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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka hur grundskollärare i årskurs 1–3 arbetar med och 

resonerar om poesi i sin undervisning. Vilken attityd lärare har till poesi i allmänhet 

respektive i skolan, hur de beskriver sin poesiundervisning och vilka ramfaktorer som 

finns i arbete med poesi i skolan var också de frågor vi ville få svar på. Fem lärare på 

lågstadiet intervjuades på plats i sina respektive skolor. Materialet transkriberades och 

analyserades med hjälp av Grounded Theory och tre argument som representerar olika 

förhållningssätt gentemot undervisning i och om poesi. Dessa argument berör bland 

annat poesins frigörande möjligheter, dess funktion samt dess kulturella värde. 

Resultatet visade att lärarnas syn på poesi i allmänhet utmärktes av litteraturargument 

(kulturellt värde) och emancipatoriska (frigörande) argument, deras syn på poesi i 

skolan dominerades av funktionella argument medan när lärarna beskrev sin 

undervisning var litteraturargument mest framträdande. Studien visade också att det 

faktum att poesi inte nämns utförligt i styrdokumenten upplevdes som 

både möjliggörande och begränsande för lärarnas undervisning. 

Nyckelord 

identitetsutveckling, lärares attityder, poesi, ramfaktorer, språkutveckling, undervisning 

Tack 

Först vill vi rikta ett stort tack till Jimmie Svensson, vår handledare, som har bistått oss 

med god handledning och icke sinande hoppfullhet! Vi vill också tacka våra informanter 

som tog sig tid för oss och gjorde detta arbete möjligt! Därefter vill vi även tacka 

våra opponenter för värdefull respons på våra utkast.  

Som en studsig sockerboll av glada visor spunnen så vill jag man skall minnas mig just så 

vill jag bli munnen. 

- Povel Ramel



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 4 
1.1 Syfte och forskningsfrågor __________________________________________ 4 

2 Bakgrund ___________________________________________________________ 6 
2.1 Poesins definition _________________________________________________ 6 

2.2 Wolfs undersökning och forskning ___________________________________ 6 
2.3 Lärares inställning till poesi i allmänhet och i skolan _____________________ 7 
2.4 Lärares beskrivning av sin undervisning _______________________________ 8 
2.5 Ramfaktorers påverkan på poesiundervisning ___________________________ 9 

3 Metoder och material ________________________________________________ 11 
3.1 Intervjumetod ___________________________________________________ 11 

3.1.1 Material och urval ____________________________________________ 11 

3.2 Analysmetod ____________________________________________________ 12 
3.3 Metodkritik _____________________________________________________ 13 
3.4 Etiska överväganden ______________________________________________ 13 

4 Analys _____________________________________________________________ 14 
4.1 Lärares syn på poesi i allmänhet_____________________________________ 14 

4.1.1 Emancipatoriska argument _____________________________________ 14 

4.1.2 Funktionella argument ________________________________________ 15 

4.1.3 Litteraturargument ___________________________________________ 15 

4.1.4 Mångtydiga och ej kategoriserbara uttalanden _____________________ 16 

4.2 Lärares syn på poesi i skolan _______________________________________ 16 

4.2.1 Emancipatoriska argument _____________________________________ 16 

4.2.2 Funktionella argument ________________________________________ 17 

4.2.3 Litteraturargument ___________________________________________ 17 

4.3 Lärares beskrivning av sin poesiundervisning __________________________ 18 

4.3.1 Emancipatoriska argument _____________________________________ 18 

4.3.2 Funktionella argument ________________________________________ 19 

4.3.3 Litteraturargument ___________________________________________ 19 

4.3.4 Mångtydiga och ej kategoriserbara uttalanden _____________________ 20 

4.4 Ramfaktorer ____________________________________________________ 20 

5 Diskussion __________________________________________________________ 22 
5.1 Validitet/Reliabilitet ______________________________________________ 22 
5.2 Diskrepans mellan beskrivning av teori och praktik _____________________ 22 
5.3 Litteraturargument före funktionella och emancipatoriska argument ________ 23 
5.4 Tematiskt arbete _________________________________________________ 24 
5.5 Ramfaktorer ____________________________________________________ 24 

5.6 Avslutande kommentar ____________________________________________ 25 

Referenser ___________________________________________________________ 26 

Bilagor _______________________________________________________________ I 



  
 

iii 

Bilaga A Tabellförteckning _____________________________________________ I 

Bilaga B Brev till lärare _______________________________________________ II 

Bilaga C Intervjuguide _______________________________________________ IV 

 



  
 

4 
 

1 Inledning 

Epik, dramatik och lyrik: dessa tre klassiska litteraturgenrer utgör skönlitteraturens 

grundpelare, var och en med sin unika funktion. Epik är berättande litteratur, dramatik 

är text som gestaltas och framförs på en scen och lyrik, som idag även kallas poesi, är 

människors subjektiva beskrivning av något (Elleström 1999, s. 18). Dock är det 

diskutabelt om dessa tre genrer värderas lika högt idag. Under de senaste tjugo åren har 

endast två poeter vunnit Nobelpriset i litteratur: Tomas Tranströmer och Bob Dylan 

(Svenska Akademien 2018).  

Vad gäller poesins värde i skolan är bilden något motsägelsefull. I dagens 

kursplan för ämnet svenska i grundskolan, med inriktning mot årskurs 1–3, finns poesi 

endast explicit nämnt i det centrala innehållet: ”Berättande texter och poetiska texter för 

barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, 

bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska 

texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter” (Skolverket 2017, s. 253). 

Poesi är dock inte kopplat till kunskapskrav i de aktuella årskurserna, vilket skulle 

kunna ha belyst dess värde. Detta trots forskning som visar att poesi i undervisningen i 

årskurs 1–3, i form av till exempel språklekar, rim och ramsor, har positiv inverkan på 

barns språkutveckling. Det gäller till exempel den fonologiska medvetenheten 

(Lundberg 2007, s. 6–7). Annan forskning har även visat att poesi kan bidra till 

progression i barns identitetsutveckling genom att på olika sätt öka deras kunskaper och 

förståelse för omvärlden och det egna jaget (Pramling Samuelsson 2011; Wolf 2004).  

Eftersom poesin är så knapphändigt nämnd i kursplanen kan det i hög grad antas 

vara upp till den enskilda läraren att avgöra vilken plats poesin får i undervisningen. I 

vilka former elever får möta poesi i undervisningen beror på hur lärare väljer att 

omvandla kursplanens innehåll till praktik. Vad kursplanen tar upp angående poesi 

spelar naturligtvis en viktig roll, men av betydelse i sammanhanget är även andra 

ramfaktorer såsom tid, läromedel, lärares egen ämneskunskap med mera. Hur lärare 

resonerar kring poesi spelar således en avgörande roll för hur denna klassiska 

litteraturgenre kommer fortleva i framtiden. 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Under de senaste 25 åren har det inte gjorts någon forskning i Sverige som synliggör 

lärares inställning till, och faktiska undervisning av poesi. Detta och ovan nämnda 
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forskningsresultat motiverar att på nytt beforska ämnet för att skapa en uppfattning om 

poesins plats i dagens skolverksamhet. Syftet med studien är att undersöka hur 

grundskollärare i årskurs 1–3 arbetar med och resonerar om poesi i sin undervisning. 

Detta undersöks utifrån tre frågeställningar: 

 

 Skiljer sig lärares syn på poesi i allmänhet och deras syn på poesi i skolan? 

 Hur beskriver lärare sin poesiundervisning? 

 Vilka ramfaktorer påverkar poesiundervisning i skolan?  
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2 Bakgrund 

Inledningsvis presenteras den definition av begreppet poesi som används i denna studie 

(2.1). Därefter presenteras Lars Wolf och hans tidigare forskning (2.2). Där redovisas 

också de argument för poesiundervisning som han arbetat fram och som används i 

denna studie. Vidare redovisas den forskning (2.3 och 2.4) som denna studies 

forskningsfrågor relaterar till. Avslutningsvis förklaras ramfaktorteorin och forskning 

som tar upp detta i relation till lärares poesiundervisning presenteras (2.5). 

 

2.1 Poesins definition 

Poesi ”är ett grekiskt ord som betyder skaldekonst eller det som skaldekonsten 

frambringar, vad vi kallar dikter” (Bäckström 1984, s. 13). Ordet lyrik, som egentligen 

avser en variant av poesi, används i samma betydelse i modernt språkbruk (ibid.). Wolf 

definierar lyrik som ”(o)ftast kortare dikter i bunden eller obunden form sammanhållna 

kring en bestämd tanke, känsla eller stämning och oftast i avsaknad av ett 

händelseförlopp” (Wolf 2004, s. 14). Vidare kan poesi definieras som beskrivande eller 

berättande texter där språkliga bilder och språkmelodier är innehållets kärna. Vanligt 

förekommande är onomatopoetiska (ljudhärmande) ord, rim, rytm och upprepning samt 

metaforer och okonventionella liknelser (Pramling & Pramling Samuelsson 2010, s. 11, 

175–176). Vi förhåller oss till ovan nämnda definitioner av poesi och lyrik i vår studie, 

då lyrik är en del av poesibegreppet. 

 

2.2 Wolfs undersökning och forskning 

Wolf (2004) berör i Till dig en blå tussilago - Att läsa och skriva lyrik i skolan olika 

aspekter gällande lyrik i undervisningen. Bokens första del beskriver lyrikens 

utvecklande möjligheter i undervisning samt lärares attityder till lyrik. Den andra delen 

innehåller metodiska reflektioner samt förslag på hur lyrik kan användas i 

undervisningen. Efter denna bok har det i Sverige inte skrivits fler böcker som utforskar 

samma ämne, följaktligen är boken ännu den mest betydande i ämnet. 

I boken redogör Wolf för en enkätstudie där han undersöker lärares inställning till 

lyrik (2004, s. 42–44). Resultatet av studien visar att lärarna överlag tycker att det är 

viktigt att eleverna både får läsa och skriva lyrik. Omkring hälften av lärarna menar 

även att de egentligen vill arbeta mer med lyrik i undervisningssyfte men anser sig inte 

ha tillräcklig ämneskunskap. Samtidigt svarar lärarna att de inte har särskilt stort 
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intresse för lyrik men anser trots det att lärare som arbetar med lyrik i skolan själva bör 

vara lyrikläsare (a.a.).  

Wolf identifierar olika typer av argument för undervisning i lyrik som han sorterar 

in under tre kategorier: emancipatoriska argument, funktionella argument och 

litteraturargument (2004, s. 27–30). Emancipatoriska argument handlar om poesins 

frigörande förmåga, att eleverna till exempel får möjlighet att uttrycka sina tankar och 

utveckla sitt känsloliv. Poesi kan således verka som ett stöd i människors 

identitetsskapande. Funktionella argument i sin tur berör till exempel språkutveckling, 

koncentration av språket samt skriv- och berättarförmåga. I poetiska texter har ofta få 

ord eller korta satser stor betydelse för rim och satsmelodi, vilket gör ordvalen 

avgörande. Genom att läsa och skriva dikter kan elever bli varse ordens betydelse och 

sätter då exempelvis större värde på att stava korrekt och göra rätt ordval. 

Litteraturargument innefattar till exempel olika aspekter av poesins formspråk samt 

poesins roll i våra traditioner och vår kultur. De handlar även om elevers möjlighet att 

träna upp sin litterära uppfattningsförmåga, vilket betyder att kunna resonera om och 

tolka poetiska texter (ibid.). 

De tre argumenten fungerar i denna studie som analysverktyg under arbetet med 

sortering och kategorisering av rådata (se 3.2). Ambitionen är således inte att efterlikna 

Wolfs undersökning.  

 

2.3 Lärares inställning till poesi i allmänhet och i skolan 

I studier gällande lärande visar det sig att lärares attityder påverkar deras undervisning 

(Applegate & Applegate 2004; Ray 1999; Wolf 2004, s. 41). I Applegates och 

Applegates (2004) studie ställs frågan om huruvida en lärares dåliga erfarenhet av poesi 

kan föras vidare till eleverna. Undersökningen av lärarstudenters inställning till och 

erfarenheter av poesi ger resultatet att deras upplevelser av poesiundervisning de första 

skolåren präglar deras allmänna uppfattning om poesi. De som hade fått en negativ 

upplevelse av poesiundervisning tenderade att än idag känna ett motstånd till poesi. 

Vidare skriver Applegate och Applegate att en lärare med positiv inställning till 

estetiskt läsande (läsning som syftar till att uppmärksamma affektiva aspekter) kan bidra 

till att även öka elevers motivation till detta. Lärare blir läsförebilder då de delar sina 

erfarenheter av läsning till eleverna och berättar hur det har påverkat deras liv 

(Applegate & Applegate 2004, s. 555, 560–561). Annan forskning om lärares och 

lärarstudenters attityder gentemot poesi ger en relativt likartad bild. Genomgående anser 
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de flesta lärare att poesi bör ingå i undervisningen och ställer sig positiva till poesi i 

lägre årskurser (Ray 1999; Wolf 2004).  

I en studie av Ray (1999, s. 404ff) identifieras en möjlig orsak till lärarstudenters 

svårigheter med att undervisa i poesi. Rays enkätstudie visar att trots lärarstudenters 

positiva syn på poesi i undervisningen läser färre än 40 % av studenterna poesi för eget 

ändamål. Deras skäl för att poesi ska ingå i undervisningen sorteras in i tre kategorier. 

Motivational reasons handlar om det lustfyllda och underhållande, affective reasons om 

känslor och uttryck samt cognitive reasons om allmänna kunskaper och förmågor. Fler 

än 60 % av lärarstudenternas svar handlar om det sistnämnda, cognitive reasons. 

 

2.4 Lärares beskrivning av sin undervisning 

Ofsted (2007, s. 3–5), Office for Standards in Education, är ett icke-ministeriellt 

departement som har syfte att inspektera och reglera tjänster för barn och ungdomar, 

däribland utbildning. Deras kartläggningsstudie om poesins roll i samt tillvägagångssätt 

för poesiundervisning i den brittiska skolan visar att lärare i Primary Schools och 

Secondary Schools inte har tillräcklig kunskap om poesi. Okunskapen försämrar 

kvaliteten på undervisningen genom att lärare inte kan erbjuda elever ett varierat utbud 

av dikter och heller inte har förmåga att ge elever konstruktiv återkoppling på deras 

texter. Studien exponerar även de tillvägagångssätt som används av lärarna i 

poesiundervisningen. Exempelvis skriver elever ofta dikter utifrån mallar vilket ger dem 

få möjligheter att skriva på egen hand. Dessutom prioriterar lärare skrivandet av dikter, 

vilket leder till att läsandet kommer i skymundan. De råd som ges till de brittiska 

skolorna är att förbättra progressionen och kontinuiteten genom noggrannare planering 

av poesiundervisningen (ibid.). Även om Ofsteds kartläggningsstudie inte inbegriper 

lärares beskrivning av sin undervisning är dess resultat värt att ta i beaktning i 

jämförelse med denna studie (se vidare 5.2).  

Den huvudsakliga litteraturen rörande barns poesiskrivande är av metodologisk 

och retorisk art (Wilson 2009, s. 387). Handböcker om hur man kan arbeta med poesi är 

mer frekvent återkommande än forskning om hur ämnet faktiskt praktiseras. Det kan 

bekräftas av de litteratursökningar som gjorts, där en mängd olika artiklar som fungerar 

som ”handböcker” i hur man kan använda poesi i undervisningen påträffats (se Miguez 

2005; Frye, Trathen & Schlagal 2010; Sekeres & Gregg 2008). Till exempel handlar 

artiklarna om hur man använder textmallar, arbetar med poesi kombinerat med geografi 
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eller använder sig av lärarbibliotekarier för att framhäva poesins roll i klassrummet. 

Även Wolfs (2004) bok är till stor del praktiskt orienterad. 

 

2.5 Ramfaktorers påverkan på poesiundervisning 

Begreppet ramfaktor beskrivs som förutsättningar som påverkar lärares och elevers 

arbete (Lindström och Pennlert 2012, s. 45). Dessa kan vara lokalt betingade, alltså 

gälla den enskilda skolan, eller centralt betingade och gälla exempelvis styrdokument. 

Exempel på ramfaktorer är tid, personal och ekonomiska resurser. Ramfaktorer formar 

inte eller är inte orsak till bestämda skeenden; ramarna möjliggör eller omöjliggör olika 

undervisningsprocesser (Lundgren 1999, s. 33). Det är denna definition av begreppet 

ramfaktor som denna studie utgår från. 

I en studie som undersöker poesins skrivprocess samt hur lärare kan planera för 

elevers progression inom poesiskrivande, beskrivs olika faktorer som är avgörande för 

elevers arbete med poesi (Wilson 2009). Att skriva poesi är att utforska och upptäcka 

kunskap, en tidskrävande process som förutsätter att eleverna får långsiktig stöttning av 

ämneskunniga och didaktiskt skickliga lärare. Brist på tid kan dock begränsa 

poesiundervisningen.  

 

The main consideration, as analysis of the current context has shown, is that of time. In a 

climate where poetry writing is secure but not overtly valued, it is possible to imagine a 

situation where pedagogy remains concerned with replicating models and forms rather than 

the learning within them [...] and which are ‘shortcuts’ to poems being produced (Wilson 

2009, s. 398). 
 

Tidspressen utmanar lärare i sitt planerande samt utförande av undervisningen vilket 

kan leda till att de väljer en enklare och snabbare väg där resultatet prioriteras framför 

processen. 

En avgörande del i planering av undervisningen är beaktandet av styrdokument. 

Som tidigare nämnts tas poesi kortfattat upp i kursplanen (Skolverket 2017, s. 253). 

Svenska studier om poesins roll i styrdokumenten finns inte men däremot behandlar 

Wilson (2013, s. 82–83) ett motsatsförhållande i den brittiska läroplanen. I studien där 

han undersöker vilken syn lärare har på poesiundervisning lyser en optimism igenom. 

Då poesi är ett område som inte testas i nationella prov finns det möjlighet att behandla 

ämnet inom friare ramar. Samtidigt uttrycker lärarna dock en oro över detta då det ger 

poesin lägre status. Med stöd av Wilsons forskning kan det anses intressant att jämföra 
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hans studies utfall med vad svenska lärare säger om möjliggörande och begränsande 

ramfaktorer i undervisningen. 
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3 Metoder och material 

I detta avsnitt redogörs först för studiens insamlingsmetod (3.1). Sedan presenteras vår 

analysmetod (3.2) följt av metodkritik (3.3) och slutligen etiska överväganden (3.4). 

 

3.1 Intervjumetod 

Studien eftersträvar svar som visar lärares personliga och professionella åsikter samt 

praktiska utövande i djup och bredd i ämnet poesi. Därför valdes intervju på plats som 

metod, detta då intervjuande forskare har större möjlighet att förtydliga frågor, ställa 

relevanta följdfrågor samt göra ljudupptagning som kan hjälpa till vid senare tolkning 

av uttalanden. Privilegierad information från människor i den praktiska verkligheten kan 

ge värdefulla insikter om ett fenomen och bäst synliggöras genom intervjuer 

(Denscombe 2016, s. 264–265). Då Wolfs (2004) studie, som relateras till i detta arbete, 

består av en enkätundersökning som inte gav fylliga svar var det ytterligare en 

anledning att i denna studie använda intervjuer ansikte mot ansikte. 

Informanterna var fem grundlärare som alla arbetar i årskurs 1–3. Samtliga lärare 

var kvinnor och undervisar på olika skolor i svenska. Varje intervju ägde rum relativt 

ostört och varade i knappt 30 minuter. Två uppsatsförfattare deltog under intervjuerna, 

en ledde intervjun och en annan observerade samt ställde följdfrågor vid behov. För att 

få fullständig dokumentation samt underlätta tolkning och analys av svaren spelades 

intervjuerna in.  

Intervjuguiden (bilaga C) bestod av sju grundfrågor. Till grundfrågorna fanns det 

ett antal eventuella följdfrågor. Intervjuerna var semistrukturerade (Denscombe 2016, s. 

266), vilket innebar bestämda grundfrågor och eventuella följdfrågor som anpassades 

efter situationen. Informanten fick avrunda intervjun med egna tankar. 

 

3.1.1 Material och urval 

I ett första skede gjordes ett större urval av grundlärare som undervisar i förskoleklass 

och årskurs 1, 2 och 3, i ett begränsat geografiskt område. Detta genom ett 

bekvämlighetsurval, som innebär att forskaren väljer ut det första som finns till hands 

(Denscombe 2016, s. 77–78). Lärarna tillfrågades via sina tjänstemejlkonton. De 

informerades om studiens syfte och ett samtyckesformulär (se bilaga B) bifogades, 

vilket signerades på plats vid intervjun. Av cirka 170 mejl återkopplade fyra lärare, två 

positiva och två negativa till att medverka. För att komplettera studiens underlag 
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kontaktades ytterligare tre lärare som vi kommit i kontakt med under vår utbildning 

vilket resulterade i totalt fem informanter. Ingen av dessa lärare angav ett specifikt 

intresse för poesi vid förfrågan om medverkan. 

Intervjuerna fintranskriberades och meningsbärande delar gallrades fram. En 

väsentlig del av förståelsen av vad som sägs kan tydas ur hur något sägs. Detta betyder 

att alla ljudliga detaljer såsom suckar, stamningar och oavslutade meningar noterades 

vid transkriberingen. Intervjuernas respektive ljudfiler numrerades automatiskt av 

mediaspelaren, och senare ersattes numren av bokstäver. Detta innebär att lärarna i 

studien anonymiserades och kodades till A, B, C, D respektive E för att synliggöra 

eventuella mönster i resonemangen. 

 

3.2 Analysmetod 

Studien utgår i ett första skede från metoden Grounded Theory (Charmaz 2006; Glaser 

& Strauss 1967). Under bearbetningsprocessen av insamlad data framträder kategorier 

vilket leder till att en övergripande teori bildas. Metoden är särskilt lämpad för 

kvalitativ samt småskalig forskning (Denscombe 2016, s. 157–176). 

Efter insamlande och transkribering av rådata gjordes en första sortering av 

intervjusvaren. Med hjälp av forskningsfrågorna gjordes fyra indelningar av lärarnas 

uttalanden.  

 

1. Lärarna berättade om sin syn på poesi i allmänhet. 

2. Lärarna berättade om sin syn på poesi i skolan. 

3. Lärarna beskrev sin poesiundervisning. 

4. Lärarna berättade hur ramfaktorer påverkar deras poesiundervisning. 

 

De olika svaren i respektive indelning kodades med ett eller flera sammanfattande ord 

som beskrev till exempel en aktion, ett argument eller ett påstående. När lärarna beskrev 

sin poesiundervisning skapades koder som exempelvis: leka med språket, samtala om 

struktur och använda sinnena. 

Under analysens gång framträdde kopplingar mellan koderna, som gick att 

härleda till de kategorier Wolf (2004) arbetat fram i sin forskning: emancipatoriska 

argument, funktionella argument och litteraturargument. För att tydliggöra 

gemensamma nämnare i lärarnas olika uttalanden sorterades koderna in under dessa 

argument. Dock var koderna från den fjärde indelningen av en annan typ och sorterades 
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istället in under två övergripande kategorier: lokala ramfaktorer samt centrala 

ramfaktorer och styrdokument. Under dessa sorterades koderna in som begränsande 

eller möjliggörande. 

 

3.3 Metodkritik 

I intervjuer som sker på plats kan innehåll i både frågor och svar påverkas av olika 

orsaker. Till exempel om intervjuaren, med ljud eller ord, är bekräftande, bejakande 

eller det motsatta när informanten talar kan detta få denne att välja och formulera sina 

svar i en viss riktning. Därtill är forskares tolkningar av informanters uttalanden 

subjektiva och kan, i analysen bli felaktigt kategoriserade och därmed missvisande. 

Utifrån forskningsfrågor eller förväntade resultat kan forskares selektiva varseblivning 

påverka urvalet (Denscombe 2016, s. 289, 418). När Wolfs (2004) argument användes i 

denna studie var det även för andra frågeställningar än Wolfs ursprungliga: för att 

kategorisera hur lärare argumenterar för poesi i undervisningen. 

 

3.4 Etiska överväganden 

Inledningsvis informerades deltagarna om sin roll i undersökningen och villkor för 

denna samt syftet med studien. De gav sitt samtycke till deltagande och ljudupptagning 

(bilaga B). Anteckningar om deltagande personer lagras och redovisas så att 

identifiering av dem inte är möjlig. Det insamlade materialet används endast i denna 

studie och eventuellt i en fördjupningsstudie. Materialet lånas inte ut eller säljs till 

någon för något ändamål. Vi följer Vetenskapsrådets (2002) rekommendation 2 vilken 

innebär att deltagarna erbjuds information om studiens publicering.  
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4 Analys 

Här presenteras inledningsvis lärarnas uttalanden, som med stöd av Wolfs (2004) 

argument visar hur lärarna ser på poesi i allmänhet (4.1) och hur de ser på poesi i 

undervisningen (4.2). Därefter presenteras med hjälp av samma argument hur lärarna 

beskriver sin egen undervisning (4.3). Slutligen redovisas ramfaktorer (4.4) som 

möjliggörande eller begränsande sådana på olika nivåer. De tabeller som presenteras 

åskådliggör fördelningen av argumenten och inte ett statistiskt samband. 

 

4.1 Lärares syn på poesi i allmänhet 

När lärarna talar om sin allmänna syn på poesi är de argument som berör det 

emancipatoriska och det litterära ungefär lika framträdande, vilket framgår i tabell 1. I 

denna del av analysen är lärarnas svar förklarande och skildrar deras attityd till poesi. 

 

Tabell 1 Antalet koder från respektive informant gällande deras allmänna syn på poesi 

Lärare Emancipatoriska Funktionella Litteratur- 

A 2 - 11 

B 1 - 4 

C 5 - 2 

D 6 - 2 

E 5 - 4 

Totalt 19 - 23 

 

4.1.1 Emancipatoriska argument 

Wolfs (2004, s. 29) beskrivning av emancipatoriska argument handlar om att eleverna 

bland annat får möjlighet att uttrycka sina tankar och utveckla sitt känsloliv, vilket kan 

verka som ett stöd i deras identitetsskapande. Det som kännetecknar de emancipatoriska 

argumenten som uppkom under intervjuerna är betoningen på känslor. Fyra av lärarna 

(A, C, D & E) beskriver poesi som ett sätt att snabbt förmedla känslor.  

 

[...] men ja kan använda mig av dikter ibland när jag liksom vill få fatt i nån känsla eller nå 

sånt där. (A) 

 

Två lärare (C & E) nämner de tolkningsmöjligheter som poetiska texter erbjuder. Som 

ett led i sitt identitetsskapande menar lärare C att hon kan använda sig av sin egen 
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erfarenhet när hon läser poesi och menar att det kan fördjupa hennes förståelse. Barn i 

årskurs 1–3 har enligt henne inte tillräcklig erfarenhet och mognad för detta: 

 

Så jag tycker att dom är lite små än så länge för att gå in på djupet - bara man kan läsa för 

att de är en trevlig form eller att det rimmar. (C) 
 

Ytterligare nämner två lärare (B & D) att ordet poesi ger dem en positiv känsla. 

 

4.1.2 Funktionella argument 

Wolfs (2004, s. 28–29) beskrivning av funktionella argument berör bland annat 

språkutveckling, koncentration av språket samt skriv- och berättarförmåga. Argumenten 

kopplas i huvudsak till undervisning och inte till en allmän syn på poesi (ibid.). Ingen av 

lärarna nämnde något funktionellt argument när de talade om sin allmänna syn på poesi. 

 

4.1.3 Litteraturargument 

Wolfs (2004, s. 29) beskrivning av litteraturargument innefattar exempelvis olika 

aspekter av poesins formspråk, dess roll i våra traditioner och vår kultur samt att träna 

förmågan att resonera om och tolka poetiska texter. I tabell 1 utmärker sig lärare A, då 

hon står för nästan hälften av alla uttalanden rörande litteraturargument. De handlar om 

bland annat poetiska texters komprimerade form och detta påpekas även av två andra 

lärare (B & C). 

 

Eh att… små ord betyder mycket mer. Väldigt komprimerat. (A) 
 

Tillsammans med detta framhäver lärare A, B och D poesins komplexitet: dikter kan 

både vara konkreta eller abstrakta samt ha reglerade eller friare former. 

 

Ja, poetiska texter e ju mer fria i sitt sätt att uttrycka sig. Asså de e ju inte så tydligt de här 

liksom med fullständiga meningar eller att de ena bygger på det andra utan de kan ju va mer 

fria tolkningar [...] om de då inte handlar om rim eller att de ska va då på vers för då blir de 

ju väldigt styrt. (D) 
 

Poesins form ska lämna utrymme för tolkning då budskapet ofta finns mellan raderna 

menar lärare C. 

Något som framhålls av lärare A, D och E är att poesi är en litteraturform som är 

ovanlig. Poesi läses inte så mycket i svenska hem i jämförelse med exempelvis 
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kriminalromaner. Lärare A och E uttrycker att poesi borde få större plats i samhället. 

Det finns en inneboende rädsla hos lärarna att den håller på att försvinna. 

 

4.1.4 Mångtydiga och ej kategoriserbara uttalanden 

Ett tiotal av lärarnas uttalanden gick inte att kategorisera. Exempelvis nämner alla lärare 

att de inte är erfarna poesiläsare, vilket tas upp i diskussionen. Två lärare (A & C) 

nämner att de inte alltid är mottagliga, på humör, för poesi. Detta gick inte att placera 

under något argument då det kan röra både textens språkliga form och texten som 

känslobärare. Uttalandet som lärare A ger; att poesin bör vara mer folklig och allmän 

går också att sortera under flertal argument. 

 

4.2 Lärares syn på poesi i skolan 

När lärarna talar om sin syn på poesi i skolan framträder funktionella argument omkring 

tre gånger fler än de övriga argumenten vardera (se tabell 2). Lärarna uppger i de flesta 

fall fördelar med poesi i undervisningen. 

 

Tabell 2 Antalet koder från respektive informant gällande deras syn på poesi i skolan 

Lärare Emancipatoriska Funktionella Litteratur- 

A 1 4 - 

B 1 6 - 

C - 6 1 

D 2 - - 

E 1 2 4 

Totalt 5 18 5 

 

4.2.1 Emancipatoriska argument 

Två lärare (D & E) talar om att känslor är i fokus i arbete med poesi i skolan. 

Exempelvis beskriver de poetiska texter som spännande känsloforum: 

 

[...] kommer liksom, går i varandra litegrann. Mm. Så. Fast jo, ja tycker mest när man läser 

poesi å verser att, att eh man vill liksom samtala -Vilken känsla fick du? eller -Vilka tankar 

får du när du hör detta? (D) 
 

Ytterligare en lärare (B) talar om poesi som ett frigörande forum i termer som att det 

inte finns något sant eller falskt och att arbetet med poesi ska vara öppet och tillåtande. 
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Lärare A betonar även att processen är intressant i poesiarbete. Överlag är 

emancipatoriska argument för poesi i undervisningen få. 

 

4.2.2 Funktionella argument 

Trots att flest argument var funktionella hade dessa inte stor variation. Fyra lärare (A, B, 

C & E) framhåller att poesiskrivning kan vara användbart för de elever som inte har 

förmåga att producera längre texter. Texterna blir på grund av sin korthet mer 

hanterbara och lättare att överblicka. 

 

Ja, det kan faktiskt va sådär enkla eller saker som att en dikt tar inte så lång tid att skriva - 

behöver inte ta. (B) 
 

Två lärare (A & B) framför i intervjuerna att poesi kan fylla flera funktioner, att 

eleverna får öva fler förmågor än bara en: 

 

För då kan man lägga annat åt sidan, saker, för dom får både skriva å, å eh stava. (B) 
 

Andra argument som lyfts fram är att poesiarbetet gynnar elevers språkutveckling samt 

att de via poetiska texter kommer i kontakt med annorlunda ord (C). Vidare anser lärare 

C och E att elever uppskattar om det finns en struktur att följa, som exempelvis rim, för 

att få en ingång till samt skapa ett flöde i skrivandet. Lärare B anser att det är viktigt att 

göra poesiarbete roligt, genom att låta eleverna släppa loss och vara mer ”tokiga” samt 

att som lärare visa att poesi kan vara ”lätt och öppet”. 

 

4.2.3 Litteraturargument 

Som tabell 2 visar ges 80 % av alla litteraturargument av lärare E och endast ett 

argument nämns av en annan lärare. Både lärare C och E uttrycker vikten av poesi ur ett 

litteraturhistoriskt perspektiv och då framhålls specifikt formspråkets betydelse samt att 

poesin som kulturarv bör förvaltas. 

 

Det får inte glömmas bort, där tycker jag de e jätteviktigt. För de... tittar man på litteratur 

från långt tillbaka så var ju det väldigt framstående, ja e lite rädd att de försvinner mer och 

mer. [...] Spontant känner jag att kulturarvet kommer som nummer ett. För det andra tränar 

vi i det andra också. (E) 
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Litteraturargument är också, i likhet med de emancipatoriska, få. De litteraturargument 

som framkommer av lärare E är i stort sett samma när hon talar om sin syn på poesi i 

allmänhet och om sin syn på poesi i skolan.  

 

4.3 Lärares beskrivning av sin poesiundervisning 

I lärarnas beskrivning av sin undervisning i poesi är det litteraturargument som 

dominerar. Det handlar om att göra eleverna uppmärksamma på poesins former och vad 

som betraktas vara poetiska texter. För att ge eleverna exempel på detta samt lyfta fram 

en del typiska egenskaper för poetiska texter väljer lärarna ofta att läsa högt för 

eleverna. De emancipatoriska och funktionella argumenten väger ungefär lika tungt med 

relativt jämn fördelning mellan svaren. 

 

Tabell 3 Antalet koder från respektive informant gällande deras beskrivning av sin undervisning 

Lärare Emancipatoriska Funktionella Litteratur- 

A - 1 4 

B 2 5 5 

C 4 3 9 

D 9 4 4 

E 4 3 17 

Totalt 19 16 39 

 

4.3.1 Emancipatoriska argument 

Fyra av fem lärare (B, C, D & E) talar om att poesi ger möjligheter för eleverna att de 

med hjälp av sina känslor, tankar och sinnen både får tolka och skriva poesi själva samt 

associera till redan existerande texter och bilder. Lärarna talar om förståelse: att med 

hjälp av sina känslor och tankar förstå vad författaren vill säga. 

 

Ja menar de kan ju också använda som utgångspunkt när man vill prata om olika känslor å 

tankar å så här [...] -Va får du för känslor när du tittar på den bilden? Å så får dom uttrycka 

de då, å de brukar ju bli, små verser… (D). 
 

-Ja får en känsla om min hamster där hemma. -Då tycker jag du ska skriva en dikt om din 

hamster. - Ja, jag känner jag behöver det. -Ja, då gör du det. (E). 
 

Två lärare (D & E) talar specifikt om värdegrundsarbete, till exempel läser de dikter 

som de samtalar om utifrån olika teman som vänskap eller allas lika värde. Eleverna 
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utgår från egna känslor och får på så sätt ett verktyg att använda i kunskapen om hur de 

ska handla gentemot andra. 

 

4.3.2 Funktionella argument 

Fyra lärare (A, B, C & D) talar explicit om utveckling av skrivförmågan och tre lärare 

(B, D & E) använder poesi i olika former av läsning. Skrivförmågan utvecklas till 

exempel genom att eleverna får ge respons på varandras dikter, för att förbättra dem. I 

fråga om att använda poesiläsning talar en lärare (B) om att dikterna hjälper eleverna i 

läsningen, de får en satsmelodi. Hon låter eleverna läsa upp sina egenskrivna dikter som 

motivation till att läsa högt: 

 

Men vi avslutade dom här två veckorna, då jobbade vi med detta på några svenskalektioner 

i veckan, med en poetryslam för dom som ville fick läsa upp å då var de en kille s, som så 

gärna ville som e lite poppis som gjorde att alla killar som normalt aldrig för sitt liv skulle 

ställa sig å läsa en dikt gjorde det. (B) 
 

Två lärare (B & D) uppger att språkutveckling fokuseras i deras poesiarbete. Båda säger 

att de använder sånger och ramsor under engelsklektioner för att lära eleverna engelska 

ord och fraser. Samma lärare använder sig av poesi i andra ämnen än språkämnena, till 

exempel i matematik och naturorienterande ämnen: 

 

[...] då kan man ju liksom försöka styra in dom på de liksom att -Tänk nu på att nu ska vi 

plocka mjuk som mossa å så liksom hur de känns å, å mm man kan liksom få de här lite 

poetiska in i, i de här (D). 
 

4.3.3 Litteraturargument 

Trots att litteraturargument var mest förekommande hade de inte stor variation. Alla 

intervjuade lärare har en tydlig gemensam nämnare när det gäller Wolfs 

litteraturargument för undervisning om poesi: att eleverna ska tränas i litterär 

uppfattningsförmåga, poesins formspråk, mer specificerat strukturer hos olika typer av 

poetiska texter. 

 

Och eh när vi har haft så har vi ju haft många såna här… typ använt skrivövningar i olika 

steg för att komma in i de här… (A). 
 

Att lära sig om poesins formspråk kan te sig på olika sätt. Ibland får eleverna fortsätta 

skriva på en text som börjar med exempelvis ”Jag blir glad när…”. Lärarna tar upp fler 
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sätt att undervisa om vad en dikt är, till exempel att ställa olika texttyper mot varandra 

och se skillnader mellan dem. 

Tre av lärarna (A, D, & E) säger sig presentera författarna till de poetiska texter 

som används, ofta endast med namn och enklare personbeskrivningar. 

 

[...] nu pratar vi till exempel om Lennart Hellsing å då blir det ju väldigt mycket hans typ 

av diktning å verser […] (D). 

 

En lärare (E) ger eleverna i uppdrag att söka efter äldre poesi hemma eller hos äldre 

familjemedlemmar, till exempel mormor och farmor. På detta sätt kan de i klassen 

presentera och läsa upp poesi från förr och få en inblick i hur språk och innehåll i poesi 

förändrats genom tiderna. De ges med detta även möjlighet att få insikt i hur poesi är en 

del av vårt gemensamma kulturarv. 

 

4.3.4 Mångtydiga och ej kategoriserbara uttalanden 

Lärare A, B, C och E berättar att deras poesiundervisning sker i form av tematiska eller 

tidsbestämda projekt och att ämnet sällan berörs där emellan. 

 

[...] förra året när vi jobbade i årskurs tre så står det ju i läroplanen att man ska använda den 

typen av eh, text och berättande. Eh, och då hade vi ju ett litet tema. Helt enkelt vi gick 

igenom strukturen på en dikt, olika typer av dikter. (C) 
 

Övergripande uttalanden om tematiska arbeten kan vara svåra att kategorisera då de kan 

ha olika syften. 

 

4.4 Ramfaktorer 

De intervjufrågor som ställdes om ramfaktorer för lärarnas undervisning var: ”vilka 

ramfaktorer ger dig möjlighet att arbeta med poesi och vilka gör det inte?” samt ”hur 

tycker du poesi värderas i styrdokumenten idag?” Svaren på dessa frågor kunde inte, 

som tidigare nämnts, kategoriseras utifrån Wolfs argument för lyrik i skolan. Dock 

observerades en skillnad mellan de olika argumenten: det var antingen lokalt eller 

centralt betingade ramfaktorer. För att ytterligare tydliggöra kategorierna separerades 

lärarnas uttalanden för de ramfaktorer som var positiva respektive negativa för 

undervisningen; kategorierna möjliggörande och begränsande utformades. 
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Tabell 4 Antalet koder från respektive informant gällande hur ramfaktorer påverkar poesiundervisningen 

 
Lokala ramfaktorer Centrala ramfaktorer & styrdokument 

Lärare Möjliggörande Begränsande Möjliggörande Begränsande 

A 1 - - 1 

B 1 - 1 - 

C - 2 - 5 

D - 2 1 2 

E 1 - 1 - 

Totalt 3 4 3 8 

 

En inställning som gick att urskilja hos de flesta av lärarna exemplifieras av lärare A när 

hon svarar på frågan om hur ramfaktorerna möjliggör eller begränsar hennes 

undervisning:  

 

[...] man har de man har […] (A). 
 

Exempel på lokala möjliggörande ramfaktorer är en tillåtande rektor och digitala 

verktyg, till skillnad från begränsande faktorer som till exempel obefintlig kollegial 

dialog eller ett begränsat poesiutbud. 

Lärarnas uttalanden under kategorin centrala ramfaktorer & styrdokument handlar 

i hög grad om styrdokument. Ett par lärare upplever att de möjliggörande ramfaktorerna 

handlar om att lärarna själva blir friare då det inte föreligger några specifika 

kunskapskrav gällande poesi i årskurs 3. En annan möjliggörande ramfaktor är att poesi 

har en plats i läroplanen och därmed tryggar sin ställning som undervisningsobjekt. De 

begränsningar som uppges är tidsbrist, att poesi har låg status samt att poesi inte testas i 

de nationella proven och därmed endast får marginellt utrymme i undervisningen. 
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5 Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur grundskollärare i årskurs 1–3 beskriver hur de 

arbetar med och resonerar om poesi i sin undervisning. Först (5.1) redogörs för studiens 

validitet och reliabilitet. Därefter (5.2) diskuterar vi en diskrepans mellan lärarnas syn 

på poesi i allmänhet, syn på poesi i skolan samt deras beskrivning av sin 

poesiundervisning. Vidare (5.3) belyses litteraturargumentens dominans i 

poesiundervisningen. Sedan (5.4) diskuteras hur tematiskt arbete försvårar 

kunskapsfördjupning samt ramfaktorers (5.5) påverkan på poesiundervisning och 

därefter avslutande kommentarer (5.6). 

 

5.1 Validitet/Reliabilitet 

Studien gör inte anspråk på att vara representativ gällande lärares poesiundervisning 

utan redovisar endast hur lärarna i denna studie resonerar om sin undervisning. Som 

beskrivs i avsnitt 3.1.2 intervjuades både lärare med och utan någon relation till oss. De 

två lärare som svarade på massutskicket kan ha haft större poesiintresse än de tre andra 

vilket är värt att beakta. Materialet har samlats in på samma sätt, genom intervjuer där 

två uppsatsförfattare deltog. Intervjusituationerna är tidsbegränsade vilket gör att allt om 

lärares attityder och syn på sin egen undervisning inte ges utrymme att besvaras. De 

resultat som uppkommit är valida i relation till frågeställningarna men inte heltäckande. 

Då ett enhetligt poesibegrepp inte presenterats för studiens deltagande lärare har 

det funnits olika begreppsuppfattningar gällande poesi. Det kan ha lett till att de 

uttalanden som presenteras i analysen utgår från varierande uppfattningar om vad poesi 

är. I intervjuerna framkommer dock att nästan samtliga lärare anser att poesi är kortare 

texter eller text i komprimerad form. Det framhävs bland annat att kortare poetiska 

texter kan frambringa känslor snabbare samt blir lätthanterliga på grund av sin korthet. 

Detta ska ses i jämförelse med de definitioner som lyfts fram i avsnitt 2.1, där just 

kortare texter är en återkommande beskrivning av poesi och lyrik. Dessa definitioner 

har dock inte haft inverkan på studiens genomförande utan ska endast fungera som stöd 

för läsaren. 

 

5.2 Diskrepans mellan beskrivning av teori och praktik 

När lärarna talar om sin syn på poesi i skolan är det funktionella argument som anses 

viktigast. Rays (1999, s. 408–409) studie om lärarstudenters attityd till poesi i allmänhet 
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och i undervisningen visar liknande resultat. Samtliga i Rays studie anser att poesi ska 

vara ett undervisningsobjekt och de flesta anser att det kan vara ett verktyg för 

undervisning i meningsstruktur, för att utöka elevernas vokabulär samt för att ge annan 

ämneskunskap (ibid.). När lärarna i denna studie beskriver sin poesiundervisning är det 

dock litteraturargument som dominerar. Lärarnas syn på poesi återspeglas således inte i 

deras beskrivning av undervisningen vad det gäller val av argument. Vidare visar 

resultatet att emancipatoriska och litteraturargument väger tyngst när lärarna talar om 

sin allmänna syn på poesi.  

Liknande diskrepanser kan ses i resultatet av Wolfs enkätundersökning där lärare 

exempelvis anser att ämneskunskap är viktigt för poesiundervisning men själva inte 

läser poesi eller anser sig kunniga i ämnet (2004, s. 42–44). Att ämneskunskap är 

avgörande beträffande poesiundervisning har, som nämns i 2.4, visats i en tidigare 

studie (Ofsted 2007). Ämneskunskapen i poesi hos lärarna i denna studie undersöks 

inte. De uttrycker dock att de inte läser poesi privat i någon större utsträckning. 

Varför argumenten skiljer sig åt när lärarna talar om sin syn på poesi i allmänhet 

gentemot när de beskriver sin poesiundervisning är intressant. Lärarna är väl medvetna 

om poesins emancipatoriska fördelar men i verkligheten formas undervisningen ofta till 

att behandla ytligare faktakunskaper. En orsak till denna förskjutning kan vara bristen 

på ämnesdidaktiska kunskaper inom poesiämnet. Eftersom informanterna hävdar att de 

inte läser poesi i större utsträckning privat kan poesi antas ligga utanför deras 

intressesfär och därmed förminskas dess roll i undervisningen. 

 

5.3 Litteraturargument före funktionella och emancipatoriska 

argument 

Lärarna beskriver att deras poesiundervisning ofta syftar till att visa eleverna struktur, 

mönster samt uppbyggnad. De nämner även vikten av att berätta om författaren till 

dikten. Att så stor del av undervisningen baseras på litteraturargument kan bero på olika 

faktorer. Arbete med exempelvis poesin som frigörande kraft ansågs vara för svårt för 

elever i årskurs 1–3, då deras förmåga att analysera och tolka abstrakta texter är 

begränsad. Det emancipatoriska perspektivet hamnar således i periferin. Inte heller 

funktionella argument berörs i stor utsträckning i lärarnas beskrivning av 

poesiundervisningen. Då funktionella argument är mer instrumentellt inriktade, som 

stavningsträning och vokabulär, ges dessa argument inget fokus. Arbete med poesi ses 
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överlag som något befriat från rättstavning. De förmågor som ryms i funktionella 

argument tränas istället genom andra texttyper.  

 

5.4 Tematiskt arbete 

I intervjuerna framkom att lärarna planerar poesiundervisningen som ett tema, under en 

avgränsad period. Detta ger en indikation på att lärare inte ser poesi som något som 

naturligt integreras i undervisningen. Viktigt att poängtera är dock betydelsen av 

kontinuitet och tid när det gäller elevers poesiarbete. Som framkommer i Wilsons 

(2009, s. 397) studie, bör poesiskrivande ses som en långdragen process där 

omarbetning och förfinande av texten fördjupar elevers kunskaper. För att elever ska 

ges en ärlig chans att skapa poesi och kunna ta tillvara på de utvecklingsmöjligheter 

genren erbjuder, krävs således möjlighet till fördjupning samt gedigen 

ämnesundervisning. Detta blir svårt att uppnå när poesiundervisning sker i form av 

tematiska, tidsbegränsade projekt. 

 

5.5 Ramfaktorer 

Lärarna har bara gett ett fåtal exempel på hur ramfaktorer påverkar deras undervisning. 

Detta kan bero på att ramfaktorer var ett okänt begrepp för samtliga lärare och att 

intervjuaren vid varje enskild intervju gav olika exempel för att förklara och förtydliga 

vad ramfaktorer kan vara. Lärarnas egen poesikunskap, till exempel, är en påverkande 

ramfaktor men nämns inte på frågan om ramfaktorer utan mer i allmänna ordalag om 

lärarnas egen ämneskompetens. Flera ramfaktorer, exempelvis poesiundervisningens 

tidstillgång, påverkas av styrdokumentens utformning och innehåll. När lärare beskriver 

andra ramfaktorer än styrdokumenten är det i mer diffusa svar. 

Ett intressant motsatsförhållande som visar sig i våra intervjuer är betydelsen av 

styrdokumenten. Samtidigt som ett par lärare är tillfredsställda med att poesi inte finns i 

kunskapskraven och i de nationella proven, för att det ger dem friare ramar finner vi 

också att lärarna anser att detta osäkrar poesins utrymme i undervisningen. Liknande 

åsikter framkommer även i Wilsons (2013) studie, där utgångspunkten är den brittiska 

läroplanen. Här uppstår fler frågor som berör på vilka sätt kursplanen och de nationella 

proven är möjliggörande eller begränsande för lärares undervisning. 
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5.6 Avslutande kommentar 

Det framkommer att ingen av lärarna privat läser särskilt mycket poesi, om ens alls. 

Detta har sannolikt inverkan på lärarnas ämneskunskap som i sin tur begränsar den 

ämnesdidaktiska kompetensen. Lärarnas fokus på tematiska poesiarbeten kan vara ett 

resultat av poesins begränsade utrymme i styrdokumenten. Ämnesinnehåll som 

kontrolleras genom kunskapskrav och nationella prov prioriteras troligtvis före till 

exempel poesi, som inte nämns i kunskapskraven. 

Svaren på våra forskningsfrågor leder naturligt in på andra frågor: Hur ser 

poesiundervisningen egentligen ut i årskurs 1–3? Med vår studie har vi genom 

intervjuer fått vetskap om hur lärarna själva ser på sin undervisning. Stämmer deras 

beskrivning av undervisningen med den objektiva verkligheten? Genom observationer i 

den praktiska undervisningen och utövandet av den skulle värdefull kunskap om poesins 

verkliga plats och elevers utveckling i undervisningen kunna skapas. 

Lärarnas bristande ämneskompetens i poesi synliggör en viktig aspekt att forska 

vidare inom: Hur korrelerar poesiundervisningen i gymnasiet med lärarutbildningens 

kunskapsbehov/utbildning och framför allt grundskollärarnas ämneskompetens?  

Detta är relevanta frågor för framtida forskning om vi vill främja och förstärka 

poesins plats och ställning i skolan och det svenska samhället.  
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Bilaga B Brev till lärare 
 
Kalmar 2017–11- 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i studie om poesi i undervisningen 

 

Vi är tre studenter som läser vårt sista år på grundlärarutbildningen, med inriktning 

förskoleklass och årskurs 1–3, på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vår studie Poesi i 

undervisningen årskurs 1–3 syftar till att undersöka hur lärare arbetar med poesi. Vi vill 

gärna veta hur du arbetar med poesi i undervisningen. Låter du eleverna skapa egna 

texter, leka med ord eller läser du poesi för dem? Forskning visar att arbete med poesi 

gynnar elevers språkutveckling samt identitetsskapande vilket ligger som grund för 

valet av vår studie. 

 

Vi har valt att vända oss till lärare i årskurs 1–3 i skolor inom det geografiska området 

söder om Kalmar. Detta för att begränsa vårt urval och för att rikta in oss på det stadie 

vi kommer att undervisa i. Efter medgivande till deltagande hålls cirka åtta intervjuer 

med olika lärare, på plats i sina skolor. Varje lärarintervju kommer att ta cirka 30 

minuter. Två av oss studenter kommer att närvara under intervjun. (Som kompensation 

för eventuellt bortfall av fikarast bjuder vi på kaffe.) 

 

Vi hoppas att ni kan hjälpa oss att hitta en avskild plats för intervjun. Under intervjun 

kommer vi att ställa frågor som berör din undervisning. Hela intervjun kommer att 

spelas in och därefter transkriberas för kategorisering och analys. Materialet kommer 

inte att användas annat än i forskningssyfte. Det kommer att behandlas konfidentiellt 

vilket betyder att det kommer att avidentifieras och hanteras i enlighet med 

sekretesslagen. Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. 

 

Om du accepterar att medverka i studien kommer du att kontaktas per telefon för att 

bestämma en tid för sammanträffande och genomförande av intervju. Vi bifogar en 

samtyckesblankett att fyllas i och medtagas till intervjutillfället. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Rasmus Lindström, 072-717 11 33, rl222he@student.lnu.se 

Emma Konstantakis, 070-867 85 30, ek222qp@student.lnu.se 

Sanna Gundermann Wikström, 072-534 11 66, sw222ha@student.lnu.se 

Handledare: Jimmie Svensson, 076-868 21 71, jimmie.svensson@lnu.se 
------%-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie 
Nedan ger du ditt samtycke till att delta i den studie där vi undersöker hur lärare arbetar 

med poesi i skolan. Läs igenom detta noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva 

under med din namnteckning längst ned. 

 

Medgivande 
 Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den 

kommer att gå till och den tid den tar i anspråk. 

 Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den 

påbörjas och vet vem jag ska vända mig till med frågor. 

 Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag 

har blivit tillfrågad och vad syftet med deltagandet är. 
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 Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 

deltagande utan att jag behöver förklara varför. 

 Jag ger mitt medgivande till Linnéuniversitetet att lagra och bearbeta den 

information som insamlas under studien. 

 Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de forskare, den handledare 

och den examinatorn som är knuten/na till studien kommer att ta del av det 

insamlade materialet. 

 

Kalmar den /  2017 

 

___________________________________________________________ 

Namnteckning 

 

___________________________________________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga C Intervjuguide 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Vilken känsla får du när du hör ordet poesi? 

○ Är det positiva eller negativa känslor? 

○ Läser du poesi hemma? 

○ I relation till annan litteratur - vad tycker du poesi har för värde? 

○ Varför tycker du att man ska läsa poesi? 

 

2. Vad tycker du är poetiska texter? 

○ Vad tycker du är typiskt för poetiska texter? 

 

3. Berätta om hur du undervisar om poesi? 

○ Berättar du om poeter eller om vilka olika poesiformer det finns och 

funktioner det har? 

○ Får eleverna skriva egna texter, läser de andras? Skriver de fritt?  

 

4. Kan du använda poesi som verktyg att undervisa genom? 

○ Använder du bara poesi i svenskämnet eller använder du det även i andra 

ämnen? Vilket syfte har poesiinslagen i din undervisning? h 

 

5. Vilka ramfaktorer ger dig möjlighet att arbeta med poesi och vilka gör det inte? 

○ Tid, läromedel, digitala verktyg, annat material? 

 

6. Hur tycker du poesi värderas i skolan idag? 

○ Hur tycker du att styrdokumenten värderar poesi? 

○ Hur ser du på att bedöma elevernas poetiska texter? 

 

7. Om du skulle välja mellan tre argument för att undervisa i poesi: i vilken 

ordning skulle du välja dem i? För att lära eleverna om poesins nytta och 

funktion (träna skrivande, stavning, språkutveckling), för att lära eleverna om 

poesins frigörande kraft eller för att lära eleverna om poesins formspråk, 

kulturarv och tradition. 

 




