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Abstract

Vårt mål med detta arbete har varit att få reda på hur vi kan inspirera elever till att arbeta med poesi. För att komma
fram till ett resultat i denna fråga har vi läst litteratur, analyserat läromedel samt samtalat med svensklärare som
arbetar med poesi i år 7.

Vi har genom vårt arbete kommit fram till att läraren är den största och viktigaste inspirationskällan för eleverna.
Utan en engagerad lärare infinner sig inte den rätta poetiska stämningen. Läromedel kan också vara till viss hjälp
som inspiration, men då gärna i form av en nypresentation av läraren. Via vår läromedelsanalys har vi nämligen
sett att många läromedel, p.g.a. sin inaktuella layout, snarare kan släcka elevers lust än väcka den. Vi har också
kunnat utläsa att skolornas kurplaner inte ligger till grund för poesimomentets uppläggning.

Poesin måste beröra eleverna för att den ska kunna fånga deras intresse. Genom att angripa poesin på ett
annorlunda och innovativt sätt tänds ofta elevers diktlust. Man kan t.ex. utnyttja musikvärlden genom att
analysera dess texter.

Vi har med detta arbete fördjupat våra kunskaper om hur vi i vårt kommande yrke kan arbeta med poesi i
grundskolan.
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SAMMANFATTNING

Vårt mål med detta arbete har varit att få reda på hur man kan inspirera elever till att arbeta med
poesi. Anledningen till att vi valde detta ämne är att vi under slutpraktiken i år 7 fick arbeta med detta
område. Innan vi påbörjade arbetsområdet kände vi oss osäkra på om eleverna skulle vilja arbeta
med poesi, antagligen p.g.a. egna dåliga erfarenheter av poesimomentet i skolan. Men när vi efter
vårt mycket lyckade arbetsmoment såg hur våra elever varmt välkomnade poesin, ville vi få andra
som kanske är av vår tidigare uppfattning att ändra inställning. Poesi är inte bara ”en kul grej”, utan
också ett utomordentligt redskap för att utveckla sitt språk.

För att komma fram till ett resultat har vi läst litteratur, analyserat läromedel samt samtalat med
svensklärare som arbetar med poesi i år 7. Vi har genom vårt arbete kommit fram till att läraren är
den största och viktigaste inspirationskällan för eleverna. Utan en engagerad lärare infinner sig inte
den rätta poetiska stämningen. Läromedel kan också vara till viss hjälp som inspiration, men då
gärna i form av en nypresentation av läraren. Via vår läromedelsanalys har vi nämligen sett att många
läromedel, p.g.a. sin inaktuella layout, snarare släcker elevers lust än väcker den.

Poesin måste ligga nära eleverna för att den ska kunna fånga deras intresse. Genom att angripa
poesin på ett annorlunda och innovativt sätt tänds ofta elevers diktlust. Man kan t.ex. utnyttja
musikvärlden och analysera dess texter. I bl.a. rap-musiken förekommer rim som för eleverna kan
kännas aktuella och användbara till eget diktande.

Vi har med detta arbete fördjupat våra kunskaper om hur vi i vårt kommande yrke kan arbeta med
poesi i grundskolan.
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BAKGRUND

Poesi inrymmer mycket, men inom svenskundervisningen får poesin ofta stå tillbaka för andra mo-
ment. För att ett rejält möte ska bli till måste vi lärare bjuda in poesin till klassrummet och låta
eleverna omges av den. Vi måste låta dem vänja sig vid diktens språk. De måste få lyssna på och
läsa dikter, för att kunna njuta av poesi.

Ingen av oss hade innan slutpraktiken i termin 7 förstått poesins enorma betydelse, vad beträffar den
språkliga utvecklingen och när det gäller att ge näring åt elevers känsloliv. Vi lät våra elever samtala
om, skriva och läsa dikter. Vi lade stor vikt vid att samtala om dikter, för att eleverna skulle förstå
dikters olika budskap och utformningar.

Eftersom vi lyckades med arbetsmomentet poesi och lyrik under slutpraktiken, ville vi fördjupa våra
kunskaper inom detta svenskmoment. Då vi enbart berörde en liten del av poesimomentet blev vi
nyfikna på hur andra lärare på ett lyckat sätt arbetar med detta avsnitt. Detta är anledningen till valet
av vårt examensarbete.

Anledningen till att vårt arbetsområde ej är ingående beskrivet i vårt examensarbete, är att det
”endast” fungerat som en inspirationskälla för oss till detta arbete.

Författarna till ”Fyrans Svenskbok”, Lena Alvåker och Ann Boglind, beskriver på ett träffande sätt
varför man ska lägga stor vikt vid poesimomentet i skolan:

Barn har ofta både förutfattade meningar om och vaga bilder av vad poesi är. Vi vill lära dem att
arbeta med poesi, så att de upptäcker att det kan vara både roligt och givande. Att skriva poesi
utvecklar känslan för språk. Poesin visar hur viktigt det är att hitta det rätta ordet, visar rytmens
betydelse i språket. Diktens lilla format ger barnen en möjlighet att experimentera och laborera
med ord och fraser. (Alvåker & Boglind, s.24 Wolf, 1997)

Med detta citat vill vi påvisa poesins enorma värde i svenskämnet.
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SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

Vårt syfte med detta arbete är att fördjupa våra kunskaper om hur man kan arbeta med poesi i
grundskolan. Vi har valt att inrikta arbetet till år 7, då vi i denna årskurs genomfört ett lyckat
arbetsmoment inom området. De kunskaper som vi kommer att erhålla genom arbetet, kan vi sedan
tillämpa i lägre årskurser.

Vår huvudsakliga frågeställning är:
Hur kan vi arbeta med poesi i grundskolan så att eleverna finner arbetsområdet
intressant och inspirerande?

För att kunna besvara denna frågeställning har vi tagit hjälp av följande frågor till våra lärarsamtal:
- Vad är Ditt mål och syfte med poesimomentet i svenska?
- Hur arbetar Du med poesi i år 7?
- På vad bygger Din poesiundervisning?
- Hur inspireras Dina elever till att arbeta med poesi?
- Styr kursplanerna uppläggningen av Din poesiundervisning?
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METOD

Vårt arbete startade med tre veckor praktik i år 7. Där arbetade vi med poesi som temaområde.
Vårt mål med detta arbete var att få upp elevernas intresse för poesi. Moment som vi hade med var;
högläsning av dikt, eget skrivande av dikt samt samtal och analys av dikt. Vi gick även igenom den
bundna formen limerick med eleverna och de fick också skriva egna limerickar.

För att sätta oss in i ämnet poesi, valde vi att analysera sex stycken läromedel som används av lärare
ute i de skolor vi besökt. Dessa har vi kompletterat med läromedel vi funnit intressanta och inspi-
rerande för elever. Vi har även tagit med läromedel som inte tjänat detta syfte för att kunna jämföra
ett bra läromedel med ett mindre bra. Samtliga läromedel har vi fått låna från de skolor vi besökt för
lärarsamtal.

Vi har besökt fem lärare från olika högstadieskolor i två kommuner. Dessa lärare har olika
utbildningar men de har en gemensam nämnare; de är alla svensklärare. Dessa lärare blev vi
slumpmässigt tilldelade av respektive skolas rektorsexpedition, då vi där frågade efter en
svensklärare i år 7 att intervjua. Vi intervjuade enbart en lärare/dag. Det tog oss ca två veckor att få
samtalen genomförda. Varje samtal tog ca 45 minuter och de tog plats i respektive lärares
arbetsrum.

Innan vi besökte den första läraren läste vi igenom avsnittet ”Intervjuer och enkäter”, i Sven G. Hart-
mans bok ”Handledning”. Detta för att reducera eventuella misstag vid genomförandet av intervjun.

I god tid innan lärarsamtalen genomfördes gav vi ut ett underlag för samtalet till samtliga lärare (se
bilaga 1 och 2). Vi valde att ha öppna frågor för att på så vis ge lärarna möjligheten att svara på olika
sätt. Vi valde också att undanhålla frågan om kursplaner, då vår avsikt med denna fråga var att se
om kursplanerna har en viktig roll vid uppläggningen av poesimomentet. Då endast en av fem lärare
gav oss sin skolas kursplan i svenska vid lärarsamtalet, var vi vid senare tillfällen tvungna att
återvända för att hämta resterande. I två fall fick vi dock nöja oss med att få skolornas
betygskriterier för ämnet svenska. Målet med vår undersökning om de lokala kursplanerna i svenska
var att se hur stort utrymme poesin ges i de olika skolornas kursplaner.

Vi hade tänkt oss att spela in varje intervju på kassettband, men när vi vid det första samtalet märkte
lärarens motstånd till detta valde vi att enbart föra anteckningar under samtalet. Direkt efter
respektive samtal sammanställde vi våra anteckningar. Vi valde därefter att genomföra resterande
samtal enligt samma metod.
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LITTERATURGENOMGÅNG

Vi vill med denna litteraturgenomgång påvisa vad författare inom poesiområdet säger om poesins an-
vändande. I diskussionen kommer vi sedan att jämföra författarnas åsikter med åsikterna från de
lärare vi besökt.

Då litteraturen kring detta ämne är av liten omfattning har vi inte hittat många böcker som kunnat vara
oss till nytta. De böcker vi fått ut mest av är Georgia Heards bok ”Allt gott på jorden och i solen”
och Lars Wolfs bok ”Till dig en blå tussilago”.

I vår litteraturgenomgång har vi använt oss av böckerna:
”Svenska Plus” (K Erlandsson-Svevar & H. Thorbjörnsson, 1996),
”Litteraturläsning” (K. Hallberg, 1993),
”Allt gott på jorden och i solen” (G. Heard, 1990),
”Begrundande läsning” (U. Lundqvist m.fl., 1987),
”Litteraturundervisning – modeller och uppslag för lärare” (U. Lundqvist, 1984)
”Till dig en blå tussilago” (L. Wolf, 1997).

Vi har strukturerat genomgången under rubriker för att på så vis tydligare se likheter och skillnader
mellan de olika författarna.

Vad är poesi och dikt?

Erlandsson-Svevar & Thorbjörnsson (1996) skriver

Överallt omkring oss finns poesin. Det kan vara en dikt av en nobelpristagare i litteratur, men det
kan också vara texten till en visa eller en rocklåt, en födelsedagsdikt eller ett julklappsrim. Det kan
vara klottret på en vägg, det kan vara en dödsannons eller t.o.m. en insändare som skrivits som
dikt. Vi har poesin överallt omkring oss även om vi inte läser diktböcker. (s. 114)

Wolf (1997) anser att dikt ofta förstoras upp i skolsammanhang. Han säger att det inte är så
märkvärdigt som många tror. En dikt kan helt enkelt ses som ett meddelande från en människa till en
annan, en variant på skriftlig kommunikation. Dikten kan ibland med sitt koncentrerade och laddade
språk påminna om ett telegram.

Hallbergs (1993) förklaring av dikt lyder ”… en lek med ord, mer eller mindre avancerad men ändå
lek. En lek där orden ges större täthet, vidare räckvidd. En lek som kan vara både mycket personlig
och universiellt mänsklig.” (s. 100)

Lyrikundervisningens historia

Lars Wolf (1997) har studerat lyrikens roll i svenska grundskolan. Han har tagit hjälp av läroplaner
och metodikhandböcker etc. som givits ut under åren.
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Den första officiella läroplanen för små- och folkskolan utkom 1878. Denna läroplan var mycket
präglad av sin tid. Tyngdpunkten lades på mekaniska färdigheter. Eleverna skulle därför lära sig
mycket utantill, däribland dikter av svenska kända författare. Detta skulle stärka känslan för
fosterlandet.
Läroplanen som utkom 1925 poängterar att den stämningsfulla känslan måste infinna sig när man
läser en dikt. Därför skulle varje elev öva på att läsa dikten högt hemma, innan den lästes upp för
klassen.

Den metodikhandbok som kom ut 1949 understryker uppfattningen att dikter handlar om stämningar
som inte får gå förlorade. Det står i avsnittet om högläsning att dikter ska ägnas stort utrymme. I
denna bok tas diktens frasering, tempo och komposition upp.

I läroplanen från 1955 finns för första gången i läroplanssammanhang en koppling  mellan lyriken och
eleverna.

Önskvärt är, att elevernas sinne öppnas för poesi och för vad som är litterärt värdefullt. Försiktig-
het måste dock iakttas, så att inte läsestyckena ligger över elevernas fattningsförmåga eller alltför
långt utanför deras erfarenheter. I icke ringa mån måste läraren därvid rätta urvalet efter klassens
allmänna nivå. Detta gäller inte minst läsningen av poesi. Mottagligheten för poetisk stämning får
inte underskattas, men i regel bör endast sådana dikter ifrågakomma, som kan bli njutbara utan
vidlyftig kommentar […] Det väsentliga är […] att texterna har något att säga eleverna, sätter de-
ras själskrafter i verksamhet och väcker önskan efter att läsa mer. (s.15)

1962 utkom den första läroplanen för den nya grundskolan. I den finns det fortfarande kvar attityder
av försiktighet i samband med lyriken, då det påpekas att lyriken mer än andra texter kräver
varsamhet. Diktstund innebär ett tillfälle till stillhet och samling. Nytt är att dikterna ska knyta an till
aktuella händelser, t.ex. våren. Förslag ges på att integrera dikter med andra ämnen, såsom teckning
och musik. Fortfarande har högläsning av dikter stor betydelse, eftersom man då når en stark
gemensam upplevelse.

I och med att svenskämnet har utvecklats i 1969 års läroplan har lyriken fått mindre utrymme. Nu
ligger tyngdpunkten på ordkunskap, rättstavning och språklära. Skönlitteraturen och lyriken trängs
tillbaka. Diktens form utnyttjas bl.a. till att räkna antal ord i dikten och att skilja mellan lång och kort
vokal.

I Lgr 80 sägs det att rim, ramsor, associationsövningar och dikter stimulerar till en utvecklande lek
med ord. Eleverna ska läsa upp dikter för att underhålla och engagera, och de ska skriva dikter för
att tänka över och fantisera kring vad de personligen har upplevt.

I den senaste läroplanen, Lpo 94, nämns inte orden lyrik eller poesi någon gång. Däremot säger man
att ”Barns arbete med bilder, med litteratur och drama, med konstnärliga uttrycksmedel över huvud
taget främjar deras språkutveckling.” (Wolf, 1997)

Argument för lyrik i skolan

Vi har tidigare berört varför man ska arbeta med poesi i skolan. Lyriken utvecklar bl.a. den språkliga
medvetenheten och får elever att reflektera kring sina känslor. Wolf (1997) tar upp fler argument för
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lyrikens stora betydelse:

- Lyrik upplevs som något roligt och trevligt och ökar därmed intresset för att
läsa.

- Muntlig framställning är ett viktigt inslag under en lyriklektion.

- Även mer komplicerad litteraturförståelse såsom att läsa mellan raderna och
dra slutsatser tränas under en lyriklektion.

- Lyrik kan spela en viktig roll när det gäller att utveckla fantasin.

- Lyrik kan spela en viktig roll när det gäller att berika elevers känsloliv.

- Lyrik kan spela en viktig roll när det gäller att vidga elevernas erfarenheter och in-
sikter.

- En stor del av den vackraste och den mest tänkvärda litteraturen har skrivits av
landets största författare just i form av lyrik.

- Lyriken är en bra uttrycksform för att framställa händelser och reflektioner på ett
koncentrerat sätt som prosan inte klarar av.

- Lyriken inspirerar till precision i tal och skrift.

Att läsa dikt

Enligt Wolf (1997) kan en engagerad uppläsning av en dikt göra mycket för att skapa ett ly-
rikintresse. En levande uppläsning där lyssnarna kan koncentrera sig på röst, miner och gester hos
uppläsaren, är något både lärare och elever ska sträva mot. Här måste läraren föregå med gott ex-
empel. Lyssnandet och läsandet kan bidra till att skapa en positiv inställning till lyrik. Med andra ord,
”Om eleverna får uppleva glädje med poesi, höra och känna rytmen i dikterna, då har antagligen en
bra grund lagts för det fortsatta lyrikarbetet.” (s. 53)

Heard (1990) poängterar lärarens roll vad beträffar högläsningen. Efter att ha hört många dikter lär
sig eleverna hur olika slag av poesi låter, och de kommer till insikt om vad som gör en dikt till en dikt.
Elevernas öron måste tränas. Heard (1990) anser att läsning av dikt ligger till grund för skrivandet av
dikt.

Även Wolf (1997) menar att läraren har en stor betydelse för högläsningens kvalitet vid läsning av
dikt. Eftersom läraren i de flesta klasser tekniskt sätt är den bästa läsaren, är det viktigt att denne
framhåller stark intonation, rytm och rim vid läsandet. Allt detta för att tydliggöra diktens innehåll och
mening. Många lärare är osäkra på sin förmåga att kunna engagera sina elever genom högläsning av
dikt, men övning ger färdighet och säkerhet. Man får dock inte vara alltför engagerad i att läsa dikter
själv som lärare. Man måste även ge eleverna tillfälle att få läsa högt för varandra.
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Lärare måste våga läsa dikt tyst och högt. Han/hon måste bejaka sin egna läsning och upplevelse.
Detta är en förutsättning för att kunna uppleva elevernas diktarbete stimulerande. (Hallberg, 1993)

Urvalet av dikter är viktigt. För att hålla kvar elevernas lust vid poesin är det viktigt att utgå från
dikter som de förstår. Detta för att få dem att känna den lycka som infinner sig då man förstår
diktens budskap. Sedan bör svårighetsgraden stegras så att även svårare dikter att samtala omkring
finns med. (Heard, 1990)
Elever ska tidigt börja läsa lyrik högt inför klassen. Det är viktigt för tryggheten att i början låta ele-
verna läsa tillsammans för att stärka självförtroendet. Genom att eleverna får läsa högt stärks
elevernas känsla och förståelse för vad dikten vill säga. För att denna förståelse ska kunna nås skall
eleverna vara väl förberedda, d.v.s. läst igenom dikten tidigare. (Wolf, 1997)

Att skriva dikt

Wolf (1997) säger att målet med att skriva dikt är att öva sina skrivfärdigheter. Varje rad är viktig.
Känslor och tankar formuleras i skrivna ord och skapandet av något mer eller mindre konstnärligt
ger stor tillfredsställelse. Då en dikt ska komma från något som berör en, är det viktigt att eleverna
själva ska ha möjlighet att välja ett ämne som känns betydelsefullt för dem.

Heard (1990) är av samma åsikt. Hon menar att dikter kommer från något man känner djupt inom
sig. Det är av stor vikt att eleverna själva väljer sina ämnen utifrån vad som är betydelsefullt för dem.
Att använda sig av inre bilder är ett användbart sätt att hjälpa elever att börja skriva dikter. Ibland
kan det hjälpa om klassen helt får koncentrera sig på poesin, och lägga alla andra projekt åt sidan,
menar Heard (1990).

Det är viktigt att inte skilja diktskrivandet från annat skrivande, då båda fallen handlar om
skrivprocessen. Det är viktigt att bortse från stavfel etc. Innehållet måste komma i första hand. Det
formella ska vänta tills renskrivningen. I vissa fall behöver man inte då heller rätta med rödpennan
(Wolf, 1997).

En viktig princip när man ska börja diktskrivandet är att man på ett oväntat sätt sätter igång eleverna.
Detta för att de inte ska falla in i sina vanliga skrivmönster, som för en del innebär en negativ upple-
velse. Lundqvist (1984) har förslag på bra kontaktpunkter när det gäller att inspirera elever inför
diktskapande. En poetisk lek som Lundqvist inspirerats av från Sandro Key-Åberg är ”Klippa och
lägga”. Läraren klipper då isär en utvald dikt, i rader eller enstaka ord. Eleverna ska sedan pussla
samman dessa rader/ord så att de får en dikt som de känner sig nöjda med. Syftet är att eleverna
ska få leka sig in i ord, rytmer, klanger och bilder. Att lägga pusslet ”rätt” så att man får den
ursprungliga diktens form, är inte väsentligt.

Några råd inför diktskrivande:
- Låt eleverna få tillräckligt med tid. Bara för att en dikt oftast är kort innebär det

inte att skapandet går snabbt.

- Kräv inte för mycket. Alla elever blir inte experter på att skriva dikt, men man kan
ändå ställa krav på dem utifrån individuella förutsättningar.
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- Låt det finnas gott om lyrikböcker i klassrummet. Detta är en stor inspirationskälla
för eleverna.

- Låt eleverna läsa upp det de skrivit. Detta bör göras regelbundet så att det blir till
en vana.

- Ha en klassens poesibok. Här samlas alla elevdikter i ett vackert omslag. Detta
kan eleverna känna stolthet inför.

- Bjud in författare. Ett inspirerande möte med litteraturen som förhoppningsvis
medför läsande och skrivande elever.   (Wolf, 1997)

Att samtala kring dikt

Det finns inget rätt eller fel när det gäller att samtala kring dikt – att analysera. Detta är viktigt att
komma ihåg. Förr fanns det ett rätt svar på analysfrågor till dikt, men detta måste vi frångå i dagens
diktanalysering (Wolf, 1997). Wolf menar att tyngdpunkten ska ligga i att läsa dikter snarare än att
samtala kring dem. Detta för att bibehålla ett lyrikintresse hos eleverna. Han menar att den bästa
”hjälpen” en dikt kan få är en bra uttrycksfull uppläsning av läraren. Eleverna tar till sig diktens bud-
skap trots att samtalet uteblir.

Lundqvist (1987) menar med ordet analysera att man kommenterar, begrundar, funderar över ords
innehåll, och värdeladdning etc. Lundqvist poängterar att analysera inte är att förstöra och inte heller
att översätta eller hitta någon sorts lösning på en gåta.

Både Lundqvist (1984) och Wolf (1997) är av den åsikten att man främst ska analysera/samtala
kring dikter med äldre och mer mogna elever. Vad beträffar yngre elever menar Wolf att de dikter
som tas upp under poesimomentet i största möjliga utsträckning ska kunna tala för sig själva.

Heard (1990) tar avstånd från givna analysfrågor. Hon menar att man måste samtala kring dikten uti-
från vad eleverna anser vara viktigt att ta upp. Att utgå från analysfrågor hämmar elevernas
nyfikenhet och omedelbara upplevelser. Heard (1990) poängterar lärarens viktiga betydelse vad
beträffar säkerheten i att läsa dikter.
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LÄROMEDELSANALYS

Vi har i denna läromedelsanalys valt att analysera de läromedel som de lärare vi besökt använder sig
av. Vi har valt att analysera läroböcker och ej några övningsböcker, då enbart en av läroböckerna
hade tillhörande övningsbok. (I redovisningen av lärarsamtalen har vi gett varje lärare en bokstav.
Detsamma har vi gjort med skolorna. Skola A är den skola lärare A arbetar på etc. Enbart lärare B,
D och E använder sig av läromedel inom poesiområdet)

Vi har också valt att komplettera med ytterligare läromedel som vi har funnit intressanta och
användbara för svenskmomentet poesi. I och med att vår problemformulering riktar sig till år 7 har vi
enbart analyserat läromedel som används i denna årskurs.

I vår analys har vi valt att endast analysera poesiavsnittet, eftersom vi begränsat oss till detta i vår
problemprecisering.

När man gör en analys faller det sig omöjligt att vara objektiv. Vi har valt att strukturera vår analys
under följande underrubriker: bild - färg – layout, elevuppgifter och litteraturens aktualitet. Vi har för-
sökt få med alla elevuppgifter som tagits upp i läromedelsböckerna, men i de fall då dessa varit
många till antal har vi valt ut de uppgifter som vi funnit intressanta och inspirerande för eleverna.

Vi har därefter valt att presentera våra egna reflektioner. Under denna underrubrik utvärderar vi vad
vi kommit fram till under de tidigare rubrikerna.

”Svenskboken 7”, Ann Boglind & Bengt Brodow, Liber, Kristianstad
1988
Läromedel i skola B och D

1. Bild – färg - layout

- Inga högaktuella bilder
- En enhetlig färg som återkommer hela boken igenom; grönblå/turkos
- Svartvita fotografier och målade bilder
- Tydlig struktur; rubriker och avsnitt väl åtskilda

2. Elevuppgifter

- Namndikter
Skriv ditt namn lodrätt. Varje bokstav i namnet ska bli första bokstaven i varje rad.
Beskriv dig själv med ett par ord eller hela meningar.

Ex. E n glad prick
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R ik är jag inte
I nte sur heller
K ompisar har jag många

- Femrading
En femrading består av fem rader
Rad ett - ett substantiv
Rad två - två adjektiv
Rad tre - tre verb, eller ord som uttrycker en handling
Rad fyra - fyra ord som uttrycker en känsla
Rad fem - upprepa rad ett eller en synonym till det ordet

Ex. Sommar
Varmt, soligt
Blir fint brun
Jag känner mig glad
Sommar

- Haiku
Små japanska dikter med 17 stavelser fördelat på tre rader.
Rad ett - fem stavelser
Rad två - sju stavelser
Rad tre - fem stavelser

Ex. Gräset luktar gott.
Fågeln flyger högt i skyn.
Solen värmer oss.

- Limerick
Limerick är en stad på Irland, och härifrån stammar en diktform med samma namn. En
limerick innehåller fem rader. Rad ett, två och fem har tre betonade stavelser, och rad
tre och fyra har två. Första raden slutar med ett ortnamn och andra och femte raden
rimmar på det ortnamnet. Rad tre och fyra rimmar på varandra.

Ex. Det var en ung flicka från Gruva,
hennes drag var mer bittra än ljuva.
Hon tog minikjol på
för att friare få,
men hon fick bara hosta och snuva.

- Namnsdagsvers
En kort dikt på fyra rader där man någonstans i dikten rimmar på ett namn.

Ex. Kära lilla Magdalena,
du ska inte gå allena.
Kom till oss i vårt gäng!
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Du får tårta av maräng.

- Hejaramsor

- Experimentera med versrader
Eleven får en löpande text. Elevens uppgift blir att göra sin egen radindelning, så att
texten får ett utseende liknande en dikt.

3. Litteraturens aktualitet

Bilderna gör att litteraturen inte känns aktuell (70-tal). Däremot anser vi att övningarna är klassiska
och tjänar sitt syfte: att inspirera eleverna.

4. Egna reflektioner

Rubrikerna börjar alltid med ”Dikter kan vara……” (t.ex. … långa eller korta, …. hjärta och
smärta). Detta tycker vi känns bra och positivt eftersom dikter verkligen kan vara hursomhelst.
Skulle författarna valt att skriva ”Dikter är ….” skulle de begränsa elevernas tankebanor. Vi tror att
man utifrån denna bok kan få en kvalitativ poesiundervisning, då vi ser att den innehåller bra material
till elevuppgifter. Det som dock saknas är de små extra övningar, som skulle göra att
”Svenskboken” skulle kännas mer än bara traditionell.

”Magasinet Aktiviteter 1”, Lena Alvåker & Ann Boglind, Gleerups,
Malmö 1997
Läromedel i skola D

1. Bild – färg - layout

- Trevlig layout; serier, fotografier och målade bilder
- Övervägande färgglada bilder, svartvita finns dock också
- Både nya och äldre fotografier som passar till texten
- Tydlig struktur trots att layouten kan tyckas rörig vid första anblicken
- Olika färger på sidnumreringen

2. Elevuppgifter

- Haiku

- Femrading
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- Ord som bilder
Om man skall skriva om en gräshoppa låter man bokstäverna hoppa upp och ner 
på raden.

- Körläsning
Läsa en dikt 3-4 stycken. Variera ljudstyrkan, läshastighet och gör ljud och 
rörelser som passar till dikten.

- Körläsning av egna dikter
Gruppera klassen till 3-4 elever per grupp. Varje elev skriver en mening om 
något i klassrummet, utanför rummet eller om något i sig själv, en känsla. Sedan 
sätter eleverna ihop raderna till en dikt som de körläser inför klassen.

- Dolda dikter
Gör om en faktatext till en dikt.

Ex. Vulkanutbrott
Smält berg - magma
i jordens inre
ständig rörelse
mot jordytan.
Sprickområden i jordskorpan
Vulkanutbrott
1000-gradig magma och gas
väller fram
tills trycket minskar.

- Temadikter
Det är viktigt att eleverna hittar ett ämne att skriva om som de känner något för. 
Det finns en uppsjö av idéer att utgå från.

Ex. starka minnen
funderingar
din hobby
naturföremål
din omgivning
favoritplats

3. Litteraturens aktualitet

”Magasinet” känns väldigt aktuell. Elevuppgifterna ligger nära eleverna, de får bl.a. skriva om det
som berör dem. Det finns exempel på vad de kan skriva om, men de får hitta på egna teman att dikta
om. Även bilderna och layouten ger intrycket av att litteraturen är aktuell.
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4. Egna reflektioner

Detta är den bok som vi anser lyckats bäst med sin layout. Det färgglada och trevliga upplägget
medför att det första intrycket av boken blir väldigt positiv. Elevuppgifterna är av varierande
svårighetsgrad. Boken är därför inspirerande för såväl starka som svaga elever. I slutet av
poesiavsnittet finns det med en avdelning för hur man skriver en dikt. Författarna tar upp förarbete,
utkast, bearbetning, respons, slutbearbetning och publicering - allt i ”Skrivprocessens” anda. Det här
tycker vi kan vara bra för svaga elever att ha som mall. Det är viktigt att poängtera att man även kan
skriva en dikt rakt upp och ner. Vi anser att denna bok är upplagd på så vis att alla elever, starka
såväl som svaga, kan inspireras av den. Variation och individualitet är två ord som passar bra in på
”Magasinet”.

”Svenska Plus”, Kerstin Erlandsson-Svevar & Hans Thorbjörnsson,
Bonnier Utbildning, Stockholm 1996
Läromedel i skola B och E

1. Bild – färg – layout

- Till största delen fotografier, målade bilder förekommer
- Många glada färger
- Tydlig struktur
- Elevdikter blandat med kända författares dikter

2. Elevuppgifter

- Nära texten (Eleven kan välja bland följande uppgifter:)
- Läsa upp ev. dikter eller ramsor för varandra i smågrupper
- Skriva hejaramsor tillsammans
- Skriva en orimmad dikt om något de tycker om

- Skriva ner tankar om lästa dikter
Motivera val av dikt etc.

- Skriva egna dikter
Skriv egna dikter och samla ihop dem i ett dikthäfte. Illustrera med bilder.

- Orimmad och rimmad dikt
Eleven får hjälp på vägen att skriva orimmade och rimmade dikter.
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3. Litteraturens aktualitet

En mycket aktuell bok! Kända visdiktare (Lisa Ekdahl) finns med på bild, liksom naturbilder.
Elevuppgifterna känns också aktuella.

4. Egna reflektioner

”Svenska Plus” innehåller många dikter att läsa och samtala kring. Dessa dikters tema är av varierad
karaktär. Elevuppgifterna känns relevanta och det är bra att eleverna på vissa uppgifter får välja
bland alternativ. I slutet finns en rubrik som heter ”Eftertankar”. Här måste eleven reflektera över
vad som var roligast/svårast med avsnittet. De får också ta ställning till
vad de tycker om att läsa/skriva dikter. Även arbetssätten, ensam eller tillsammans, tvingas eleven
fundera över. Detta reflekterande inslag anser vi vara mycket nyttigt för att kunna få kritiskt tänkande
elever. 

”Ung Svenska 1”, Rolf & Lilian Falkenland, Biblioteksförlaget,
Stockholm 1982
Kompletterat läromedel

1. Bild - färg - layout

- Både fotografier och målade bilder
- Övervägande svartvita bilder,  färg på vissa
- Inga högaktuella bilder
- Tydlig struktur,  inget enskilt avsnitt för poesi

2. Elevuppgifter

- Fantasidikter
Eleverna läser fantasidikter som finns i boken och svarar på de tillhörande 
frågorna. Sedan skall egna fantasidikter skapas, illustration skall också finnas 
med.

- Vi skriver fritt
Eleven skriver en egen dikt. En diktsamling sätts samman där alla skriver om 
samma tema; våren, ung idag, världen och jag eller rätt och orätt.

- Analys av dikt
Eleverna läser en och samma dikt som de sedan analyserar. T.ex. ”Vad menar 
författaren med dikten?”
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3. Litteraturens aktualitet

Vi tycker att det känns som om de få uppgifter som finns med inte är särskilt genomtänkta. Som om
det inte har lagts någon kraft på poesidelen. Bilderna känns även i denna bok lite för gamla för att
kunna inspirera eleverna.

4. Egna reflektioner

Eftersom det inte finns något enskilt kapitel för poesi känns det som om poesins värde blivit
åsidosatt. I hela boken finns det enbart tre poesiuppgifter (se ovan) och dessa känns inte särskilt
roande eller inspirerande. Kanske skulle vi varit mer nöjda om det funnits med några fler laborativa
övningar och något utöver det traditionella diktandet.
”Svenska i sjuan”, Ingrid Lindskog & Kerstin Erlandsson-Svevar, Esselte
Studium, Stockholm 1982
Kompletterat läromedel

1. Bild - färg - layout

- Fotografier blandat med målade bilder
- De enda förekommande färgerna är blått, grått och rött
- Tydlig struktur gällande rubriker och avsnitt
- Varje elevuppgift påvisas av ett målat löv

2. Elevuppgifter

- Rimma själv
Ett antal ord finns uppradade, som hjälp för eget diktskapande.

- Julklappsrim
Det finns julklappsrim att gissa på i boken. Sedan är tanken att eleverna själva eller två
och två skall skriva egna rim.

- Ögonblicksdikt
Det eleverna ser, känner, luktar eller hör i ett visst ögonblick skriver de ner i form av
en mening. Tillsammans i klassen sätts sedan meningarna samman till en dikt.

Ex. Solen lyser på snön utanför fönstret.
Lena viftar otåligt på ena foten.

- Gruppanalys av dikt
Eleverna läser de fyra dikter som finns med i boken. Därefter samtalar de om vilken de
tyckte var bäst och varför de tyckte så. Frågor finns sedan att besvara till varje dikt.
Obs! Det finns inget facit till frågorna.
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- Skriva en egen dikt
Skriv en egen dikt; ensam, i par eller i grupp. Välj om dikten skall vara lång, kort, rim-
mad eller orimmad. Det finns ord i boken för inspiration.

3. Litteraturens aktualitet

Färgkombinationen blått, grått och rött ger ett intryck av att boken är inaktuell. Efter att ha läst
igenom övningarna ser vi dock att dessa är av mycket god kvalitet.

4. Egna reflektioner

P.g.a. inaktuella bilder blir det första intrycket av boken mindre tilltalande. Däremot känns upplägget
genomtänkt. Diktanalys finns med i detta läromedel. Det ser vi som mycket viktigt då analys ger en
djupare förståelse för vad dikter vill säga oss. När man analyserar dikter upptäcker man verkligen
hur mycket känslor som gömmer sig i dem. De analysfrågor som finns med är också väldigt
varierande, vilket bidrar till att analysen inte känns enformig. Elever som har lite svårt för att komma
igång med uppgifter får i ”Svenska i sjuan” bra stöd, i form av hjälpord till diktning. Boken innehåller
även ett annorlunda och roligt inslag med en sida med tungvrickarramsor såsom ”Packa pappas
kappsäck” o.dyl. Kanske någonting för roliga timmen!?

”Skriv lätt och ledigt!”, Högstadiet/Göran Ahlqvist, Bonniers, Helsingborg
1992
Kompletterat läromedel

1. Bild - färg - layout

- Tråkig layout!
- En enda färgbild på hela poesikapitlet
- Enbart grå och blå färger
- Tydlig struktur; tvådelade kapitel: ”Samtala kring” och ”Elevuppgifter”
- Liknar mer än fackbok än en lärobok

2. Elevuppgifter

- Musik och lyrik
Skriv en egen dikt och försök sedan att rappa den.

- ”Alla-barnen-vits”
Dessa dikter skall innehålla ett förnamn, vara skrivna i dåtid, ha ett slutrim och ange ett
undantag.
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Ex. Alla barnen simmar i poolen,
utom Lotten
som ligger på botten.

- Ramsor
Skriv hejaramsor och räkneramsor

- Dikt över givet tema
Ex. känslor - sorg, kärlek eller hat

yrken - brandman, sjuksköterska eller artist

- Dikt på dialekt
Skriv en dikt på dialekt. Stava som det låter, använd talspråk!

Ex. De e så coolt å schacka schiver på Plattan. (stockholmska)

- Stämningsdikt
Studera en bild och försök fånga stämningen på bilden. Skriv en dikt om stämningen.

- Dikt på beställning
Läraren eller någon elev skriver upp ett antal ord på tavlan. Dessa ord måste sedan
finnas med i alla elevdikter.

- Limerick

- Haiku

- Kortdikt
Skriv en kort dikt på tre till fyra rader. Kan handla om vad som helst, vara rimmad
eller orimmad. Det bestämmer diktaren själv.

3. Litteraturens aktualitet

Vi tycker att boken är aktuell. Det finns med ovanliga övningar såsom ”Dikt på dialekt”, ”Musik och
lyrik” och ”Alla-barnen-vitsar”. Dessa exempel får oss att känna att diktning inte alltid behöver vara
traditionell. Kul med nytänkande!

4. Egna reflektioner

Vi tycker att detta läromedel layout-mässigt ligger för långt bort från eleverna. Bokens utseende, vad
det gäller upplägg, är alltför tung och skulle nog därför döva lusten inför diktning. Poesi bygger på
känslor och intryck. Mötet mellan eleven och läromedlet skall vara lustfyllt och passionerat. Det är
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då viktigt att läromedlet inbjuder till detta. Det anser vi inte att denna bok gör. Uppgifterna i sig ser vi
dock som spännande och intressanta att arbeta med, men det krävs att de presenteras mer
inspirerande för eleverna än vad de görs i boken.
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REDOVISNING AV LÄRARSAMTAL

Vi har gett varje lärare en bokstav A-E. Den första läraren vi samtalade med har fått bokstaven A.
Den andra läraren har fått bokstaven B o.s.v. Lärarnas ålder valde vi att avrunda till närmaste tiotal.
Eftersom vi inte spelade in samtalen på kassettband valde vi att återge samtalen i tredje person, för
att inte råka felcitera någon av lärarna.

Lärarbeskrivningar
- Lärare A - kvinna, 50 år, högstadie- och gymnasielärarutb. sv/eng, yrkesverksam i 16 år
- Lärare B - kvinna, 30 år, grundskollärarutb. 4-9 sv/eng, yrkesverksam 1 termin
- Lärare C - man, 50 år, högstadie- och gymnasielärarutb. sv/hi/re, yrkesverksam i 20 år
- Lärare D - kvinna, 40 år, högstadie- och gymnasielärarutb. sv/ty/hi, yrkesverksam i 13 år
- Lärare E - kvinna 30, grundskollärarutb. 4-9 sv/eng/sv2, yrkesverksam i 6 år

För att lättare kunna jämföra lärarsamtalen har vi strukturerat samtalen under följande frågor:

- Vad är Ditt mål och syfte med poesimomentet i svenska?

- Hur arbetar Du med poesi i år 7?

- På vad bygger Din poesiundervisning?

- Hur inspireras Dina elever till att arbeta med poesi?

- Styr den lokala kursplanen uppläggningen av Din poesiundervisning?

Vad är Ditt mål och syfte med poesimomentet i svenska?

A Lärare A:s mål är att eleverna ska få upptäcka, uppleva poesin, ta till sig och njuta av
den. Hon vill göra eleverna medvetna om att poesin har funnits långt tillbaka i tiden.
Hon vill också att avståndet mellan eleven och poesin ska minska, att poesin blir en del
av deras vardag. Poesin erbjuder en väg till att hitta sig själv samt att förstå andras
känslor och agerande. Hon anser att poesin är oerhört viktig då den berör själen. Ele-
verna ska på ett litet utrymme ena sina känslor med sitt språk.

B Lärare B:s mål är att eleverna ska bli intresserade av poesi och att de ska kunna ut-
trycka sig med hjälp utav den. Hon ser det som viktigt att inte presentera alltför svåra
dikter för eleverna.
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C Lärare C:s största mål med poesimomentet är att eleverna ska få en inlevelse i diktens
budskap samt förstå budskapet så att de kan tolka dikten. Poesin skiljer sig från
prosan i den mån att man måste läsa mellan raderna för att förstå vad dikten vill säga
läsaren. Mötet med poesin skall alltid vara lustfyllt för eleverna. Det är upp till honom
att anpassa nivån på sin undervisning så att alla känner denna lust såväl innan som efter
arbetsmomentet.

D Lärare D:s mål med poesimomentet är att få eleverna att inse att poesin inte är något
svårt och onåbart. Många elever ser poesin som en höglitterär form. Hennes roll är att
visa eleverna att poesi är ett vardagligt och enkelt sätt att uttrycka sig på. När eleverna
väl har märkt detta sker en explosion – de producerar mängder av dikter. Hon vill
också få eleverna att förstå att dikter kan se ut hur som helst, att det inte finns något
rätt eller fel.

E Lärare E vill att hennes elever ska kunna dra paralleller från den skrivna diktens tid till
sin egen nutid. Hon vill också att eleverna ska kunna se att det författare skrev förr i ti-
den inte är något unikt idag. Eleverna ska känna igen en dikts känsla.

För att komma ett steg högre än ”mellanstadienivå”, anser lärare E att det är viktigt att
eleverna får läsa dikter av svenska klassiska diktförfattare, såsom Fröding, Vreeswijk,
Lenngren, Ferlin m.fl.

Hur arbetar Du med poesi i år 7?

A A fångar poesiögonblicken när de kommer. Exempelvis vid nyhetshändelse, dödsfall
eller vid en viss sorts väder. Hon arbetar med små tematiska poesimoment. Först i
vårterminen i år 7 infaller elevernas första möte med poesi. De går ut i naturen och
känner av miljön. De ser, luktar, lyssnar och pratar om det de upplever här och nu. 

Hon lägger tyngdpunkten på att eleverna ska producera egna dikter, men samtidigt
läser de många dikter och samtalar kring dessa. A tillämpar fri poesiundervisning,
d.v.s. hon låter eleverna genom hennes inspiration själva komma fram till vad de vill
skriva om.

Ibland styr A arbetssättet så att eleverna arbetar i par. Sätter hon exempelvis samman
en tjej och en kille är hennes syfte att de ska utbyta tankar och känslor med varandra,
då dessa skiljer sig mellan könen. De arbetar med sina röster, där de bl.a. tränar
röststyrka, tempo och tonfall. De dramatiserar med rösten!
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B Under höstterminen ska eleverna få skriva dikter som på något vis berör skolan. Det
stora momentet i poesi kommer att inträffa under vårterminen, då våren är ett tacksamt
ämne att dikta om.

Eleverna får valmöjligheten att arbeta och skriva dikter enskilt eller i par. För de svaga
eleverna kan pararbete vara en bra hjälp för att komma igång med att dikta. Eleverna
kommer att få läsa dikter men den största tyngdpunkten ligger i att skriva och
producera dikter.

C Nu i höstterminen i år 7 har de läst om religiösa myter, riter och symboler. Detta har
medfört en naturlig koppling till poesin. Lärare C valde ut en passande dikt av Gustav
Fröding och klippte sönder den i rader. Eleverna fick sedan pussla ihop raderna såsom
de tyckte att dikten skulle vara. Dikten var på rim. Detta ledde dem till att samtala
kring dikters utformning och uppbyggnad. Detta är ett exempel på hur C integrerar
poesin med andra ämnen.

Lärare C tar in diktantologier och lyrikhäften till klassrummet. Eleverna får välja ut en
dikt som de fastnar för. Denna dikt ska de omgestalta. Om de valt en kärleksdikt kan
de t.ex. välja att skriva den i form av ett hjärta. Sedan får eleverna läsa upp dikten och
motivera valet och gestaltningen av den.

Slutprodukten är oerhört viktig att lyfta fram för att bibehålla alla elevers lust inför poe-
sin. Ibland gör de dikthäften och ibland sätter de upp produkterna på väggarna.

D Som D tidigare nämnt leker de mycket med poesi. De klipper, klistrar och skriver sta-
fettdikter. Ibland arbetar de efter mallar. De går bl.a. igenom hur haiku, femradingar
och tanka är upplagda. Elever finner det ofta enklare att gå från den bundna formen till
den fria. De skriver också dikter utifrån givna teman såsom; naturen, glädje och
självklart julen.

Då lärare D ser hur givande det kollegiala samarbetet är finner hon det självklart att
även hennes elever kan ha ett stort utbyte av varandra. De utvärderar alltid varje
moment skriftligt och anonymt. Detta gör de för att ständigt sträva mot en förbättrad
undervisning.

E Lärare E poängterar att hon inte låter sina elever skriva dikter för diktens skull, utan
hon vill integrera dikten i ett tema, t.ex. kärlek. Eleverna får ibland skriva en dikt som
led på väg mot en novell. De läser dikter i samband med olika författare. Vid dessa
tillfällen läser de också om författaren själv för att hitta eventuella självbiografiska drag
– analys.
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Hon använder ibland dikten enbart som njutningsmedel. Hon går även igenom bundna
former av dikt såsom haiku och limerick. Vid vissa tillfällen kan dikten utnyttjas som
”klassrumslugnare”.

På vad bygger Din poesiundervisning?

A Lärare A bygger sin poesiundervisning på sitt personliga intresse för poesi. Hon älskar
nämligen detta svenskmoment. Hon använder inga läromedel, däremot lånar hon in
många böcker till klassrummet, som eleverna får ta del av. Det kan vara allt ifrån små-
skoleböcker till verk av Gustav Fröding. A:s undervisning bygger på att hon ska väcka
fantasi och motivation hos eleverna så att de vill ta sig an poesin. Kommer hon till sko-
lan en morgon i december och snön sakta faller ner i stora flingor är det ett ypperligt
tillfälle att försöka få fram poeterna i eleverna.

B Eftersom lärare B först denna termin börjat arbeta som lärare har hon ännu inte ge-
nomfört ett helt arbetsmoment med poesi. Hon har många bra läromedelsböcker som
hon tänkt ta hjälp av när hon i vår ska introducera poesin för sina elever i år 7. Dessa
böcker är främst ”Svenskboken” och ”Svenska Plus”.

C Lärare C använder sig inte av läromedel i poesiundervisningen. Att använda läromedel
inom poesin, säger lärare C, är som att dra ner rullgardinen framför elevernas ansikten.
Däremot tar han, som han tidigare nämnt, gärna in diktantologier och lyrikhäften.
Dessa är anpassade till likväl starka som svaga elever. Han knyter an till de moment de
arbetar med i ämnena historia och religion. C lägger in småmoment med poesi när det
passar hans andra ämnen bra.

D Lärare D har inga läromedel i klassuppsättningar, då de på hennes skola anser att
undervisningen blir för låst till kapitel. Däremot har lärarna där många olika exemplar
av läromedel där de hämtar tips till de olika svenskmomenten, bl.a. poesin. Bra böcker
är: ”Magasinet”, ”Svenskboken” och diktantologin ”Kärlek och uppror”.

Klassen styr hennes sätt att arbeta med poesi. Vissa klasser kan vara svåra att moti-
vera inför detta moment. Då måste glädjen lekas fram. I andra klasser då lusten redan
finns kan de börja på en annan nivå.

Hon låter sin poesistegring gå från den bundna formen (haiku, femrading och tanka) till
den fria.
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E Lärare E bygger sin poesiundervisning mycket från boken ”Svenska Plus”. Då lärare E
anser att denna bok har bra material för att uppnå målen i svenska, använder hon sig
av denna i svenskämnet.

Poesiavsnittet tycker hon är bra utformat, men hon använder sig också av annat
material såsom dikt- och idéhäften etc. Hon poängterar också klassens betydelse vad
det gäller inställning och mognad till poesimomentet. Hon menar att man i vissa klasser
får ”lura” fram diktskapandet.

Hur inspireras Dina elever till att arbeta med poesi?

A Lärare A anser att hon är en stor inspirationskälla bara av sitt sätt att vara gentemot
eleverna. Då hon låter poesin komma in i passande ögonblick har hon alltid något att
knyta poesin till – en given kontaktpunkt. Hennes elever får möjlighet att hitta sin
inspiration från många håll; data, tidningar, diktböcker, musik utan text, stämningsfulla
bilder etc.

Ibland går de ut från klassrummet för att finna den rätta poesistämningen. T.ex. kan ett
hav av vitsippor och kvittrande fågelsång en vacker vårdag vara mycket inspirerande.

B Då lärare B tänkt arbeta tematiskt med poesin kommer hon att ha ett givet tema att
samtala kring med eleverna. Detta är hennes kontaktpunkt. Hon kommer ur antologin
”Barnens versbok” att läsa för eleverna för att väcka deras lust och inspiration så att
de vill skapa egna dikter. B ser litteraturen som en stor inspirationskälla för eleverna.

C Många elever inspireras av lärare C:s fria arbetssätt som han använder sig av när han
arbetar med poesi. Eleverna får arbeta med olika saker och det är tillåtet att slut-
produkten får bli galen eller tokig. Det finns inget rätt eller fel i lyrikens värld.

När C ska presentera ett nytt arbetsmoment inom poesin är det viktigt att han fångar
upp lusten hos eleverna. Detta gör han bl.a. genom att ”chocka” dem med annorlunda
ordsammansättningar som bl.a. kan hittas i de nya rap-texterna.

I och med att C knyter an poesimomentet till ämnena historia och religion blir poesin
mer verklighetsanpassad och intressant för eleverna. Att utnyttja elevers egna diktverk
är något som han varmt kan rekommendera som inspirationskälla.

Lärare C ser Gustav Frödings dikter som mycket användbara för att väcka lusten för
poesi hos eleverna. Frödings dikter har en friskhet som än idag slår an hos ungdomar.

D Lekandet med poesin finner eleverna mycket inspirerande enligt lärare D. Att skriva
dikter utifrån teman är tacksamt, speciellt för svaga elever då dessa kan ha svårt för att
komma på ett ämne att skriva om.
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”Dikttoppen” är ett uppskattat moment i år 7. Här får några elever varje vecka välja ut
en dikt var som helst ifrån. Eleverna får sedan läsa upp sina valda dikter inför klassen,
som sedan får rösta fram veckans dikt. Denna dikt skrivs därefter vackert upp på
svarta tavlan och blir kvar där till nästa veckas ”Dikttopp”.

E Lärare E låter sina elever finna sin inspiration från olika håll, bl.a. genom att få höra
dikter, läsa dikter, höra på musik med kärlekssånger, läsa noveller, se filmer etc. I och
med att denna lärare alltid försöker få sina elever att dra paralleller mellan diktens och
dagens tid och rum blir hennes elever inspirerade. Hon möter sina elever på deras nivå.

Styr den lokala kursplanen uppläggningen av Din poesiundervisning?

A Lärare A har kursplaner på skolan. I den står det att lärarna bl.a. ska främja elevernas
språk och uttrycksförmåga. Detta mål nås bl.a. med hjälp av poesimomentet. A kan
dock säga att hennes poesiundervisning mer styrs av hennes personliga intresse än av
kursplanen.

B Kursplanerna på B:s skola styr inte hennes undervisning. Hon är heller inte medveten
om var dessa finns. Därför får hon ingen hjälp av dem. Hon frågar istället sina mer
erfarna kollegor om råd.

C Någonstans på skolan ska kursplanerna finnas enligt lärare C. Eftersom han nyligen
börjat arbeta på denna skola har han ett eget exemplar hemma av dem. Han är dock
inte säker på vad de säger om poesimomentet.

D Lärare D har inte någon större hjälp av sin skolas kursplaner. Däremot ser hon tydligt
på skolans betygskriterier vad eleverna ska uppnå. Dessa är till mer stöd för henne än
vad kursplanerna är. Eftersom svensklärarna på D:s skola har ett nära samarbete, har
de mycket klart för sig vad de ska göra i respektive årskurs, när de arbetar med poesi.

E Lärare E sade att hennes skolas kursplaner i stort sett är likadana som Skolverkets
kursplaner. Den ska revideras, men hon vet inte när. Hon ansåg sig själv inte ha någon
hjälp av dessa.
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REDOVISNING AV LOKALA KURSPLANER I
SVENSKA

Vi har valt att redovisa de lokala kursplanerna enligt samma metod som redovisningen av lärarsamta-
len. Skola A, lärare A och kursplan A hör sålunda samman.

Som vi tidigare nämnt var inte kursplansunderlaget så omfattande som vi först trodde, därför blir
denna redovisning relativt kort jämfört med redovisningen av lärarsamtalen. I två fall (skola C och D)
fick vi inte skolornas kursplaner, utan istället skolornas betygskriterier för ämnet svenska.

I och med att vår problemformulering riktar sig till år 7 redovisar vi, till största del, de mål som riktar
sig till denna årskurs. Då betygskriterier bara sätts på år 8 och 9 har vi i skola C:s och D:s fall fått
titta på dessa årskursers mål. Detta har vi även ibland fått göra i de andra skolornas fall, då det inte
redovisats något om poesi i år 7.

Vi har valt att enbart ta med de mål som på något sätt kan kopplas till momentet poesi. Detta medför
att vissa skolor har med fler mål om poesi än vad andra skolor har. Det här var också målet med
undersökningen – att se hur stort utrymme poesi ges i de olika skolornas kursplaner.

A Kursplan A är uppdelad i mål för år 5, respektive mål för år 6-9. Vi har tittat på målen
för år 6-9. Rubriken ”Läsa” har bara med mål för år 5. Under rubriken ”Skriva” finns
ordet dikter med, men det är också enda gången som detta ord förekommer. Även
litteraturdiskussioner står med under denna rubrik. Vad beträffar ”Lyssna” finns
punkten högläsning med.

B Kursplan B är uppdelad i mål för år 5, respektive mål för år 9. Efter de allmänna
målen för år 9, kommer betygskriterier för år 9, i kategorierna tala - lyssna, läsa och
skriva.

Läsa (VG) ”Eleven […] kan med visst stöd uppfatta olika kvaliteter
i en text, för att få fram ett budskap och en tanke.”
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Skriva (VG) ”Eleven […] kan i form av berättelse och dikt beskriva
känslor.”

C Betygskriterierna för skola C är uppdelade i svenskmomenten tala – lyssna, läsa och
skriva, under betygsnivåerna G, VG och MVG. Samtliga kriterier gäller år 9.
Ordet poesi förekommer inte någon gång. Vi kan bara utläsa övergripande mål som
kan passa in på poesimomentet. Skola C har i sina betygskriterier ett avsnitt för hur de
ska kunna se vilken nivå eleven uppnått.
(VG) ”Eleven arbetar medvetet med sitt språk för att göra det

mer uttrycksfullt, korrekt och tydligt både i tal och
skrift.”

”Eleven använder skrivandet för att ge uttryck för tankar,
åsikter och känslor och som ett redskap för kommunika-
tion.”

D Betygskriterierna för skola D är uppdelade i svenskmomenten samtal och dis-
kussioner, läsa, skriva, språk och språkbruk samt skönlitterära verk och författarskap.
Dessa moment är uppdelade under kriterierna G och VG.

Under mål och kriterier för årskurs 8 ser vi följande mål för G:
Samtal och diskussioner: ”Eleven kan […] efter förberedelse läsa upp poesi inför

grupp.”
Läsa ”Eleven ska […] ha läst dikter och kunna berätta något

om sina upplevelser av det lästa.”

Skriva ”Eleven ska […] ha tränat på att skriva dikt i olika for-
mer.”

Under mål och kriterier för årskurs 9 ser vi följande mål för G:
Läsa ”Eleven ska […] kunna läsa dikter och redogöra något

om sin upplevelse av dikten.”

Under mål och kriterier för årskurs 9 ser vi följande mål för VG:
Läsa ”Eleven ska […] ha en viss bredd i sin läsning både

ifråga om skönlitteratur och saklitteratur och kan på olika
sätt uppleva, tolka och värdera det lästa.”

E Kursplanen för skola E är uppdelad i mål för år 3, 5 och 9 i momenten tala – lyssna,
läsa, skriva, språket samt litteraturen. Under momentet ”Litteraturen” för år 9, står det
att eleverna skall ha läst dikter ur Gustaf Frödings ”Gitarr och dragharmonika”



31

DISKUSSION

Vid diskussionen som följer har vi utgått från våra huvudrubriker; Litteraturgenomgång, Lä-
romedelsanalys, Redovisning av lärarsamtal samt Redovisning av kursplaner i svenska. Vi har också
dragit paralleller till egna erfarenheter som vi hämtat från vårt genomförda poesimoment i år 7.

Litteraturgenomgång

I vår litteraturgenomgång har vi bl.a. utgått från ett historiskt perspektiv. Anledningen till att vi tog
med rubriken ”Lyrikundervisningens historia” var för att sätta in poesin i ett historiskt sammanhang.
Dessutom ville vi se om poesins roll i den svenska grundskolan har förändrats genom tiderna, samt
om denna eventuella förändring varit till det bättre eller till det sämre. Vad vi kunnat utläsa av detta är
att poesin förr i tiden hade mer utrymme i undervisningen. Detta säger dock inget om
poesiundervisningen var mer kvalitativ då än vad den är idag.

Citatet från 1955 års läroplan (se s. 6) passar i många avseenden in på dagens poesiundervisning.
Man ska anpassa undervisningen till elevernas nivå. Detta gjorde vi under vår slutpraktik genom att vi
läste och samtalade kring dikter som var skrivna av andra elever. Vi strävade dock efter att lägga
nivån lite högre, än vad eleverna befann sig på – deras potentiella nivå enligt Vygotskys tankar.
Heard (1990) är av samma åsikt då hon menar att svårighetsgraden på dikterna ska stegras så att
man även samtalar om vad dikten vill säga läsaren.

Att enbart välja dikter som kan bli ”njutbara utan vidlyftig kommentar” stämmer inte överens med
våra tankar. Detta inslag skall givetvis finnas med, men elever tycker också att det är inspirerande att
läsa dikter som kan tolkas på olika sätt. Att förstå en dikts budskap först efter ett gemensamt samtal
om den, kan också vara upplyftande. Vi började med att låta våra elever analysera dikter utifrån
givna frågor (se bilaga 3). Efterhand stegrade vi svårighetsgraden till att låta dem skriva vad dikten
handlade om, utan några frågor att utgå från. Alla klarade inte av denna fria form av analys, men vi
tror att ett fortsatt arbete med detta skulle få även dessa elever att lära sig analysera med större lust.

Vi tror att den poesiundervisning som idag finns, är av högre kvalitet än den som fanns förr, då man
idag betonar inlevelseförmåga och språkutveckling framför mekaniska färdigheter. Vi ser detta som
en positiv utveckling. Trots att poesin nu har fått mindre utrymme i undervisningen (detta p.g.a. Lpo
94:s mer allmänna mål), tror vi att elevernas inställning till poesi är mer positiv idag än vad den var
förr.

Motiveringen till varför vi vill ha med rubriken ”Argument för lyrik i skolan” är att vi tycker att Wolf
(1997) på ett tydligt sätt förklarar poesins nytta i skolan. Wolf, och vi, anser att lyriken spelar en
viktig roll när det gäller att utveckla elevernas fantasi och berika deras känsloliv. Dikter handlar ofta
om personers känslor och innersta tankar. Att få läsa om andras känslor ger inlevelse och förståelse
för likheter och olikheter. Vi lät våra elever läsa dikter som beskrev olika känslor (se bilaga 5).
Eleverna fick sedan läsa dessa dikter för varandra såsom de tyckte att de skulle läsas. Genom denna
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övning fick eleverna möjlighet att identifiera sig med olika känslor. Detta är viktigt för eleverna då de
ibland kan uppleva vissa känslor som förbjudna.

För elever som har svårt att skriva långa berättelser kan lyrikens koncentrerade form många gånger
vara ett bättre alternativ. Vi upplevde just detta efter vår slutpraktik då de svaga eleverna i klassen
fann diktens form som ett alternativt uttrycksmedel. Att skriva dikt innebär att man tvingas väga ord
mot varandra, för att se vilket som är mest ändamålsenligt. Denna ordkunskap är bl.a. utvecklande
för elevernas språk.

Genom vår litteraturfördjupning kan vi dra den slutsatsen att lärarens engagemang och inlevelse när
det gäller såväl läsa dikt, skriva dikt som att samtala kring dikt är av stor betydelse. Detta har vi även
fått bekräftat från de lärare vi samtalat med. Lärarens engagemang för ämnet är alltid viktigt. Vad vi
har erfarit är att eleverna ofta är av den förutfattade meningen att poesi är tråkigt. Därdör måste
läraren ha ett sant intresse för poesi för att kunna inspirera sina elever.

Vi försökte föregå som goda exempel för våra elever. Vi lade stor vikt vid uppläsandet av dikt. Vårt
mål var att läsa dikterna så känslofullt som möjligt. Detta tillsammans med vår poetiska miljö;
bokbord med mängder av lyrikböcker och blommor på, tända ljus vid högläsning, dikthatt samt
ibland klassisk musik som bakgrund till högläsningen bidrog till en gynnsam poetisk stämning. Detta
ledde i sin tur till att några elever i klassen högt vågade läsa egna dikter för sina kamrater, självklart
iklädda dikthatten!

När en elev ska läsa upp någonting för resten av klassen, det behöver inte vara just dikt, är det
viktigt att han/hon är väl förberedd med sin text. I efterhand ser vi att vi nog hårdare skulle tryckt på
detta. Fnissande och nervöst harklande vid uppläsning av dikt gör inte dikten rättvisa! Vi vill dock
påpeka att vi aldrig tvingade någon ovillig att läsa högt. Då vi endast befann oss i denna klass i tre
veckor kände vi att vi inte hade rätt att kräva av eleverna att alla skulle läsa högt. Detta anser vi att
man enbart kan göra i de fall då man är väl bekant med eleverna ifråga.

Vi lät våra elever enbart koncentrera sig på poesi under svensklektionerna. Denna koncentration såg
vi som lyckad då eleverna tog till sig av poesins värld. Vi tror inte att vi hade fått så positiva
reflektioner under arbetsmomentets gång om vi valt att integrera poesin i något övrigt svenskmoment
(se några av reflektionerna på bilaga 6). I och med denna möjlighet kunde vi få ut vårt budskap att
poesin kan vara rolig, inspirerande och utvecklande.

Att enbart integrera poesi i andra ämnen ser vi som en risk då ”poesiprocessen” kan gå förlorad.
Om vi  ser till en treårsperiod i skolan , t.ex. år 4 till 6, kan vi tänka oss att ha ett tema med poesi
under en period, t.ex. i år 5. I år 4 och 6 väljer vi då att integrera poesin med våra övriga ämnen. På
så sätt kommer våra elever att få en bra grund för sitt diktskrivande.

Vi klippte isär dikten ”Den första kyssen” av Lars Englund i ord för ord. Överskriften skrev vi med
versaler för att eleverna skulle kunna lägga den först av allt. Början och slutet av varje mening ut-
märktes av stor bokstav och punkt. Punkten sattes ihop med det sista ordet i meningen. Eleverna
fann denna övning mycket rolig och de fick många roliga dikter (se bilaga 7) Vi betonade att det inte
fanns något facit till pusslet, men att vi efteråt skulle läsa upp ursprungsdikten för dem. Trots att vi
gjorde detta fann eleverna sina egna pussel värdefulla.
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Till skillnad från Lundqvist (1984) och Wolf (1997) anser vi att man ska samtala/analysera dikter
även med yngre elever.  Det är i detta fall viktigt att valet av dikt på något sätt har en anknytning till
eleverna, något som berör dem. Vi lät våra elever analysera Siv Widerbergs dikt ”Välja lag” (se
bilaga 3 och 4). Av de elevsvar vi fick märkte vi att vi valt en dikt som engagerat många elever i
klassen, antagligen p.g.a. att de flesta kunde sätta sig in i berättarens situation.

Med detta vill vi instämma i Lundqvists åsikt (1987) att analysera dikter inte handlar om att förstöra
utan snarare att utvidga.

Läromedelsanalys

Eftersom de flesta läromedel var så pass omfattande, gällande inspiration och elevuppgifter, valde vi
att endast analysera huvudböckerna, och inte tillhörande övningsböcker. I och med att vi i lärome-
delsanalysen redan har reflekterat kring böckerna blir denna diskussion kortfattad. Anledningen till
att vi valde att ta med våra egna reflektioner under läromedelsanalysen och inte under diskussionen,
är att vi anser dem vara mer passande i direkt anslutning till analysen.

Vi har märkt att läromedel snabbt blir inaktuella, framförallt vad beträffar bilderna. Elevuppgifterna
kan dock fortfarande vara av god kvalitet. Därför tycker vi att läraren själv bör plocka ut övningar
från böckerna, och presentera dem utifrån sitt eget perspektiv.

Vi kan se att de flesta läromedel tar upp både fri och bunden form av dikt och det ser vi som mycket
viktigt då man som lärare ska se till alla elevers behov. För elever som har svårt för att komma igång
kan en bunden diktform vara till hjälp. Likaså är det viktigt att de mer kreativa eleverna ska få
utmaning i uppgiften. För dem passar kanske den fria formen av dikt bättre.

Vi är av den uppfattning att läromedel ej behövs inom poesi för att kunna få en kvalitativ un-
dervisning. Däremot är de en guldgruva när det gäller att inspirera oss lärare till att arbeta med poesi.
Om man känner sig osäker inför poesimomentet kan man hämta många bra elevuppgifter från olika
läromedel.

Att använda sig av läromedel i poesiundervisning eller inte, anser inte vi vara den stora frågan. Det
som vi anser vara viktigast är hur stort personligt intresse läraren visar för poesi. Läraren behöver
inte vara en skicklig poet själv, däremot måste han/hon våga och vilja ge sig in i poesins dynamiska
värld. Ofta smittar lärarens engagemang av sig på eleverna. Detta är inget undantag för poesi, utan
gäller alla skolämnen.

Redovisning av lärarsamtal

Vi tycker att våra lärarsamtal blev lyckade trots att vi valde att inte spela in dem på kassettband
såsom vi planerat från början. Då vi antog att ålder, kön och framförallt längd av yrkeserfarenhet
skulle påverka våra lärares kommentarer, tog vi med dessa faktorer i lärarbeskrivningen.
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Genom våra lärarsamtal har vi kommit fram till flera slutsatser. Det främsta mål som lärare verkar ha
med poesimomentet är att öppna elevernas ögon för poesin. Ett annat syfte som vi kunde utläsa som
gemensamt, var att få eleverna att förstå att poesi inte är så svårt som de ofta tror. Via vårt eget
arbetsområde med poesi under slutpraktiken märkte vi hur elevernas inställning till poesi förändrades
under arbetets gång. Detta styrktes av elevernas reflektioner på de frågor vi gav ut efter en dryg
veckas arbete med poesi (se bilaga 6). Suck och stön över att skriva dikter och poesi, byttes ut till
glädje och harmoni. Därför ser vi att vi lärare har en enorm uppgift när det gäller att bevisa poesins
rikedom för eleverna.

Vad vi har förstått är att arbetet med poesi är en blandning av att fånga ögonblick när de kommer,
och ett tematiskt arbete. Tyngdpunkten verkar hamna på elevernas eget skapande av dikter. Några
lärare säger att läsning och skrivning ska ha lika stort utrymme. Enligt Hallberg (1993) bör läsning av
dikt ligga till grund för skrivande av dikt. Vem har rätt? Vi kommer att lägga vår tyngdpunkt på att
eleverna ska skriva egna dikter, men detta ska kombineras med högläsning för eleverna så att de får
en inlevelse i diktens värld för att sedan kunna producera egna alster.

Efter eget genomfört poesimoment och efter litteraturläsning vill vi poängtera vikten av en bra poetisk
miljö. Att tända ljus vid diktläsning, att ta på sig en ”dikthatt” vid högläsning av dikt och att duka upp
ett bord av diktböcker utsmyckat med vackra blommor etc. kan medföra att den rätta
poesistämningen infinner sig. Nästan ingen av de lärare vi besökt betonade vikten av en sådan
poetisk miljö. Detta tycker vi är synd, då vi anser att poesistämningen var en av anledningarna till att
vårt poesimoment blev så lyckat som det blev.

Såväl lek med dikt som inslag av kända diktförfattare verkar vara viktigt för ”våra” lärare. Ett
gemensamt inslag är dikt i bunden form, såsom haiku, limerick etc. Då vi har förstått att bunden form
av dikt kan vara särskilt gynnsamt för svaga elever ser vi det som självklart att börja med denna form
i poesiundervisningen. Under vår slutpraktik fick våra elever skriva limerickar. Av detta kunde vi
utläsa att limerickar var en för svår form av bunden dikt att börja med. Vi skulle kanske valt att
istället introducera femradingen först, då den är hårdare bunden än limericken, och därför lättare för
eleverna att göra till en dikt.

Då vi antagligen kommer att undervisa i lägre årskurser än år 7 kommer vår tyngdpunkt att ligga i att
leka med dikt samt att läsa andra elevdikter och samtala kring dem. Ett mål att sträva mot för oss är
att få in poesin i klassrummet så att dikt blir något naturligt för våra elever. Detta kan vi göra genom
att ha ”Dikttoppen”, högläsning av dikt varje vecka och poesiböcker inne i klassrummet etc.

Läromedel används av lärare för att hitta inspirationsövningar till poesimomentet. Endast en av fem
lärare har en läromedelsbok i klassuppsättning. Resterande lärare hämtar idéer från olika läromedel
för att sedan presentera dem för sina elever på ett inspirerande sätt. Efter vår läromedelsanalys ser vi
att det finns många bra övningar i dessa böcker. I och med att läromedel dock så fort blir inaktuella
bl.a. vad beträffar bilder, ser vi det som viktigt att vi lärare på egen hand presenterar övningarna på
ett inspirerande sätt för eleverna. I de fall då man har en aktuell bok, t.ex. ”Magasinet” eller
”Svenska Plus” till hands, anser vi att man kan använda sig av den i klassuppsättning. Dessa böcker
kommer antagligen om tio år, också de, att falla offer för tidens tand.
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Att se till klassens sammansättning och inställning till poesi verkar de flesta lärare se som en viktig
faktor för poesimomentets uppläggning. Då vi visste att den klass vi skulle göra vår slutpraktik i var
positivt inställda till det mesta, vågade vi leka med dikter med dem trots att de gick i år 7. Om
klassen varit omogen hade detta kanske inte fungerat, utan istället spårat ur. Det krävs en viss
mognad hos elever, för att kunna ta på sig en ”dikthatt” och läsa en dikt högt och känslofullt inför
sina klasskamrater.

Elever upplever ofta poesi som något svårt. Därför är det viktigt att den första kontakten med dikt
blir lustfylld. Våra lärare hade många olika förslag till inspirationskällor. Överraskande, chockerande
och annorlunda, är ord som bra beskriver de olika kontaktpunkterna. Vi kan inte nog poängtera
kontaktpunktens betydelse!

Ingen av våra lärare tar hjälp av kursplanerna vid poesimomentets uppläggning. Detta beror
antagligen på att ett ord som poesi knappast nämns där. Vi tror att det här i sin tur har sin grund i att
ordet poesi inte heller någonstans nämns i Lpo 94.

Vad vi däremot kunnat utläsa av kursplanerna och betygskriterierna är att de skolor som ger poesin
ett någorlunda stort utrymme i sina kursplaner/betygskriterier också ger poesimomentet stort
utrymme i sin undervisning.

Redovisning av lokala kursplaner i svenska

Då vi startade examensarbetet var ett av våra syften att fördjupa oss i skolors arbetsplaner. Då vi vid
lärarsamtalen upptäckte att lärarna inte verkade använda sig av dessa i sin undervisning, samt att vi
märkte att det egentligen var kursplanerna vi skulle ha frågat efter, beslöt vi oss för att stryka
arbetsplan-frågan från huvudfrågeställningarna och istället göra en mindre fråga vad beträffar de
kursplaner och betygskriterier som vi fick från skolorna.

Vi gjorde en redovisning av kursplanerna/betygskriterierna för att få en översikt över vad de sade
om poesimomentet. Innan lärarsamtalen hade vi våra aningar om att kursplanerna inte var viktiga
beträffande lärarnas uppläggning av momentet. Efter samtalen kunde vi, beklagligt nog, konstatera att
detta också var fallet. Våra förhoppningar blev tyvärr grusade.

Jämförelsen av skolornas kursplaner/betygskriterier är kanske inte helt rättvis, då vi inte jämfört ett
likvärdigt underlag. I två fall fick vi enbart hålla till godo med betygskriterierna i svenska. Detta har
medfört att redovisningen av kursplanerna inte blivit som vi tänkt oss.

Vi ifrågasätter att två skolor låter betygskriterierna ha samma roll som de lokala kursplanerna – att
vara till hjälp för skolämnenas uppläggning. Hur läggs undervisningen upp i år 7 där det inte finns
några betygskriterier? Detta skulle kunna vara en fråga att ytterligare undersöka?

Kanske skulle vi fått ut mer av undersökningen av de lokala kursplanerna om vi i det förberedande
brevet till lärarna frågat efter skolans kursplaner i svenska. Syftet med att undanhålla kursplane-
frågan var att se om de spelade någon roll för uppläggningen av poesimomentet. Vi kan av detta se
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att de inte gör det. Ännu ett bevis på att de lokala kursplanerna inte har någon större betydelse för
någon ämnesuppläggningen, fick vi då lärarna hade svårigheter att tillhandahålla detta material.

Reflektioner kring arbetets uppläggning

Uppläggningen av arbetet ”Poesi i skolan” har på det stora hela fungerat bra. Att ha en egen empiri i
botten har känts tryggt, inte minst vid litteraturläsningen. Vad beträffar urvalet av lärare, hade kanske
arbetet vunnit på ett mer medvetet urval. Vi skulle kanske ha begärt att få tala med lärare med ett
brinnande intresse för poesi, istället för att låta slumpen avgöra. Redovisningen av kursplaner skulle
antagligen blivit mer rättvis om vi fått samtliga skolors kursplaner.

Det har varit givande att få sätta sin egen uppläggning av poesimomentet i relation till vad litteratur
och andra mer erfarna kollegor säger. Vi har dragit många slutsatser som förhoppningsvis kan vara
till stöd för oss i vårt fortsatta arbete med poesi. Att undersöka skillnader i hur manliga och kvinnliga
lärare hanterar poesin i undervisningen skulle vara intressant att titta närmare på i framtiden.

Vi kommer hädanefter att hålla ögonen öppna för ny litteratur inom ämnet. Vi vill inte stanna där vi nu
är, utan fortsätta utvecklas. Läraryrket är ett ständigt utvecklande arbete!



37

REFERENSER

Ahlqvist, G. (1992). Skriv lätt och ledigt! Helsingborg: Bonniers.

Alvåker, L & Boglind, A. (1997). Magasinet Aktiviteter 1 . Malmö: Gleerups.

Alvåker, L & Boglind, A. (1998). Magasinet Aktiviteter 2 . Malmö: Gleerups.

Artén, A & Widerberg, S. (1991). Kärlek och uppror. Viborg: Litteraturfrämjandet.

Boglind, A &  Brodow, B. (1988). Svenskboken 7 . Kristianstad: Liber.

Erlandsson-Svevar, K & Lindskog, I. (1982). Svenska i sjuan. Stockholm: Esselte Studium.

Erlandsson-Svevar, K & Thorbjörnsson, H. (1996). Svenska Plus . Stockholm: Bonnier Ut-
bildning.

Falkenland, R & S. (1982). Ung Svenska 1 . Stockholm : Biblioteksförlaget.

Hallberg, K. (1993). Litteraturläsning . Solna: Ekelunds Förlag AB.

Hartman, S. G. (1993). Handledning . Linköping: Skapande Vetande.

Heard, G. (1990). Allt gott på jorden och i solen. Göteborg: Daidalos AB.

Lundqvist, U. (1987). Begrundande läsning . Stockholm: Liber.

Lundqvist, U. (1984). Litteraturundervisning – Modeller och uppslag för lärare.
Stockholm: Utbildningsförlaget.

Wolf, L. (1997). Till dig en blå tussilago. Lund: Studentlitteratur.



38

Bilaga 1
Hej Du svensklärare i år 7! Motala  991102

Vi är två lärarstuderande som nu är inne på vår sluttermin. Vi går på Grundskollärar-utbildningen år
1-7 med inriktningen sv/so i Linköping. Det har nu blivit dags för oss att skriva vårt examensarbete
och detta har vi valt att göra tillsammans. Vårt arbete skall handla om poesi. En del av arbetet ska
vara undersökande och svara på frågan: ”Hur arbetar lärare i år 7 med poesi?”. Det är här Du
kommer in i bilden. Vi skulle behöva Din hjälp med att besvara denna fråga. Därför skulle vi vara
tacksamma om Du kunde ta Dig tid med att fundera över de bifogade frågorna och ta emot oss för
en intervju. Intervjun beräknas ta mellan en halvtimme/timme.

Vi ser med glädje fram mot ett givande besök så snart som möjligt. Vi hör av oss om en tid inom de
närmaste dagarna. Tack på förhand.

Med vänlig hälsning,

Sara Ekdahl & Malin Larsson

Bilaga 2
Några frågor att fundera över inför intervjun:

* På vad bygger Din poesiundervisning?

* Vad är Ditt mål och syfte med poesimomentet i svenska?

* Hur arbetar Du med poesi i år 7?

* Hur inspireras Dina elever till att arbeta med poesi?
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Bilaga 3
VÄLJA LAG
Först står man i en klump.
Sen bestämmer man
- fast alla redan vet det –
att det är Mats och Sten som ska välja.
Mats står på ett streck.
Sten står på ett annat.
Alla vi andra sitter nere vid planket.
Åke! ropar Mats.
Harald! ropar Sten.
Yngve! Per! Tussen! Vilgot! Martin!
Sen är det bara jag kvar;
jag går till Stens lag
som redan börjat dribbla med bollen …..

Siv Widerberg

1. Vad handlar dikten om?
2. Hur känner sig berättaren?
3. Varför ska Mats och Sten välja lag?
4. Varför börjar de spela innan den sista är vald?
5. Hur kan man dela upp lag på andra sätt, så att

någon slipper känna så här?

Bilaga 4

Elevsvar

1. Dikten handlar om en kille/tjej som känner sig utanför när de ska välja lag i
skolan.

2. Jag tror att berättaren känner sej väldigt ensam.
3. Jag tror att Mats och Sten ska välja lag bara för att dom är populärast. (eller

nå´t)
4. Dom börjar spela för att dom inte vill att ”den andre” ska va me´.
5. För att ingen ska känna sej utanför kan dom turas om att välja lag, inte bara

Mats och Sten.
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Bilaga 5

Välj en dikt och en känsla. Läs för dina kamrater och låt dem gissa på känslan.

Känslor: glatt, sorgset, argt, hurtigt, romantiskt

är du nu här igen? åh, är du nu här igen
Försvinn ur mitt liv välkommen in i mig
för alltid i min själ
orkar inte en gång till jag älskar dig
vill inte känna något var har du varit så länge?
lämna mig ifred lämna mig aldrig nu
snälla, hitta någon annan vill alltid känna så här
att stjäla livsglädjen ifrån den här gången är det rätt

Niklas Jarelind Niklas Jarelind

baubo sbugi ninga gloffa
siwi faffa
sbugi faffa
ôkofo
fafâmo
faufo halja finj
sirgi ninga banja sbugi
halja hanja golja biddin
mâ mâ
piaûpa
mjâma
pâwapa
baungo
sbugi
ninga
gloffâlor

(ur Magasinet 2 1998)
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Bilaga 6
REFLEKTION

1. Hur kändes det att skriva dikten?

2. Hur känns det att arbeta med poesi?

3. Har din inställning till poesi förändrats från första lektionen?

Elevsvar

1. Det var lite svårt att komma på vad man skulle skriva om, men sen var det
ganska enkelt.

2. Förut tyckte jag att det var lite töntigt, men nu när man har hört lite ”vettiga”
dikter känns det bättre.

3. Japp!

1. Det var jättekul. Jag tänkte på en kille som bor i en annan stad.

2. Det är mycket roligare nu än i början. (Jag kan erkänna att jag var med och
suckade .)

3. Ja, absolut!
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Bilaga 7

DEN FÖRSTA KYSSEN
Svårare än allting annat var det.
Det att lyfta tunga händer
och föra hennes ansikte så nära.
Efteråt ler jag åt min ångest.

Lars Englund

Elevpussel

DEN FÖRSTA KYSSEN
Allting annat svårare än det.
Att föra hennes tunga och ansikte
så nära.
Efteråt ler jag åt min ångest.

DEN FÖRSTA KYSSEN
Svårare än allting var det.
Att lyfta händer och föra min tunga
så nära.
Efteråt ler jag åt hennes ångest.
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