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Syftet med studien var att undersöka vilken roll poesi 

har i grundskolans tidigare år samt dess möjlighet att 

utveckla elevers fantasi och kreativitet. För att besvara 

syftet formulerades frågeställningarna: Hur beskriver 

lärarna i den praktiska yrkesutövningen att de utformar 

och organiserar undervisningen med poesi som innehåll? 

Vilka möjligheter ger poesiundervisning för elever att 

utveckla fantasi och kreativitet enligt lärarna och de 

läromedel de använder? För att besvara syftet gjordes 

intervjuer med fem lärare från två olika skolor och 

därefter en analys av de läromedel dessa arbetar med. 

Studien utgår från didaktisk teori, Vygotskijs teori 

rörande fantasi och kreativitet och Georgia Heards teori 

om poesiundervisning. Resultatet visar att poesins 

ställning i skolan är låg i förhållande till andra texttyper 

och att formen är viktigare än det fria skapandet i arbete, 

vilket gör att elever får färre tillfällen att använda sin 

fantasi och vara kreativa.  

 

 

 

 

The purpose of the study was to investigate the role of 

poetry in primary school and its ability to develop 

pupils’ imagination and creativity. To answer the 

purpose, these questions were formulated: How do the 

teachers in the practical profession describe how they 

design and organize teaching with poetry as content? 

What opportunities does the teaching of poetry provide 

for the pupils’ development of imagination and 

creativity, according to the teachers and the teaching 

materials they use? In order to answer the purpose 

interviews were conducted with five teachers from two 

different schools as well as an analysis of the teaching 

materials they work with. The study is based on didactic 

theory, Vygotsky's theory of imagination and creativity 

and Georgia Heard's theory of poetry education. The 

result shows that the position of poetry in school is low 

in relation to other types of texts and that the form is 

more important than the free creation in work, which 

means that pupils’ have fewer opportunities to use their 

imagination and be creative. 
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Skönlitteraturens grundpelare utgörs av epik, lyrik och dramatik. Lyrik, synonymt med poesi, 

beskrivs som människors subjektiva beskrivning av något och sammanhållen av en tanke, 

känsla eller stämning (Elleström, 1999, s. 16, 18; Wolf, 2004, s. 14). Trots att dessa tre 

grundpelare utgör skönlitteratur finns det forskning som visar att genrerna värderas olika 

(Lambirth, Smith & Steel, 2012).  

 

Sedan Lars Wolf presenterade sin rapport Som barn är man alltid diktare (1995) har ingen ny 

svensk forskning i skolkontext gjorts inom ämnet poesi. Internationell forskning har 

däremot gjorts och visar att poesi är ett ämne som ofta uteblir och undviks i skolan. Orsaken 

är varierad men forskning visar att lärare prioriterar berättande texter framför de poetiska. 

Lärare upplever även att skolan är resultatstyrd och att poetiska texter inte är den enklaste 

vägen för att nå framgång. Enligt styrdokumenten ska elever få tilltro till sin språkliga 

förmåga samt utveckla kreativitet och nyfikenhet. För att tillägna sig dessa delar är leken 

väsentliga delar i undervisningen, särskilt i de lägre åldrarna. I dagens läroplan nämns poesi i 

det centrala innehållet i årskurs 1-3 och eleverna ska kort sagt få ta del av poetiska texter från 

olika tider och skilda delar av världen samt texter som belyser människors upplevelser och 

erfarenheter (Skolverket, 2017a, s. 253). Forskning visar att poesi kan stärka både den 

fonologiska och språkliga medvetenheten samt kan bidra till att utveckla elevers fantasi och 

kreativitet (Stange & Wyant, 2008; Elster, 2010; Elster & Hanauer 2002; Carver & Gregg, 

2007; Cronmiller, 2007). Trots forskning och omnämnandet av poesi i det centrala innehållet 

är genren inte kopplad till de aktuella kunskapskraven, vilket hade kunnat bidra med att 

belysa dess värde. Följden av att poesi endast nämns i det centrala innehållet men inte är 

kopplat till kunskapskraven kan bli att poesins ställning i skolan avgörs av varje enskild 

lärare. Det kan alltså antas att det är upp till läraren att avgöra i vilka former och skeenden 

elever möter genren, beroende på hur lärare väljer att omvandla kursplanens innehåll till 

praktisk undervisning. Enligt Skolverket (2017a, s. 252) ska elever få möta samt få kunskap 

om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Då den skönlitterära genren 

utgörs av tre huvudgrenar kan det anses vara naturligt att vissa delar ibland tar mer plats än 

andra. Samtidigt kan det uppstå problem när en beskrivning av vad lyrik är ska göras och 

elever inte fått chans att möta eller införskaffa tillräckligt mycket kunskap om genren. 

 

1. Inledning 
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Då poesin är en textgenre som ofta bortprioriteras och ett ämne som undviks i skolan är 

mitt syfte att undersöka vilken ställning poesi har i grundskolans tidigare år och dess 

möjligheter att utveckla elevers fantasi och kreativitet. 

 

 Frågeställningar: 

 Hur beskriver lärarna i den praktiska yrkesutövningen att de utformar och 

organiserar undervisningen med poesi som innehåll? 

 

 Vilka möjligheter ger poesiundervisning för elever att utveckla fantasi och kreativitet 

enligt lärarna och de läromedel de använder? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Syfte och frågeställningar 
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Detta kapitel inleds med att presentera begrepp i syfte att definiera återkommande begrepp i 

studien. Därefter följer en historisk tillbakablick av poesins ställning i skolan samt en 

förankring i nutida styrdokument. Vidare presenteras hur poesi kan synas i undervisningen, 

möjligheter och hinder, lärares inställningar samt digital användning. 

3.1 Begreppsdefinitioner 

Poesi skiljer sig från andra texttyper då den ofta beskrivs som svårdefinierad. Poesi kan enligt 

Elleström (1999, s. 16, 18) handla om vad som helst och är människors subjektiva 

beskrivning av något. En annan variant av poesi är begreppet lyrik som används i samma 

betydelse i modernt språkbruk (Bäckström 1984, s. 13). Lyriken är oftast i avsaknad av ett 

händelseförlopp men sammanhållen kring en bestämd tanke, känsla eller stämning. Wolf 

(2004, s. 14) har definierat lyrik och beskriver hur den ofta består av kortare dikter i bunden 

eller obunden form. 

 

Poesi är enligt Trageton (2014, s. 129) uttryck för kreativitet och känslor. Kreativitet kan 

beskrivas som en potential hos människan. Kreativitet handlar om att skapa nytt men 

samtidigt något som upplevs som värdefullt, användbart eller nyttigt (NE: kreativitet). För 

att ge utlopp för inre spänning är nyskapandet ett värdefullt medel för individen. Flera 

filosofer (framförallt Kant och de följande tyska idealisterna) har betonat fantasins betydelse 

för människors uppfattning av yttervärlden (NE: fantasi). Ordet fantasi kan ha flera 

betydelser. Fantasi kan definieras som föreställningsförmåga som utmärker sig genom 

uppfinningsrikedom via de estetiska sinnena (SAOB: fantasi). I denna uppsats används den 

för att beteckna förmågan av produktiv föreställningsförmåga eller inbillningskraft.  

 

I detta arbete kommer begreppen poesi, lyrik och dikt användas synonymt med varandra. 

Variationen av begrepp kommer sig av att texter använder sig av olika ord för att benämna 

genren och det är av betydelse för förståelsen att det är samma innebörd trots olika 

benämningar. 

3.1.1 Läromedel 
Få lärare väljer enligt Skolverket (2006, s. 20) att arbeta utan läromedel. Forskning visar att 

läromedel har en inflytelserik påverkan på innehåll och en stark ställning i skolundervisning. 

Läromedel besitter olika funktioner som kan bidra med att ge elever bl.a. grundläggande 

3. Bakgrund 
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faktakunskaper, fördjupad och konkretiserad information, intesse samt perspektiv 

(Skolverket, 2006, s. 10). Läromedel kan beskrivas som material som täcker väsentliga delar 

av ett ämne och som är menade att ge fasthet och sammanhang i undervisningen 

(Skolverket, 2006, s. 14-15). I vissa sammanhang talar man om hur läromedel eller en viss 

lärobok kan styra skolans undervisning. Förutom att läromedel har stark påverkan på vilket 

innehåll som behandlas visar forskning även hur den har inflytande över hur mål 

konkretiseras samt hur den används för att sysselsätta elever (ibid).  

3.2 En historisk synvinkel av poesins ställning 

I sin bok Till dig en blå tussilago – Att läsa och skriva lyrik i skolan (2004, s. 15) ger 

litteraturvetaren Lars Wolf en historisk översikt där han beskriver lyrikens roll i skolan från 

att den första officiella läroplanen utkom år 1878. En kortare sammanfattning kommer nu 

att göras för att sätta in poesin i ett historiskt sammanhang.    

 

När den första officiella läroplanen kom var den mycket präglad av sin tid och 

undervisningen i modersmål skulle framförallt handla om mekaniska färdigheter (Wolf, 

2004, s. 15). Eleverna skulle lära sig ett antal kända texter utantill, framförallt psalmer men 

också ett antal dikter av den tidens främsta diktare. Läroplanen innehöll metodiska 

anvisningar om läsning av poetiska texter och det viktigaste som betonades var att texterna 

skulle läras utantill samt läsas upp (ibid). 

 

Läroplanerna från år 1919 samt år 1955 präglades av en stark ställning för skönlitteratur och 

synen på att lyriska texter skulle läras utantill och läsas upp var densamma. Innehållet skilde 

sig dock från tidigare då den tidens läroplan lade vikt vid att de poetiska texter som eleverna 

skulle ta del av skulle ha ett värdefullt innehåll och vacker form (Wolf, 2004, s. 16). Tankar 

om individualiserad undervisning visas även under denna tid då det i en metodikbok från år 

1925 går att läsa att elever inte bör ta del av vilket innehåll som helst, utan innehåll som för 

eleven är av intresse (Wolf, 2004, s. 16-17). Till skillnad från tidigare betonar 1962 års 

läroplan att situationer bör bilda bakgrund till läsning samt att poesi kan användas 

ämnesöverskridande med andra skapande ämnen (Wolf, 2004, s. 18). När vi kommer fram 

till läroplanen från år 1969 får lyriken ta ett steg tillbaka till förmån för bland annat 

rättstavning och ordkunskap. Läroplanen från år 1980 präglas av ett nytt synsätt och tankar 

om hur förutsättningar för språkutveckling skapas så att varje enskild elev får möjlighet att 

stimuleras och utveckla sitt språk i största möjliga mån. I kursplanen för svenska angavs att 
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skrivande av dikter bidrog till att precisera tidigare upplevelser, samt att läsning av dikter, rim 

och ramsor stimulerar till utvecklande språklekar (Wolf, 2004, s. 19).  

3.2.1 Poesi med förankring i aktuella styrdokument 
Dikt och poesi har enligt Trageton (2014, s. 145) fått ett större utrymme i senare nordiska 

läroplaner och poesi kan uppvisa en lång tradition. I dagens läroplan nämns poesi i det 

centrala innehållet i årskurs 1-3 och eleverna ska få ta del av: ’’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, 2017a, s. 

253). Trots Tragetons (2014) uttalande och omnämnandet av poesi i det centrala innehållet 

är genren inte kopplad till de aktuella kunskapskraven i årskurserna.  

 

Att låta elever finna sin unika egenart är en av skolans uppgifter, samtidigt som skolan ska 

stimulera elevers kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. För att eleverna ska tillägna sig 

kunskaper är skapandet och leken väsentliga delar i undervisningen, särskilt under de tidiga 

skolåren (Skolverket, 2017a, s. 7, 9). En studie gjord av Cronmiller (2007) visar att när elever 

tar del av poesi medförs ett engagemang som låter dem vara kreativa och fantasifulla. Poesi 

skapar enligt Cronmillers (2007, s. 1-2) studie en högre nivå av tänkande, vilket gör att den 

övriga lärprocessen även kommer gynnas. Utifrån Cronmillers studie visade sig poesi även 

ha påverkan på elevers självförtroende och förmågan att främja det kritiska tänkandet.  

 

I årskurserna 1-3 samt 4-6 används uttrycket berättande texter samt poetiska texter (Skolverket, 

2017b, s. 14). För att betona vikten av att undervisning skall behandla texter med stor bredd 

nämns både de berättande och poetiska texterna, medan det i årskurs 7-9 istället uttrycks 

skönlitteratur. Exempel på vilka texter som eleverna ska få möta är till stor del densamma i 

alla årskurserna, med en progression som syns i texternas svårighetsgrad samt anpassning 

efter elevers utveckling och mognad (ibid).  

3.3 Poesins möjligheter i undervisningen 

Enligt Trageton (2014, s. 129) är rim och regler viktiga för att utveckla ett medvetet språk. 

När man talar om språklig medvetenhet syftar man till att barnet självständigt och mer eller 

mindre funderar över språket. När ett barn reflekterar över hur något sägs eller skrivs, 

funderar över hur ord, orddelar och språkljud kombineras klassas denne enligt Svensson 

(2005, s. 18) som språkligt medveten. En studie av Stange och Wyant (2008, s. 211-212) visar 
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att barns alfabetiska utveckling, stavning och språkmedvetenhet förbättras då de får möta 

och på kreativa sätt skapa poetiska texter i undervisningen. För att utveckla den språkliga 

medvetenheten tycks barn behöva leka med språket vid genomtänkta språktillfällen 

(Svensson, 2005, s. 22). Heard (2007, s. 133) menar att nyfikenheten är ett av de viktigaste 

elementen i början av skriftspråksutvecklingen. Barn är naturligt fyllda av nyfikenhet och 

frågor och för små barn verkar språket ibland vara som en lek. Leken är enligt Vygotskij 

(1995, s. 14) en kreativ bearbetning av det redan upplevda intrycket och bygger sällan på 

tidigare erfarenheter. Han menar att man tidigt kan se en skapandekraft hos barn som är 

strävan till litterärt skapande och uttryck för fantasi.  

 

Resultat från Elster (2010) och Elster och Hanauer (2002) visar att poetiska inslag i 

undervisningen stärker elevers språkmedvetenhet. När förståelse för språket byggs upp krävs 

en anknytning till det talade språket vilket i sin tur bidrar till en riktad uppmärksamhet mot 

ljud, stavelser och ords betydelse. Poesi i undervisningen kan skapa ett intresse för vad orden 

betyder och eleverna upptäcker vilka resurser språket har. Att använda poesi i enbart syfte 

att lära sig om språkljud skulle enligt Elster (2010, s. 55) vara en otjänst mot eleverna i deras 

kunskapsutveckling. Elster och Hanauer (2002, s. 54-55) menar att poesi är bra för både 

nyfikenheten och främjar kreativiteten. Poetiska texter kan vara både rika och meningsfulla, 

barns ordförråd kan även expandera genom att de får ta del av poetiska texter som främjar 

deras förståelse för språkets form och funktion (ibid). Om en elev inte förstår ett ord kan 

läraren uppmuntra att leta upp det i en ordbok (Cronmiller, 2007, s. 16). Detta menar 

Cronmiller (2007) bidrar till att eleverna blir mer aktiva och intresserade av undervisningen. 

Eleverna kan samtidigt få en beundran till ord och senare vilja använda dem korrekt i de 

texter de skapar. Poesi kan även gynna elevers kreativa tänkande och skapande genom att de 

får ta del av ord och begrepp som kan forma deras idéer, fantasi och argument (Cronmiller, 

2007, s. 16; Carver och Gregg, 2007, s. 474). 

 

Att elever uppvisar en medvetenhet kring språket är enligt Elster och Hanauer (2002, s. 48) 

nyckeln till inlärning. Samtidigt begränsas lärare ibland av att fokus framförallt är riktad mot 

den fonologiska medvetenheten. Poesi rymmer många typer av ljudupprepningar i form av 

rytm och rim vilket kan inkluderas i det fonologiska stadiet. Kunskap om ords betydelse, 

meningsuppbyggnad och kunskap om ljud och stavelser i språket är viktiga byggstenar av 

den språkliga medvetenheten. Poesi kan bidra med att utveckla dessa byggstenar och 
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samtidigt gynna elevers estetiska och kreativa uttrycksformer genom skapande, idéer och 

fantasi (Elster & Hanauer, 2002; Cronmiller, 2007; Carver & Gregg, 2007).  

3.3.1 Hinder i samband med poesiundervisning 
Tidigare forskning visar att skrivandet och läsandet av poesi i skolan ofta förhåller sig till en 

viss period (Wolf, 1995; Lambirth, Smith & Steel, 2012). Det råder varierande meningar om 

orsaken men utifrån Lambirth, Smith och Steels (2012) undersökning visade det sig att texter 

som var berättande prioriterades framför de poetiska. Att skolan var resultatdriven var det 

många lärare som upplevde, och arbetet med poesi upplevdes inte vara den enklaste vägen 

för att nå framgång. Svedner (2010, s. 60) tror att det finns en pedagogisk motivering till att 

arbeta med poesi under vissa perioder då det kan hjälpa eleverna över ett visst motstånd. Att 

förknippa läsandet och skrivandet av poesi med något positivt kan alltså bidra med positiva 

effekter i inställningar och attityder hos elever, samtidigt kan det uppstå problem när en 

beskrivning av vad lyrik är ska göras då den blir förhållen till en viss kontext. 

3.3.2 Lärares inställning  
I en undersökning gjord av Wolf (1995) undersöktes vad lärare ansåg vara det största 

problemet med poesiundervisning i skolan. Av resultatet framkom att majoriteten ansåg sig 

kunna för lite inom genren vilket i sin tur begränsade dem. Att elevers motvilja, fördomar 

samt tidsbrist även bidrog till problemet var det några lärare som ansåg. I samma 

undersökning framkom det att lärare tycker att poesi är minst lika viktigt som prosa då det 

ger möjligheter för elever att uttrycka både känslor och drömmar samt utveckla språket och 

kreativiteten. En viktig faktor som många lärare uttrycker är att det är viktigt att känna en 

självsäkerhet i genren (Wolf 1995; Lambirth et al., 2012). I kombination med självsäkerhet 

och kunskap kan klassrummet bli ett socialt rum för poesin att utvecklas i (Lambirth et al., 

2012, s. 78-79). Utifrån sin studie drog Lambirth et al., (2012, s. 78) slutsatsen att alla lärare 

kan undervisa poesi. Den kritiska faktorn visade sig vara lärares låga kunskaper då det leder 

till att lärarna upplever sig inte kunna engagera eller intressera eleverna tillräckligt i 

klassrummet.  

3.3.3 Digitala verktyg i skolan 
I skolan ska alla elever ges möjlighet att utveckla en förmåga i att använda digital teknik 

(Skolverket, 2017a, s. 9). Att skriva med en perfekt handstil kan vara svårt för en elev som 

bara är 6 år gammal. I användandet av IKT (Informations- och Kommunikationsteknologi) 

kan elever formulera egna tankar och meningar vilket enligt Trageton (2014, s. 15) kan göra 

dem till kunskapsproducenter redan från första dagen i skolan. När dikter skrivs på datorn 

blir det lättare för elever att experimentera och förändra den preliminära dikten utifrån 
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respons eller förändringar eleven själv vill göra. I ett exempel ur Trageton (2014, s. 146-147) 

arbetar eleverna med att skapa ett samband mellan illustration och dikt och på så sätt skapa 

en helhet. Arbetssättet kan enligt Trageton bidra till att skapa ett lekfullt klimat som gör att 

även de svagaste eleverna fångas. Samtidigt betonar han att det inte är det digitala verktyget i 

sig som utgör kvaliteten utan lärarens kompetens när det gäller att stimulera eleverna till att 

arbeta med genren. Precis som Trageton menar Carver och Gregg (2007, s. 473) att dikters 

form kan göra det möjligt för kämpande läsare att stärkas. Dikters form och funktion har 

visat sig vara användbar för olika nivåer av läsare och eleverna kan utmanas i det kreativa 

tänkandet då dikter kan ge upphov till olika tolkningar och idéer.  

 

Olika metoder erbjuder olika möjligheter och var och en har därmed sina styrkor och 

svagheter. Utifrån Rasmussons (2014, s. 51) avhandling visar resultatet att elever presterar 

bättre då test presenteras på papper snarare än på skärm. En möjlig anledning kan enligt 

henne vara att läsning på skärm kräver mer av läsaren då man måste hantera både skärm och 

text samtidigt. När man rent fysiskt byter sida och ser text på papper får läsaren en struktur 

och stöd i sin läsförståelse, något som studien visar att digital läsning inte erbjuder på samma 

sätt. Trots att Rasmussons (2014) studie visar att digital läsning inte kan konkurrera med den 

mer fysiska läsningen är skrivmaskinsfunktionen enligt Trageton (2014, s. 43) en 

nyckelfunktion i språkinlärningen. 
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I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter studien förhåller sig till samt deras 

relevans för studien. 

4.1 Didaktiskt perspektiv 

Didaktik kan definieras som vetenskapen om faktorer som påverkar undervisningen och 

dess innehåll. Didaktiken inriktar sig på lärande om undervisning i relation till t.ex. 

kunskapstraditioner och kunskapspraktiker, normer, bedömningssystem, institutionell 

inramning, läranderesurser och handlingsutrymme (NE: didaktik). Den omfattar även 

kunskap och färdigheter om hurvida individen utvecklar olika förmågor och sin identitet 

(ibid). Ett sätt att förklara undervisning och lärande är med utgångspunkt i den didaktiska 

triangeln. Triangeln består av innehåll, lärare och elev och symboliserar didaktikens tre 

centrala element samt relationen dem emellan. En av relationerna är hur läraren framställer 

innehållet, den andra interaktionen lärare och elev emellan och den tredje elevens erfarenhet 

av innehållet (Skolverket, 2016). De klassiska frågorna inom didaktiken är vad, hur och 

varför, ’’Vad ska vi undervisa om, alltså innehåll och mål med undervisning?, Hur ska 

undervisningen gå till? Varför ska vi välja just detta och inte något annat och hur kan elever 

motiveras att lära sig just detta innehåll?’’ (ibid). Vid analys kommer det därför att studeras 

vad undervisningen har för innehåll, vem som undervisningen avser och hur dennes lärande 

kan ske samt hur stoffet hanteras i undervisningen. 

 

           Innehåll 
 
 
 
 
 
 
Elev                    Lärare 
 
Figur 1: Den didaktiska triangeln 

4.2 Lev Vygotskij 

Lev Vygotskij (1896-1934) klassas som psykolog, pedagog och filosof och har varit en av de 

mest inflytelserika inom den moderna utbildningspsykologin och pedagogiken. I sin bok 

Fantasi och kreativitet i barndomen (1995: ursprungligen utgiven år 1930 som Voobraz ̌enie i 

4. Teori  



 

10 

 

tvorc ̌estvo v detskom vozraste) beskriver han vikten av att låta barn vara kreativa och skapa med 

hjälp av fantasin. Vygotskij hävdar att allt som skapas av människan är en produkt av 

fantasin. Skapandet finns överallt och är inte förunnat några få utan finns som ett livsvillkor 

hos alla människor (Vygotskij, 1995, s. 14). Genom att studera barns lek kan man tidigt se 

skapandets kraft som finns hos barn. Barns lek bygger sällan på deras tidigare erfarenhet 

utan är en kreativ bearbetning av det redan upplevda intrycket. Vygotskij menar att barn 

kombinerar det redan upplevda med sin fantasi och därav skapar en ny verklighet, som 

motsvarar deras behov och intresse (ibid).  

 

Barnens lek är strävan till litterärt skapande samtidigt som det är ett uttryck för fantasins 

aktivitet (Vygotskij, 1995, s. 15-16). Vygotskij (1995, s. 20) menar att det är nödvändigt att 

vidga barns erfarenheter för att skapa en tillräckligt stadig grund för dess skapandeaktivitet. 

Barn kan föreställa sig mindre än vuxna och har inte lika mycket erfarenhet som äldre men å 

andra sidan har barn större tilltro till sin förmåga att skapa, vilket resulterar i att barns fantasi 

är större än hos en vuxen. Ju fler erfarenheter människan tillägnar sig desto viktigare blir det 

litterära skapandet då tankar och känslor kan tas i form genom dikter och berättelser 

(Vygotskij, 1995, s. 41-43). Användningen av Vygotskijs teori rörande elevers fantasi, 

kreativitet och erfarenhet bidrar med en förförståelse vid analysen. I diskussionen kommer 

studiens resultat problematiseras i förhållande till det ramverk som erbjuds av Vygotskijs 

teori.  

4.3 Georgia Heard 

Georgia Heard är författare, poet och lärare och har skrivit böcker om undervisning, dikter 

och barnböcker. Enligt Heard (2007, s. 25) kan dikter integreras i olika ämnen samt 

användas som en nyckel in till elevers känslor, fantasier och röster. För att skapa en positiv 

attityd till genren bör poesi enligt Heard vara ett regelbundet inslag i undervisningen. Heard 

(2007, s. 24) menar även att det är viktigt att undervisningen inte upplevs för styrd. När barn 

får använda sina egna föreställningsvärldar eller välja ämne fritt kan en känsla av att 

aktiviteten känns mer meningsfull för eleven skapas (Heard, 2008, s. 38). Trots att poesin 

har uppvisat många positiva effekter beskriver även Heard hur genren ofta blir 

bortprioriterad eller åsidosatt. Heards teori används på liknande sätt som Vygotskijs, dvs. att 

vid analys få en förförståelse som hjälper till att analysera studiens empiri. Vid diskussionen 

används Heards teori och ställs i relation till denna studiens resultat. 
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I detta kapitel presenteras den valda metoden för studien, hermeneutisk vetenskapsteori vid 

tolkning samt ett avsnitt rörande reliabilitet och validitet. Vidare följer studiens urval och 

avgränsningar, datainsamling, bearbetning och analys samt de forskningsetiska principer 

studien förhåller sig till. 

5.1 Kvalitativ metod 

Då syftet med undersökningen är att få en helhetsförståelse av enskilda fenomen har en 

kvalitativ metod blivit den metod som lämpar sig för min studie. Tillvägagångssättet i 

kvalitativ forskning är mindre strukturerat än i kvantitativ forskning (Bryman, 2011, s. 413), 

jag har därför valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Vid den typen av intervju 

är de möjligt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, då den utgår från frågeområden 

snarare än exakta detaljerade frågor. Fördelarna med denna typ av intervjumetod är att det 

ger kunskap om vad informanten upplever vara relevant och viktigt (ibid). Metodvalet vid 

den kvalitativa analysen av läromedel föll på produktorienterad då syftet var att använda den 

insamlade empirin vid analys samt jämförelse.  

5.1.1 Hermeneutisk vetenskapsteori vid tolkning 
All form av mänskligt meningsutbyte kräver enligt Thomassen (2007, s. 178-179) en tolkning 

för att förstå dess innebörd. Crister Skoglund (lärare och forskare i idéhistoria) beskriver 

syftet med att använda sig av hermeneutisk vetenskapsteori vid tolkning som att snarare 

förstå ett fenomen än att förklara eller bekräfta en hypotes (Skoglund, 2012, s. 1). Vid 

upplevelse av något strävar människan efter att förstå med hjälp av tolkning som grundar sig 

i det tidigare upplevda dvs., förförståelsen. För att nå största möjliga förståelse av 

informantens upplevelser och utsagor blir det centrala att ta in sin egen förståelse (Dalen, 

2015, s. 17). Skoglund (2012, s. 1) menar att vi aldrig kan se en tanke utan bara se fragment 

av den i text, bild eller annat. En konsekvens för att komma åt föreställningar och 

uppfattningar blir därför att använda sig av hermeneutik. Vid tolkning av text menar 

Skoglund (2012, s. 2) att det är viktigt att tolkningarna inte blir lösryckta eller gissningar. Att 

stödja sina tolkningar i argument eller forskning visar hur tolkningarna passar in i sin helhet. 

Tolkning används omedvetet när något blir oklart och med en hermeneutisk utgångspunkt 

blir min uppgift att genom tolkning få en förståelse för poesins roll i skolan samt dess 

möjlighet att utveckla elevers fantasi och kreativitet.                      

5. Metod 
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5.1.2 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet anger kvaliteten hos data (Kylén, 2014, s. 140). Validiteten står för 

användandet och relevansen hos data. För god validitet krävs det att studien har de uppgifter 

som krävs för att uppfylla syftet med studien. Saknas data som skulle kunna göra 

undersökningens resultat mer trovärdigt anses studien ha låg validitet (ibid). För att hävda att 

studien har god validitet måste resultaten vara giltiga och att man har använt sig av en metod 

som är tillförlitlig nog för att studera det som studien avser (Thomsson, 2010, s. 31). Denna 

studie bygger på fem lärares subjektiva syn av poesins ställning i skolan och dess möjligheter 

att utveckla elevers fantasi och kreativitet. Då läromedel har påverkan på vilket innehåll som 

praktiskt utövas i skolan gjordes även en läromedelsgranskning. Begreppet validitet i 

samband med kvalitativa intervjuer kan enligt Trost (2010, s. 133) bli aningen malplacerat då 

det inte går att ge en generell bild. Studien bygger på tolkning av personlig kommunikation 

samt läromedelsgranskning. Tolkningar är enligt Thomsson (2010, s. 31) sällan helt valida. 

Samtidigt är denna studiens syfte att komma åt människors personliga uppfattningar vilket 

gör att resultatet samtidigt kan vara relevant (Trost, 2010, s. 133). En kvalitativ textanalys 

dvs. läromedelsgranskningen består av fasta resultat vilket jag ser som en fördel i förhållande 

till validiteten. I förhållande till kvantitativ forskning anses kvalitativ forskning ha lägre 

validitet. Jag anser däremot att min studie besitter validitet då resultaten är giltiga och de 

metoder som har valts att användas är relevanta för studien och dess syfte. Valet av 

insamlingsteknik kan stärka studiens validitet och bidra med att frågeställningarna besvaras. 

För att öka validiteten i den här studien har ett aktivt val av informanter med olika relation 

till fenomenet valts samt fem olika läromedel för att göra frågan mer representativ. 

 

Tillförlitligheten dvs. reliabiliteten är en fråga om huruvida mätningen kan upprepas och 

producera samma data (Harboe, 2013, s. 138). Att resultatet innehåller läromedelsgranskning 

med fasta resultat ser jag som en fördel. I motsats till intervjuerna som är dynamiska och 

utfallet inte kan garanteras består läromedlen av statiska resultat. Samtidigt kan det inte 

fastställas att en annan forskare skulle göra samma tolkningar eller visa på samma aspekter 

som jag, vilket kan ifrågasätta reliabiliteten. En dynamisk aspekt kan vålla problem när vi 

talar om reliabilitet i samband med kvalitativa studier. Tiden har en viktig roll då man inte 

kan vara säker på att situationer kommer ha samma utfall idag som imorgon. Vid intervju 

kan felsägning eller en missuppfattning förekomma som blir en del av all information som 

används i analysen, kvalitativa intervjuer anses därför ha låg reliabilitet (Trost, 2010, s. 132). 

Enligt Kylén (2004, s. 24) har även intervjuaren en effekt som påverkar situationen. Han 

menar att svaren i en intervju är beroende av intervjuarens person och svar kan variera i 
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olika nyanser. För att öka reliabiliteten förs en diskussion kring resultatet i denna studie i 

förhållande till forskning och teorier. 

5.2 Urval och avgränsningar 

I samband med att studien tog sin form konstruerades urvalskriterium. Syftet med att göra 

en kvalitativ undersökning var för att få en så bred och noggrann beskrivning som möjligt av 

det fenomen jag vill belysa. Jag har valt att intervjua personer som skiljer sig från varandra i 

ålder, utbildning och erfarenheter, för att komma åt bredden i uppfattningar. Kriterier som 

lyftes fram var: 1) lärarna som deltar i studien har lärarlegitimation, 2) bedriver undervisning 

i svenskämnet, 3) har arbetat i minst ett år, 4) lärare från minst två olika skolor. Det visade 

sig vara svårt att generera informanter och i kombination med tidspress blev urvalet de som 

hörde av sig och var villiga att delta. Urvalet blev till slut fem aktiva lärare från två olika 

skolor, där fyra bedriver undervisning i årskurserna F-3 och en i årskurs 4.  

 

För att hitta potentiella informanter skickades ett informationsbrev ut till lärare på fyra olika 

skolor. Under den verksamhetsförlagda utbildningen hördes även intresse om deltagande i 

syfte att gardera medverkande. För att få en spridning har jag valt att intervjua personer i 

olika åldrar, alternativt vilket år de tog sin lärarexamen. I studien intervjuades även en lärare 

från årskurserna 4-6. Detta gjordes i syfte att kunna dra eventuella slutsatser om likheter 

respektive skillnader samt för att få större förståelse för poesi i grundskolans tidigare år. 

 

Vid urvalet av läromedel har jag använt mig av två kriterier: 1) läromedel som de intervjuade 

lärarnas elever är väl bekanta med 2) läromedel där poetiska inslag syns. Dessa kriterium 

användes för att kunna göra en så omfattande analys som möjligt. Läromedel som saknade 

poetiska inslag har valts bort då syftet var att granska hur innehåller kan bidra med att 

utveckla elevers fantasi och kreativitet. Sammanfattningsvis kommer fem olika läromedel att 

granskas och tas upp i studien i förhållande till om innehållet med hjälp av Vygotskijs och 

Heards teori kan ge elever verktyg för fantasi och kreativitet.  

5.3 Datainsamling 

Datainsamlingen hade utgångspunkt i kvalitativa intervjuer där fem lärare deltog. Att 

använda sig av kvalitativa intervjuer är enligt Dalen (2015, s. 9) att föredra om man vill få en 

insikt i informantens erfarenheter och tankar kring det valda ämnet. Intervjuformen var 

semistrukturerad vilket ger möjlighet för en mer detaljerad intervju och intervjuaren har 

möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjuguiden (se bilaga 2) utformades utifrån studiens syfte 
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och frågeställningar och bestod av sju frågeområden. För att underlätta vid de inplanerade 

intervjutillfällena gjordes även en pilotintervju. Detta gjordes i syfte att granska intervjuns 

upplägg och tillförlitlighet.  

 

Vid intervjutillfällena har jag besökt informanterna på deras skola då det enligt Trost (2010, 

s. 65) kan vara lämpligt utifrån en trygghetssynpunkt, eftersom det är där lärarna rent 

praktiskt bedriver undervisning. Detta gjordes av praktiska skäl men också av ett 

bekvämlighetsskäl, då många lärare upplevdes uppbokade. De informanter som deltog fick 

innan intervjun skriva under en samtyckeslapp (se bilaga 1) som informerade om studien 

samt vetenskapliga principer. För att fokus skulle riktas mot frågor och svar användes en 

ljudupptagare. Då en ljudupptagare enligt Trost (2010, s. 75) inte kan ersätta de intryck man 

får vid själva intervjun eller ser och hör och ’’läser mellan radera’’ gjordes även anteckningar 

då något värdefullt att notera dök upp.  

 

Datainsamlingen av de läromedel som används i studien samlades in vid intervjubesöken. 

Lärarna hjälpte till och kunde samtidigt visa olika läromedel och ge kommentarer på hur de 

arbetat och hur de upplevde respons utifrån innehållet. 

5.4 Databearbetning och analysmetod 

De kvalitativa innehållsanalyserna kallas ibland även för hermeneutiska analyser. I denna 

studie används en hermeneutisk teori som syftar till genom tolkning skapa förståelse 

(Harboe, 2013, s. 113). I arbetet med data har jag valt att utgå från Trosts (2010, s. 147) tre-

stegs-metod som lyder; Samla in data, analysera dem och tolka dem. Databearbetningen 

skedde efter varje intervju och besök på skola. Intervjuerna tog mellan 15-25 minuter och 

transkriberades direkt efteråt. Frågorna markerades med färgpenna för att underlätta 

hanteringen vid analys och även läromedlen sammanställdes med sammanfattningar av 

innehåll och reflektioner. Vid kvalitativ analys läggs det både vikt vid beskrivning och analys 

och forskaren reflekterar över vad som blivit beskrivet och försöker skapa en helhet 

(Thomsson, 2010, s. 99).  

 

Trost (2010, s. 149) menar att analysarbetet bör ske med en viss distans till själva intervjun 

för att kunna analysera resultatet på ett rimligt sätt. Jag väntade därför med att sammanställa 

mitt resultat tills att alla intervjuer och insamlingar av läromedel var gjorda. För att kunna 

göra en rättvis analys menar Trost (2010) även att materialet bör ha en klar överblick vilket 

hänger på att man gjort en grundlig transkribering av sina intervjuer. För att underlätta det 
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fortsatta arbetet med att tolka det insamlade datamaterialet bör sammanställningen göras 

överskådlig och lätt att förstå. Under en semistrukturerad intervju kan frågorna dyka upp 

olika beroende på hur samtalet har sett ut. För att underlätta analysarbetet använde jag mig 

av markeringar vid respektive följdfråga och minnesanteckningar i syfte att skapa struktur 

och underlätta analysen (Kylén, 2014, s. 161). I strävan efter en helhetssyn har möjligheten 

att koppla läromedel med specifika uttalanden även hjälpt i analysarbetet. Användandet av 

teoretiska verktyg lämpade sig för att sätta in empirin i ett större och mer vetenskapligt 

sammanhang (Harboe, 2013, s. 88). När steget att tolka datamaterialet kom användes de 

teorier som valts ut till att stödja, problematisera samt att visa att det intressanta från 

databearbetningen var intressant (Trost, 2010, s. 147). Den kvalitativa analysen bygger på en 

insikt i människors upplevelser och deras syn på verkligheten. Trost (2010, s. 152) menar att 

det är viktigt att inte övertolka sitt material utan försöka sätta sig in i hur den intervjuades 

logik ser ut. Med detta i åtanke analyserades alla intervjuer och gemensamma 

referenspunkter sattes ut för att skapa en helhet i materialet. Att koppla läromedel till 

situation och uttalande har även bidragit till större förståelse. Vid urval och analys av 

läromedel valdes allt att tas med då utbudet visade sig vara i mindre omfattning. De olika 

teman som utgör resultatet är en reflektion av analysen och utgår från frågorna i 

intervjuguiden som är utformade efter syftet och frågeställningarna i studien. 

5.5 Forskningsetiska principer 

I samband med utformningen av denna studie följdes de allmänna råden för forskningsetiska 

principer enligt Vetenskapsrådets (2002) principer. Forskning har fyra allmänna huvudkrav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och är 

grundläggande individskyddskrav. Det första av de fyra huvudkraven är informationskravet 

som berördes genom att samtliga informanter informerades om studiens syfte. De blev även 

upplysta om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt till att avbryta sin medverkan på 

egen begäran (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-8). Det andra kravet är samtyckeskravet och 

innebär att deltagarna har rätt till att själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 9). Detta kravet uppfylldes genom att en samtyckeslapp skrevs under av samtliga 

informanter (se bilaga 1). De som medverkar i en undersökning har rätt till att självständigt 

bestämma på vilka villkor de vill delta, det vill säga om och hur länge. Att deltagandet är 

frivilligt samt att medverkan kan avbrytas när som kan bidra till att deltagaren får ett lugn 

inför sin medverkan i processen. För att uppnå det konfidentialitetskravet som finns ska 

uppgifter om deltagarna förvaras på ett sådant sätt att ingen av de medverkande i studien 

kan identifieras. I resultatet presenteras lärarna därför inte med namn utan endast som lärare 
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A, B, C, D, E. Detta krav kan vara speciellt viktigt då det berör etiska känsliga uppgifter 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 10-11). Avslutningsvis fullföljs nyttjandekravet då den insamlade 

data endast kommer att användas för att besvara studiens syfte och frågeställningar (ibid). 
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Detta kapitel börjar med en presentation av informanter i syfte att underlätta läsningen. 

Vidare presenteras poesins förekomst i klassrummet, syfte, planering och genomförande, 

språkutveckling samt användning av digitala verktyg. Därefter följer ramfaktorers påverkan 

på poesiundervisning samt poesi i förhållande till andra texttyper. Avslutningsvis presenteras 

fantasi och kreativitet i samband med poesiundervisning samt en läromedelsgranskning. 

6.1 Presentation av informanter 

Lärare A: Lärare A arbetar i årskurs 3. Hon har förskollärarutbildning och en tidigare 

lärarutbildning och har arbetat inom skolan i 29 år.  

 

Lärare B: Lärare B arbetar i årskurs 4. Hon har utbildning inom årskurserna 1-7 med 

inriktning på svenska och samhällskunskap och har arbetat inom skolan i 16 år. 

 

Lärare C: Lärare C arbetar i en förskoleklass. Hon har utbildning inom årskurserna 1-6 och 

har arbetat inom skolan i snart två år.  

 

Lärare D: Lärare D arbetar i årskurs 1. Hon har utbildning med inriktning mot grundskolan 

1-7 med inriktning mot ämnena matematik, naturkunskap och svenska. Hon har arbetat som 

lärare i 20 år.  

 

Lärare E: Lärare E arbetar i årskurs 2. Hon har förskollärarutbildning samt 

grundskollärarutbildning 1-7 och har arbetat inom skolan i 33 år. 

6.2 Poesins förekomst i klassrummet 

Förekomsten av poesi i undervisning är snarare när det dyker upp i läromedel än att lärare 

självständigt planerar och genomför en lektion eller ett arbetsområde med poesi som 

innehåll. Lärarna beskriver hur poesiundervisning ofta är kontextbunden och att man arbetar 

med genren kring årstider eller när det infaller något som det anses vara lätt att koppla med.  

 

Jag skulle säga att det inte förekommer jättemycket, att jag tar det i svenskan bara när det 

liksom kommer ett arbetsområde om det. (Lärare B) 

 

Det kan vara vid speciella tillfällen, när det är vår t.ex., skrev vi vårdikter, vi har skrivit och 

pratat om när det är FN, fredsdikter, kompisdikter. (Lärare A) 

 

Poesi förekommer att vi brukar skriva fredsdikter när det är FN-dagen på hösten, sen brukar 

vi skriva vårdikter på våren. (Lärare E) 

6. Resultat 
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Att skriva poesi tycks vara det mest förekommande i alla klassrum och fokus ligger på att 

känna igen olika typer av text och få olika former presenterade för sig. Lärare A, B och D 

beskriver hur de tycker det är viktigt att först ge eleverna en form och att de sedan får skriva 

fritt efter det.  

 

Lärare B som undervisar i årskurs 4 har erfarenhet av att undervisa i årskurserna F-6 men 

även på högstadiet. Hon upplever att lyrik kommer in mer naturligt i de äldre årskurserna, 

både i läromedel, styrdokument och i undervisningen och att de yngre eleverna kan upplevas 

som små och inte besitta tillräckligt med förståelse.  

 

Det är inte kanske att de ska förstå allt, vad alla andra menar med sina dikter. Det är ju lite 

klurigt liksom, analys, det är ju lite svårt, men det kanske man skulle kunna prova. Men det 

känns som att, ja det är inte många barn som läser dikt idag. (Lärare B) 

 

Jag tänker mest att de är för små och det är det som stoppar den. (Lärare C) 

 

I jämförelse med lärare B tycker lärare C att barnen är för små och inte har tillräckligt 

utvecklad förståelse. Lärare C uppger att hon inte alls arbetar med genren i undervisning, i 

alla fall inte på ett medvetet sätt. Hon menar att elever i förskoleklass inte besitter den 

förståelse som krävs för att arbeta med poesi och att barnens fokus bör ligga på helt andra 

saker. 

6.2.1 Syftet med poesi i skolan enligt aktiva lärare 
Att arbeta med poesi syftar enligt tre av lärarna till att eleverna ska få möta olika typer av text 

och lära sig känna igen olika genrer. Att få stöta på och både läsa och skriva olika typer av 

text är viktigt för eleverna då lärarna beskriver hur de mest framträdande texttyperna i 

skolan är berättande och faktatexter. 

 

Syftet är att de ska möta olika, det står ju i kursplanen att man ska ta upp olika typer av text så 

det är ju en del av det. Att de ska få pröva att skriva och läsa olika typer av text. (Lärare A) 

 

Det är ju framförallt det som står i Lgr11, att de ska få möta olika sorters text, tänker jag. De 

ska ju inte bara få möta berättande och faktatexter, de ska ju även, det står ju lyrik i och att det 

är lyrik man ska gå igenom. Jag tror det är bra att de känner igen alla genrer helt enkelt. (Lärare 

B) 
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Lärare C arbetar inte medvetet med genren, men beskriver situationer då poesin har dykt 

upp i olika sammanhang och hur hon har sett eleverna gynnas av innehållet. Enligt henne är 

syftet, precis som lärare A och B beskriver, att eleverna ska känna igen olika typer av text.  

 

Det är väl att de ska känna igen att de finns olika genrer att skriva och att de inte bara är 

berättande texter eller faktatexter, utan det finns faktiskt mycket mer än så. Och sen kanske 

det är ett barn som fastnar för det och blir en dikt- eller låtskrivare. Men att de ska veta att det 

finns olika genrer. (Lärare C) 

 

Lärare C berättar även hur poesi kan ligga till grund för att komma närmare och skapa en 

relation till barnet. Hon menar att när barn får ta del av poetiska texter får de använda sitt 

eget tänkande och våga. När barn är små kan de ha svårt att få fram känslor, lärare C 

använder sig mycket av papper och penna då barnen ska få uttrycka sig, för att underlätta för 

barnen i förskoleklassen. Att våga använda sin fantasi och att uppmärksamma att alla 

upplever saker på olika sätt är enligt läraren viktiga delar att tidigt lyfta fram. 

 

Allt behöver inte vara som alla andra, för alla barn är olika och en del förstår ju saker olika och 

det är viktigt att det kommer fram. En del barn har svårt med känslor och det kanske är lättare 

att rita ner än att skriva, så kan barnet berätta utifrån vad den ritat så får du se lite hur barnet 

känner tänker jag. (Lärare C) 

 

Dikter kan påminna om något som eleven tidigare upplevt och medan någon upplever den 

som en glad dikt kan det finnas någon som upplever den som hemsk. Lärare C belyser hur 

användandet av att målande i samband med dikt kan användas för att öppna upp ett samtal 

om känslor och tankar som barnet har och på så sätt närma sig barnet och bygga en relation.  

 

Lärare D och E nämner hur viktigt diktskrivandet kan vara för att utveckla fantasi och 

kreativitet. Enligt lärare E finns det för lite utrymme för barnen att använda sin fantasi och 

vara kreativa i skolan. Att använda sig av fantasin kan vara ett redskap för att komma igång 

med diktskrivandet, samtidigt belyser lärare E hur dikter kan användas för att öppna upp ett 

ämne eller arbetsområde såsom FN, som i allra högsta grad är verklig.  

 

Jag tänker att man lyfter fram att språket kan användas och man uttrycker sig på ett kanske lite 

annat sätt, lite kreativare på något sätt. (Lärare D) 
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Framförallt är det när de själva skriver, att det blir en annan slags skrivning, att det blir 

diktskrivning och så lite det med fantasin. Att de kan fantsiera, att en dikt behöver ju inte vara 

verklighet utan kan vara fantasi. Samtidigt som fredsdikter är ju i allra högsta grad verklighet. 

Nej, men att man kan fantisera och kreativiteten. (Lärare E) 

 

Lärare A belyser hur man med hjälp av poesi kan bevara svenska traditioner. Hon beskriver 

hur poesi oftast lyfts i samband med skolavslutningar eller lucia och är med och formar ett 

program. 

 

Det är en del av våra svenska traditioner skulle jag vilja säga, det är ju också ett mål som står, 

att man ska ha de svenska traditionerna vid liv och det gör ju dikter också tycker jag. (Lärare 

A)  

6.2.2 Planering och genomförande 
Vid planering och genomförande av poesi i undervisningen uttrycker lärare B och D att det 

blir svårt då läromedel sällan tar upp genren. Lärare B visar läroboken Zick Zack som de 

arbetar med i årskurs 4 där ett poetiskt inslag finns med men beskriver en svårighet då hon 

själv måste komma på hur hon ska arbeta med materialet.  

 

Vi har Zick Zack och där fanns ju ett stycke som hette dikt, med olika sorter. Sen när jag 

kollade så har vi ju arbetsboken till då, då fanns det ju inte uppgifter till och det tyckte jag var 

himla konstigt för alla andra avsnitt dem har ju det (Lärare B) 

 

Att läromedel sällan erbjuder poetiska inslag bidrar till att lärarna upplever det som svårt att 

arbeta med genren och att dikt och poesi istället blir ett inslag där det passar, dvs. vid jul, vår 

m.m. Poesi förekommer ofta där den enligt lärare anses ’’passa’’ eller vara enkel att koppla 

med ett ämne. Lärare B beskriver hur hon vid dessa tillfällen tycker att det är viktigt att ta 

upp både moderna och äldre dikter i syfte att visa att människor även idag skriver dikt. Hon 

upplever ibland ett motstånd från eleverna och menar att sambandet mellan populärkultur 

och poesi kan underlätta då eleverna upplever undervisningen som rolig. Som tidigare 

nämnts arbetar lärare C inte aktivt eller medvetet med genren och har svårt att besvara hur 

hon genomför och planerar, hon beskriver istället, precis som lärare B och D hur dikt och 

poesi infaller ’’naturligt’’ vid t.ex. vår eller jul.  

 

För lärare A och E är en viktig faktor att skapa en förförståelse samt att det ska upplevas 

som lustfullt att arbeta med genren. Gemensamt för lärare A och E är att de beskriver på 

liknande sätt hur de gör för att skapa en förförståelse, det kan t.ex. ske genom att 
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introducera på ett spännande sätt, uppleva, se en film, visa bilder eller t.ex. prata om olika 

vårtecken. Att inget behöver vara rätt eller fel är för lärare E en viktig del i planering och 

genomförande. Hon menar att eleverna måste få använda sin fantasi och vara kreativa samt 

ges tillfällen där de får uttrycka sina känslor och tankar.  

 

Lärare A, B och E beskriver hur eleverna genom ett kollaborativt lärande kan bli mer 

engagerade i poesi. 

 

Man lär av varandra. Goda förebilder och man bygger på kunskap så man har med till nästa 

gång. Ett barn som inte kommit så långt ser av någon som lärt sig lite mer. Sen är det också att 

man får bekräftelse för att det jag har gjort är viktigt, att kunna visa det. (Lärare A) 

 

De beskriver hur de låter eleverna få läsa upp och ta del av varandras dikter. Detta görs dels 

i syfte för den muntliga delen då eleverna får träna på att göra muntliga framträdanden men 

även i syfte att vara inspirationskällor för varandra. Att läsa upp har enligt lärare A många 

fördelar, barnen kan t.ex. höra hur ord formas och hur ord rimmar, vilket upplevs som 

mycket roligare.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
6.2.3 Poesi och språkutveckling 
Gemensamt för alla lärare är att de nämner hur dikter som är uppbyggda på rim kan gynna 

elevers språkutveckling. Lärare D använder ibland dikter som innehåller rim för att 

synliggöra stavelser samt att språket både kan ha innehåll och form. Vidare beskriver hon 

hur poesi kan vara knapphändigt och fåordigt men samtidigt innehållsrikt, vilket en del barn 

upplever som positivt. Poesi kan enligt henne gynna både de starka och lite svagare eleverna:  

 

En del barn kan tycka att det är jobbigt att skriva långa texter eller så, men här kan man få 

uttrycka sig ganska kort och lite ord men ändå bli något av det, då kan det vara positivt för en 

del barn. Sen kan ju de som tycker om att skriva mycket tycka om att skriva poesi med för den 

delen, det blir lite kreativare på något sätt. (Lärare D) 

 

Lärarna beskriver hur de sett poesi gynna elevers språkutveckling och vidga deras kunskap 

om fonem och grafem samt ordvokabulär. En gemensam nämnare för poesi tycks vara att 

eleverna lär sig mycket om ord. Lärare A, C och E menar att när barnen får leka med ord 

bidrar det till att eleverna får en vidare vokabulär. Lärare A beskriver hur hon arbetar med 

grammatik och uppmärksammar adjektiv i poetiska texter. Eleverna lär sig då hur adjektiv 
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kan göra språket mer målande och bidra till fylligare meningar. Lärare C arbetar mycket med 

Bornholmsmodellen som inkluderar språklekar i skolan.  

 

Då hade vi domino. Då kunde det vara bil så skulle de hitta vad som rimmar på bil, pil. Och så 

blev det som ett mönster. (Lärare C) 

6.2.4 Poesi och digitala verktyg  
Lärare A är den enda av de fem medverkande i studien som använder sig av digitala verktyg i 

samband med poesiundervisning. Hon beskriver hur hon med hjälp av dokumentkamera, 

kan visa upp olika typer av dikter. Med hjälp av den visas även elevernas olika verk för 

varandra och läraren kan inspirera elever till skapande. I klassen har eleverna även tillgång till 

surfplattor som kan användas för att skriva, skapa och bearbeta texter. Lärare A tycker även 

att det är viktigt att koppla bild med text och kopplar även till det målet då hon arbetar med 

digitala verktyg. Hon beskriver att hon tycker om att kombinera text och bild och hur man 

kan använda sig av en typ av progression i diktskapandet i samband med digitala verktyg:  

 

När barnen är nybörjare, då kan målet vara att bara skriva och lära sig hitta tangenterna och 

välja typsnitt, då får man in att både skriva av en dikt och öva sig på att skriva. Även öva sin 

handstil då, att skriva för hand, att kunna forma bokstäver då genom att skriva av en dikt, 

precis som den är, och där kan man också lägga till bild då. (Lärare A) 

 

Eleverna kan kombinera sin text med att infoga en bild eller skriva ut text och koppla till en 

egen bild. Hon beskriver hur man kan använda sig av en typ av progression i användandet av 

digitala verktyg och anpassa till mål och syfte. Att arbeta med digitala verktyg kan även göra 

att barnen stöter på genren oftare.  

6.3 Ramfaktorers påverkan på poesiundervisning 

Flera av lärarna pekar på sådana faktorer som brukar kallas för ramfaktorer som ett hinder. 

Ramfaktorer är inom det skolvetenskapliga och pedagogiska området faktorer som är 

utanför lärarens direkta kontroll, men ändå sådant som har påverkan på hur undervisningen 

faktiskt gestaltar sig.  

 

Utifrån studien uppgav lärare A, B, D och E att poesi endast förekom högst ett par gånger 

per termin. Lärare C som arbetar i förskoleklass uppgav att poesi inte förekom alls med 

medvetna inslag men dök ändå upp i undervisningen. Lärare A, B och D upplever att poesi 

inte dyker upp som ett naturligt inslag som många andra moment. Att intresset finns 

uppvisar flera av lärarna men i kombination med att de anser sig själva ha för lite kunskap 
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och läromedel som inte erbjuder tillräckligt mycket bidrar till minskade inslag i 

undervisningen. Att poesi inte får ta lika stor plats som andra texttyper tror lärare D är något 

lärare varken aktivt eller medvetet reflekterat över eller att texttyper skulle vara mindre viktig 

än andra. 

 

Jag tror att det är ganska lätt att det blir så att man tar in det i ett sådant sammanhang där man 

tycker att man hittar ett tema där man tycker att man lätt kan skapa något kring. (Lärare D) 

 

Dels tror jag att man tycker att det är svårt hur man ska jobba med genren, det blir lätt att ’’nu 

ska vi skriva dikter igen’’, eller ’’nu skriver vi dikter om hösten eller sommaren’’, jag tror att det 

är lite hur man ska variera sig tror jag att lärare tycker är lite krångligt kanske. (Lärare B) 

 

Intresset har man nog, men att jag inte har jättebra kunskap. Därför blev jag väldigt glad när 

läromedlet gav mig, vad ska jag säga, mallar för hur man kan göra dikter. Och då var det 

jättekul. (Lärare A) 

 

Jag tänker väl mer vad som står i läroplanen om poesi, det är väll inte sådär våldsamt mycket 

som det nämns. (Lärare E) 

 

Till skillnad från de andra lärarna menar lärare C och E att faktorer som påverkar bortfallet 

av genren är att eleverna är för små och har svårt att förstå. Lärare E menar även att 

omnämnandet av poesi i läroplanen påverkar att det inte sker lika naturligt, då hon ofta utgår 

från kunskapskraven vid planering. Lärare C som arbetar i förskoleklassen beskriver hur 

eleverna knappt kan läsa eller skriva och fokus bör ligga på att t.ex. lära känna varandra, 

värdegrunden, avkodning och bokstäver. För att eleverna ska kunna ta del av poetiska inslag 

i undervisningen är en viktig faktor enligt henne att de är starka i sitt läsande och skrivande.  

 

Jag satsar mer på berättande texter. Både högläsning och egen läsning. Dikter förekommer 

inte så ofta, det är svårare med dikter för barnen att förstå, tror jag. Men det är klart, hade man 

jobbat mycket med det så blir det ju enklare. Så är det ju med allt. (Lärare E) 

 

I motsats till lärare C tror lärare E att förståelse för genren hade ökat om poesi varit ett mer 

naturligt inslag i undervisningen. Lärare C menar däremot att eleverna inte ens är tillräckligt 

starka i vare sig sitt eget tänkande eller fantiserande vilket gör att hon väljer att avstå från att 

medvetet införliva poesi i undervisningen.  
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6.3.1 Poesi i förhållande till andra texttyper 
Vid frågan om poesins ställning och användande i jämförelse med andra texttyper svarar alla 

lärare i studien att poetiska texter är den texttyp som har minst omfattning. Samtliga lärare 

upplever en blandad respons från eleverna när de får ta del av poetiska texter. Eleverna tycks 

vara obekanta och stöter på genren allt för sällan för att veta vad som förväntas av dem. När 

vi diskuterar olika texttyper vid intervjun nämner samtliga lärare att de mest framträdande 

texttyperna är berättande och faktatexter, det är också dem som lärarna lägger mest fokus på 

vid val av innehåll. Lärare A, B och D upplever att flera elever kan ha ett motstånd i början 

men upptäcker successivt poesins tillgångar och får till något riktigt bra. I motsats till andra 

textgenrer påpekar lärare A och D hur viktigt det kan vara att utgå från en form i början av 

diktskapande, just för att alla barn ska få uppleva att de kan lyckas.  

 

Det är ju att man måste läsa mycket och höra mycket tror jag för att man ska förstå grejen 

med dikter. (Lärare E) 

 

Det är aldrig någon som sitter och läser en poesibok sådär. (Lärare B) 

 

’’Neej, dikter uuuh va löjligt!’’ Alltså lite den inställningen först, men sen kanske eller sådär 

’’jag kan inte skriva dikter’’, men sen när man börjar jobba så blir det så tydligt att nu gör vi på 

det här sättet och då kan alla lyckas att få till något och några uttrycker att ’’åh jag kunde’’ och 

blev stolta över sitt resultat. (Lärare D) 

 

Att poesi inte är ett självklart val för många barn är enligt lärare B en avgörande faktor till 

varför textgenren inte prioriteras på samma sätt. Att eleverna får inspireras innan de påbörjar 

arbetet med poesi är ett av de förarbeten som skiljer sig från arbetet med andra texttyper. 

Eleverna måste först enligt lärare B och E inspireras innan de påbörjar arbetet med 

textgenren. Detta ’’förarbete’’ är inget som påpekas vid samtal kring de andra textgenrerna. 

Eleverna möts framförallt av berättande texter och faktatexter, både i undervisningen och i 

eget val. Detta tror lärare B bidrar till att eleverna känner sig ovana i mötet med genren och 

att de inte riktigt vet vad poesi är och vad som förväntas av dem. 

6.4 Fantasi och kreativitet i samband med poesiundervisning 

För lärare A, B, D och E är det viktigt att eleverna får använda sin fantasi och vara kreativa i 

klassrummet. Lärare C som arbetar i en förskoleklass hävdar att eleverna inte har en 

tillräckligt utvecklad fantasi än och att deras fantasi fortfarande är leken. För lärare B och E 

är det viktigt att eleverna får tänka själva och fantisera. Lärare E beskriver hur poesi kan 
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främja elevers fantasi och att känslan av att det inte är verklighet och att eleven bestämmer 

kan hjälpa vid skapandeprocessen.  

 

Det är ju du som hittar på nu, du kan ljuga hur mycket du vill, eller fantisera hur man nu tar 

det då, och ja jag tror att det är nyttigt att det är tillåtet. (Lärare E) 

 

Till skillnad från lärare E som uttrycker att det är viktigt att skapandet är helt upp till 

eleverna anser lärare A, B och D att formen fortfarande är viktig även vid det mer kreativa 

skrivandet. Samtidigt som eleverna får välja ord och är fria i sitt skapande uttrycker lärare A, 

B och D att eleverna inspireras av något och leds in på något slags spår eller tema innan de 

är helt fria i skapandeprocessen. Lärare A beskriver även hur hon låtit barnen hitta på ord 

och fantisera om hur ett fantasiland skulle kunna se ut. Ord som ’’Sockerland’’ dyker upp 

när hon beskriver hur hon låtit barnen fantisera själva och arbeta med skapande i form av 

hittepåord, dikt och bilder. 

 

Det är ju deras fantasi som får välja orden, vad tänker de på när det handlar om vintern då 

t.ex. (Lärare D) 

 

Det är mycket fantasi, eller få igång sin fantasi genom att titta på bilder eller få en förkunskap 

av någonting. (Lärare A) 

 

En del kan tycka att det är svårt, men om man låter dem skriva om vad de vill, en känsla, 

vilken känsla som helst, så kan det vara lättare för dem att komma igång. (Lärare B) 

6.5 Läromedelsgranskning 

Lärare A som arbetar i årskurs 3 använder sig av Nyckeln till skatten (2013) som är en läsebok 

skriven av Mats Wänblad, tillsammans med arbetsboken. I läseboken Nyckeln till skatten 

(2013, s. 176) stöter eleverna på dikten ’’I rörelse’’ av Karin Boye och dikten är en ledtråd i 

barnens jakt på nyckeln till skatten. I arbetsboken Nyckeln till skatten (2013, s. 46-47) ska 

eleverna sökläsa i texten, två av frågorna finns i kapitlets bilder. Eleverna får testa på 

diktanalys och diskutera på vilket sätt dikten hör ihop med skatten och komma fram till olika 

förslag. I arbetsboken ska eleverna även få testa på att skriva dikt, utifrån en form som kallas 

för ’’femrading’’. Till dikten ska de måla en passande bild samt läsa dikten högt för någon.  

 
Intresset har man nog, men att jag inte har jättebra kunskap. Därför blev jag väldigt glad när 

läromedlet gav mig, vad ska jag säga, mallar för hur man kan göra dikter. Och då var det 

jättekul. (Lärare A) 
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Lärarhandledningen till Nyckeln till skatten (2013, s. 138-141) erbjuder förslag på övningar, 

fem vardagsnära dikter samt hur man skriver en kedjedikt. Lärare A upplever att hon har 

intresset men inte själv har jättebra kunskap och beskriver hur hon tar tillvara på det 

läromedel erbjuder. Var för sig fick eleverna välja vilken dikt utav de fem utvalda de gillade 

bäst och motivera sitt val. Eleverna fick även testa att skriva kedjedikter. Lärare A använder 

sig även av Zick Zack Läsrummet (2017) av Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson, Susan 

Nieland. Zick Zack (2017) är ett nytt läromedel i svenska och svenska som andraspråk, vilket 

passar klassen som lärare A undervisar i, då det är en mångkulturell grupp. Zick Zack 

Läsrummet (2017) erbjuder dikten ’’Du lilla fluga’’, skriven av Carin Wirsén.  

 

I Zick Zack Läsrummet (2016, s. 8-11) årskurs 2 erbjuder boken två kapitel som behandlar 

dikter. I det första kapitlet handlar det om glass och eleverna får möta poetiska, berättande 

och faktatexter. Eleverna får svara på frågor utifrån en dikt samt koppla till sina egna 

erfarenheter om innehållet. Då kapitlet har tema glass finns det en övning där eleverna ska 

skriva en dikt om en tokig fantasiglass och koppla med en bild. I ytterligare en övning ska 

eleverna gå tillbaka till dikten om glassen och hitta rimord. På slutet av sidan syns två barn 

med tomma pratbubblor, i dem ska eleverna skriva vad de tror att barnen säger. Zick Zack 

Läsrummet (2016, s. 60-65) årskurs 2 erbjuder ytterligare ett kapitel rörande dikter som har 

temat starka känslor. I inledningen hittar vi Karin Wirséns dikt ’’I mitt ansikte’’ samt dikterna 

’’Min kusin Mats’’ och ’’Sopbilen’’. I övningarna ska eleverna läsa dikten ’’I mitt ansikte’’, rita 

ansikten och beskriva hur de känner sig när de t.ex. ’’glittrar och lyser’’. Till dikterna ’’Min 

kusin Mats’’ och ’’Sopbilen’’ finns frågor som eleverna kan hitta i texten samt frågor som 

eleverna får koppla till egna erfarenheter. Kapitlet handlar om känslor och eleverna ska 

återge utifrån sig själva hur de är och känner när de t.ex. är glada eller arga och skriva 

meningar såsom ’’När jag är glad så skrattar jag mycket’’. Övningen återkopplar sedan till de 

tre dikterna och eleverna ska gå tillbaka och se vilka ord i dikterna som rimmar. Orden 

samlar de i lådor som finns på sidan och blir det lådor över får eleverna hitta på egna rimord. 

I läroboken Äppel (1982, s. 36-37) av Lilly Jakobson tränas läsförståelsen upp och eleverna 

erbjuds även här att möta olika rimord och träna på att rimma. 

 

I årskurs 3 hittar vi även läromedlet Läsförståelse röd (2011, s. 22-23) av Hanne Solem. 

Innehållet erbjuder två dikter som båda innehåller fantasi. Till dikterna finns övningar där 

eleverna ska svara Ja eller Nej om frågor till texten, hitta svar i texten samt svara på frågor 

utifrån sin fantasi. I denna studie nämner lärare A berättande och faktatexter som de 
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dominerande. I innehållsförteckningen av Läsförståelse röd (2011) finns 22 texttyper, där 

nämns berättande två gånger, faktatexter fyra gånger och dikt en gång. 

 

I årskurs 4 använder lärare B sig av Läsförståelse A (2004, s. 6-7) skriven av Görel Hydén, 

Magdalena Schubert och Cecilia Svidén. Lärare B visar hur läromedlet innehåller ett avsnitt 

med en dikt som kallas ’’En spökutflykt’’. Under tiden som eleverna läser dikten ska de 

fundera på vad de tänker på när de hör ordet ’’utflykt’’. Till dikten hör frågor i tre 

progressioner. De första frågorna innefattar ’’Vad står i texten?’’, de andra ’’Vad säger 

texten?’’ och slutligen ’’Fundera över texten’’. I de första frågorna kan eleverna hitta svaret i 

texten, när eleverna möter frågorna under ’’Vad säger texten?’’ måste eleverna läsa mellan 

raderna och svaret kanske inte alltid går att finna i texten. Frågorna kopplat till ’’Fundera 

över texten’’ är frågor som eleverna antingen måste tänka själva och återkoppla till egna 

erfarenheter eller använda sin fantasi. När frågor och svar inte går att återfinna i texten och 

eleverna måste själva tänka efter eller använda sin fantasi upplever lärare B att eleverna 

tycker att det är svårare.  

 
I årskurserna 2 och 3 tycks Zick Zack (2016; 2017) vara ett populärt läromedel och i 

jämförelse med andra läromedel är Zick Zack (2016) ett av de läromedel som erbjuder flest 

förslag på övningar. Lärare B som arbetar i årskurs 4 använder även hon sig av läromedlet. 

Hon berättar hur det ibland kan vara svårt att hitta poetiska inslag i läromedel men ibland 

söker hon på nätet eller fantiserar själv. När hon hittade poesiinslag i Zick Zack (2017) 

läseboken beskriver hon hur häpen och besviken hon blev när det inte fanns uppgifter 

kopplat till innehållet, då det fanns till de andra avsnitten.  

 
Här var det bara texter och då blir det liksom det att, ja men då måste jag ju själv komma på 

hur jag ska jobba med det. (Lärare B) 

 

Vi har en som heter Språkskrinet och jobbar med skrivande, mer språket, mycket med stavning 

men också mycket med berättande och textuppbyggnad. Just poesi finns inte med där. Sen har 

vi Magiska kulan heter den i 1an och Diamantjakten heter den i 2an, och den använder vi som 

läsebok och där har det inte heller varit med några sådana delar. (Lärare D) 

 

Intresset har man nog, men att jag inte har jättebra kunskap. Därför blev jag väldigt glad när 

läromedlet gav mig, vad ska jag säga, mallar för hur man kan göra dikter. Och då var det 

jättekul. (Lärare A) 
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I detta kapitel diskuteras studiens val av metod samt resultatet i förhållande till forskning, 

teorier och styrdokument. 

7.1 Metoddiskussion 

Inledningsvis diskuteras fördelar och nackdelar med metodvalet följt av hur studien förhåller 

sig till reliabilitet och validitet. 

7.1.1 Fördelar respektive nackdelar med metoden 
Metodvalet för studien var en kvalitativ metod då syftet med studien var att undersöka 

vilken ställning poesi har i grundskolans tidigare år samt dess möjlighet att utveckla elevers 

fantasi och kreativitet. Valet för intervju föll på semistrukturerade intervjuer då informanten 

har möjlighet att ge sin syn på frågorna samt att intressanta följdfrågor som dyker upp under 

intervjun kan besvaras. Vid granskning av läromedel föll valet på en produktorienterad 

inriktning då syftet var att studera innehållet samt göra en jämförelse.  

 

Valet av semistrukturerade intervjuer grundar sig i att forskaren kan gå på djupet där det 

behövs samt reda ut missförstånd, och ämnet kan undersökas djupare. Detta ger bättre 

möjligheter för en helhetsförståelse av ett område (Larsen, 2009, s. 27). Vid själva 

intervjutillfället kan samtalet styras i en viss riktning och forskaren kan ställa följdfrågor och 

därmed få kompletterande och fördjupande svar. Som intervjuare har man enligt Kylén 

(2004, s. 24) en effekt som påverkar situationen. Svaren kan bli beroende av intervjuarens 

person och saker som ålder, kön och relation kan påverka svaren eller bidra till olika nyanser 

av svar, vilket kan ses som en nackdel då svaren inte blir objektiva. Att man som forskare 

och informant möts ansikte mot ansikte ses som en fördel vid kvalitativ metod då bortfallet 

kan minimeras (Larsen, 2009, s. 26). Tillförlitligheten är beroende av bortfallet och risken för 

bortfall är större i en kvantitativ studie som vänder sig till en större anonym grupp (Kylen, 

2004, s. 149). Vid min studie förekom inga bortfall och intervjuerna gick som planerat, vilket 

jag ser som en styrka i mitt resultat. Samtidigt har jag en hypotes om att poesi som 

ämnesområde kan ha påverkat lärare till att avstå eller läsa på kring genren, vilket kan ha 

påverkat resultatet. Jag baserar min hypotes på att flera av lärarna tagit fram tydliga exempel, 

böcker m.m., och att vissa var mer intresserade av att höra om min kunskap kring ämnet 

snarare än att dela med sig av sin egen. Att jag både har intresse och kunskap kring ämne 

7. Diskussion 
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kan ha gjort avtryck i studien, dock har jag försökt att hålla mig objektiv, diskutera och 

förhålla mig till både för- och nackdelar.  

 

För att besvara syftet och frågeställningar har en tolkning av den insamlade data gjorts. All 

form av meningsutbyte kräver tolkning för att förstå dess innebörd och därför blir det mest 

centrala att ta in sin egen förståelse (Dalen 2015, s. 17; Thomassen 2007, s. 178-179). 

Tolkningar är sällan helt valida enligt Thomsson (2010, s. 31), samtidigt vill jag påstå att 

studiens validitet stärks då läromedelsgranskningen består av fasta resultat samt att valet av 

informanter skiljer sig åt. I en kvantitativ studie går resultatet att generaliseras vilket stärker 

dess trovärdighet. Kvalitativa studier däremot är svåra att generalisera, vilket oftast ses som 

en nackdel (Larsen, 2009, s. 27). Även om validiteten kan anses vara låg i samband med 

kvalitativa studier och det inte går att dra generella slutsatser, vill jag hävda att studien fyller 

sitt syfte. I min studie har gemensamma referenspunkter i informanternas svar och 

uppfattningar uppmärksammats, vilket medför en intressanta aspekter av uppfattningar och 

tolkningar.  

7.1.2 Reliabilitet och validitet 
Denna studie bygger på fem lärares subjektiva syn på poesins roll i grundskolans tidigare år, 

samt om poesi kan användas som verktyg för att utveckla elevers fantasi och kreativitet. För 

att hävda att studien har god validitet måste en metod som motsvarar syfte och 

frågeställningar ha använts och vara tillförlitlig nog för att studera det som avses (Thomsson, 

2010, s. 31). I mitt fall anser jag att metodvalet motsvarar och hjälper mig att besvara syftet 

och frågeställningarna i studien. Enligt Trost (2010, s. 133) kan begreppet validitet anses 

aningen malplacerat i samband med kvalitativa intervjuer då studien är uppbyggd på bland 

annat personliga tolkningar. Även om validiteten kan anses vara låg i samband med 

kvalitativa studier och det inte går att dra generella slutsatser, vill jag hävda att studien fyller 

sitt syfte.  

 

Valet av metod till denna undersökning ger möjlighet att studera området djupare då det 

finns chans att ställa följdfrågor och få en vidare helhetsförståelse samt fördjupande svar. 

Detta genererar i att kvalitativa studier gör det enklare att säkerställa god validitet då 

forskaren kan få en bättre förståelse av det som studeras, vilket behövs när resultatet ska 

presenteras (Larsen, 2009, s. 27). Mitt urval består av fyra lärare som undervisar i årskurserna 

F-3 och en lärare från årskurs 4 samt läromedel som används i de aktuella klassrummen. För 

att se om svaren blir annorlunda har jag valt att intervjua en lärare i grundskolans senare år i 
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syfte att upptäcka eventuella likheter och skillnader. Studiens resultat är relevant då varje 

årskurs i studien representeras (Förskoleklass, årskurs 1, årskurs 2 och årskurs 3). Samtidigt 

kan resultatet ifrågasättas om en lärare gör sig representativ för år 4-6 då det endast finns en 

lärare som medverkar från årskurs 4. Trots att det endast är en lärare som presenterar 

grundskolan år 4-6 finns det en viss relevans då informanten har erfarenhet av att undervisa i 

grundskolans tidigare år (F-3), senare år (4-6) samt högstadiet (7-9), vilket stärker resultatet. 

För att stärka validiteten i studien har även ett aktivt val av informanter med olika relation 

till ämnet valts, i syfte att åstadkomma vidare perspektiv.  

 

Faktumet att människor inte alltid är sanningsenliga vid kvalitativa intervjuer medför att 

reliabiliteten ifrågasätts (Larsen, 2009, s. 27; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295). Reliabilitet 

står i förhållande till forskningsresultatets struktur och tillförlitlighet, dvs., om ett resultat 

kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare och få samma resultat (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s. 295). Vid kvalitativa intervjuer finns en benämning som kallas 

intervjueffekten, och anses vara den mest uppenbara nackdelen hos intervjuformen. Med 

detta menas att informanten svarar det hen tror att forskaren vill höra, vilket medför att den 

insamlade data inte blir särskilt värdefull (Larsen, 2009, s. 27-28). En kritik riktad mot 

intervjumetoden och hermeneutisk tradition vid tolkning av analys är att en mängd olika 

frågor kan ställas till en text i en analys där tolkningen leder till olika innebörder. Specifika 

antaganden görs av den som tolkar texten som i sin tur präglar de frågor som ställs till texten 

och därmed delvis bestämmer den följande analysen (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 253). 

Denna studie innehåller tolkning av både uppfattningar och innehåll i läromedel, vilket kan 

medföra att reliabiliteten anses vara låg. Samtidigt som det inte går att garantera att andra 

forskare skulle tolkat data på samma sätt som jag har gjort ser jag det som en fördel att 

studien består av fasta resultat i form av läromedel. Det som kan stärka mitt resultat 

ytterligare skulle jag vilja påstå är att denna studie, som jag kommer ta upp mer av i 

resultatdiskussionen, kan kopplas till tidigare forskning som visat på liknande resultat. I 

studien har en hermeneutisk vetenskapsteori vid tolkning använts och precis som Skoglund 

(2012, s. 2) säger är det viktigt att tolkningar inte blir lösryckta eller gissningar. För att stödja 

tolkningarna har jag haft en utgångspunkt i argument och forskning som visar hur 

tolkningarna passar in i dess helhet. Studien innehåller nyare och internationell forskning 

vilket kan ge en holistisk bild av ämnesområdet. Tidigare forskning, både nationell och 

internationell har visat på samma aspekter kring ämnet som denna studie, vilket säkerställer 

en högre tillförlitlighet i resultatet. 
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7.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån frågeställningarna: Hur beskriver lärarna i 

den praktiska yrkesutövningen att de utformar och organiserar undervisningen med poesi 

som innehåll? Vilka möjligheter ger poesiundervisning för elever att utveckla fantasi och 

kreativitet enligt lärarna och de läromedel de använder? Resultatet diskuteras utifrån 

forskning, teorier och styrdokument. Avslutningsvis dras slutsatser och idéer kring fortsatt 

forskning. 

7.2.1 Poesin ställning i skola och undervisning 
Denna studie har haft en utgångspunkt i bland annat Georgia Heards (2007) teori om att 

poesi kan integreras i olika ämnen och bidra med många positiva effekter för elever. Studien 

har även innefattat en didaktisk utgångspunkt och vid analys har de didaktiska frågorna 

räknats in i förståelsen. De klassiska frågorna inom didaktiken är vad, hur och varför, ’’Vad 

ska vi undervisa om, alltså innehåll och mål med undervisning?, Hur ska undervisningen gå 

till? Varför ska vi välja just detta och inte något annat och hur kan elever motiveras att lära 

sig just detta innehåll?’’ (Skolverket, 2016). 

 

Heard liksom flera andra forskare har uttalat sig om att poesi är en genre som ofta blir 

bortprioriterad eller åsidosatt (Wolf, 2004; Lambirth, Smith & Steel, 2012; Svedner, 2010). 

Utifrån resultatet visade det sig att lärarna lägger störst fokus på berättande texter och 

faktatexter. Detta resultat skulle kunna kopplas till Lambirth, Smith och Steels (2012) studie 

som visar att man läser och skriver poesi under vissa perioder. Resultat kopplat från samma 

studie visar att bortfallet hade flera orsaker men att precis som i min studie prioriterade 

lärarna berättande och faktatexter före de poetiska texterna. Lärarna som deltog i denna 

studie beskriver hur poesi ofta förhåller sig till ett tema som ofta förefaller kring vår, jul eller 

liknande. Heard (2007, s. 25) menar att poesi kan integreras i många ämnen och trots att 

temat våren skulle kunna kopplas till t.ex. naturorienterande ämnen visade det sig att lärarna 

inte jobbar med att integrera poesi i andra ämnen än just svenskämnet. Att poesi endast 

skulle synas i svenskämnet ser jag som en otjänst till genren då styrdokument redan från 

1962 tog upp att poesi kan användas ämnesövergripande (Wolf, 2004, s. 18). 

 

En hypotes jag har är att bortfallet kan bero på att genren nämns som tidigare beskrivs i det 

centrala innehållet men inte är kopplad till de aktuella kunskapskraven. Trots att många 

lärare är insatta i styrdokumenten tror jag, precis som lärare E, att kunskapskraven styr mer 

än det centrala innehållet av vad lektionerna ska innefatta. Detta gör att poesi inte prioriteras 
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och genrens värde inte belyses på ett rättvist sätt. Att lärare nämner både berättande och 

faktatexter som de mest framträdande tror inte jag är en slump då de både texttyperna står 

omnämnda i kunskapskraven. Ytterligare en faktor som jag påstår spelar in är läromedel. 

Läromedel har utifrån forskning visat sig ha påverkan på undervisningens innehåll 

(Skolverket, 2016, s. 14-15). I läromedlet Läsförståelse röd (2011) nämns 22 texttyper, varav 

berättande två gånger, faktatexter fyra gånger och dikt en gång. Enligt mig visar 

omnämnandet i läromedel ytterligare vilken ställning poesi har i undervisning. Alla texttyper 

bör enligt mig bli prioriterade. Vissa texttyper tar ibland mer plats än andra, men för att 

uppfylla det syftet som lärarna lyfter fram, dvs., att eleverna ska få lära sig känna igen olika 

texttyper och deras stilistiska drag, tror jag att det är nödvändigt att genren prioriteras mer i 

skolan.  

 

Heard (2007, s. 25) menar att för att skapa en positiv attityd gentemot genren bör det vara 

ett naturligt inslag i undervisningen. Studiens resultat visar att poetiska inslag förekommer 

högst ett par gånger per termin och att lärarna ibland upplever ett visst motstånd från 

eleverna då de introducerar genren. En möjlig orsak tror lärare B är att eleverna känner sig 

främmande inför genren och inte vet hur de ska förhålla sig eller vad som förväntas av dem. 

Lärare D menade att bortfallet är något som lärare varken aktivt eller medvetet reflekterar 

över. Utifrån Lambirth et als., (2012) studie visade sig lärares låga kunskaper vara en 

anledning till bortfallet då lärarna ansåg att de inte kunde engagera eller intressera eleverna 

tillräckligt mycket. Lärare A menade att låg kunskap inom genren var en bidragande faktor 

att genren inte syntes tillräckligt mycket i hennes undervisningen och att hon upplevde en 

glädje då läromedlet istället erbjöd poetiska inslag med tips och idéer. Lambirth et als,. 

(2012) studie visade även att många lärare ansåg att arbete med poesi inte var den enklaste 

vägen till framgång. För att citera lärare E som sa ’’Det är svårare med dikter för barnen att 

förstå, tror jag. Men det är klart, hade man jobbat mycket med det så blir det ju enklare. Så är 

det ju med allt’’. För att problematisera funderar jag på om problemet ligger i att barnen inte 

förstår eller om problemet är att de inte fått möta genren tillräckligt ofta för att kunna förstå. 

Teoretiskt sett är det lättare för eleven att förstå en genre de möter dagligen än en genre som 

dyker upp ett par gånger per termin. Precis som lärare E säger menar jag att eleverna inte 

kommer att förstå mer om genren fortsätter att bortprioriteras. Om poesi skulle få en 

starkare ställning och synas oftare i undervisningen, tror jag skulle bidra till att eleverna 

utvecklar flera olika förmågor samt den motvilja som syns successivt skulle försvinna.  
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Att poesi stärker både den fonologiska och språkliga medvetenheten finns det flera studier 

som visat (Stange & Wyant, 2008; Elster, 2010; Elster & Hanauer 2002; Carver & Gregg, 

2007). Enligt Trageton (2014, s. 129) är rim och rytm viktigt och yngre barn tycks behöva 

leka med språket för att utveckla den språkliga medvetenheten (Svensson, 2005, s. 22). 

Resultat från denna studie visar att lärare nämner hur dikter kan gynna språkutvecklingen, då 

de kan innefatta rim, synliggöra stavelser, innehålla hittepåord och ha både innehåll och en 

form. Poesi gynnar inte bara den språkliga utvecklingen utan kan även bidra till att utveckla 

elevers kreativitet och estetiska sinnen. Eleverna ska enligt styrdokument få tilltro till sin 

språkliga förmåga och utveckla sin kreativitet och nyfikenhet. För att tillägna sig dessa delar 

är skapandet och leken väsentliga delar i undervisningen och särskilt i de tidigare skolåren 

(Skolverket 2017a, s. 7, 9). I denna studie visar det sig att lärare tycker att det är viktigt att 

eleverna får använda sin fantasi och vara kreativa i klassrummet. Det tycks vara olika för hur 

viktig formen är och vissa lärare menar på att eleverna är helt självbestämmande i 

skapandeprocessen medan andra menar att de först måste ges en form.  

 

Lärare A, B och D uttrycker att formen är viktig och att eleverna bör ges verktyg eller 

inspiration innan de kan börja skapa. Syftet med att ge eleverna en typ av form inför 

skrivande beskriver de är för att alla elever ska uppleva att de kan lyckas i skrivandet. 

Samtidigt menar Heard (2007, s. 24) att det är viktigt att undervisningen inte upplevs för 

styrd. Undervisning och kunskap ska enligt Skolverket (2017a, s. 14) upplevas som 

meningsfull för eleven. Heard (2007, s. 38) menar att eleverna måste få använda sina 

föreställningsvärldar och att känslan av att få välja ämne fritt kan bidra till att aktiviteten 

känns mer meningsfull för eleven. Lärare E var den enda av fem lärare som precis som 

Heard ansåg att skapandeprocessen var helt upp till eleverna. Lärare E menar att det finns 

för lite utrymme för elever att använda sin fantasi och vara kreativa i skolan och att en känsla 

av att något inte är verkligt eller självbestämmande i skapandet främjar elevers fantasi. 

Vygotskij (1995, s. 41) menar att barn kan föreställa sig mindre än vuxna då de inte har 

upplevt eller har lika mycket erfarenhet. Arbetssättet som lärare A, B och D använder sig av, 

dvs., att ge elever inspiration och/eller upplevelse inför skapandeprocessen kan alltså 

kopplas till Vygotskijs teori. Han menade att desto fler erfarenheter människan tillägnar sig 

desto viktigare blir det litterära skapandet då tankar och känslor kan tas i form av dikter eller 

berättelser.  
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I klassrummen syns olika metoder vilket medför olika möjligheter. Att skriva på dator är 

enligt Trageton (2014, s. 43) en nyckelfunktion i språkinlärningen och den mest användbara 

IKT-funktionen utanför skolan. Enligt Skolverket (2017a, s. 9) ska eleverna får utveckla sin 

förmåga att använda digitala tekniker. Trots detta visade resultatet att det mest 

förekommande är att skriva på papper för att lära sig känna igen olika texttyper, och endast 

en av lärarna använder sig av digital teknik i samband med poesiundervisning. Lärare A 

kopplar ofta bild med verbal text i all sin undervisning och ser det digitala verktyget som en 

tillgång i flera sammanhang. Resultat utifrån Rasmussons (2014) studie visar att digital 

läsning inte kan konkurrera med den mer fysiska läsningen. Rasmussons studie visar även att 

digital läsning inte erbjuder samma struktur eller stöd i läsförståelse som fysisk läsning. En 

tänkbar förklaring jag själv har är att lärare anser att det är svårare att uppfylla syftet med 

poesiundervisningen genom digital teknik. Däremot vill jag påpeka att precis som Trageton 

(2014, s. 147) tror inte jag att det är tekniken i sig som utgör kvaliteten, utan lärarens 

kompetens att stimulera eleverna. I undervisningen är leken central, speciellt i de lägre 

åldrarna (Skolverket, 2017a, s. 9) och enligt Trageton kan arbete med multimodala texter 

bidra till ett lekfullt klimat som gör att elever med olika förutsättningar kan fångas. Att alla 

elever utmanas och utvecklas utefter sina egna förutsättningar och förmågor är en del av 

skolans värdegrund. Dikter kan bidra med olika tolkningar och idéer och betona skolans 

värdegrund då den utgår ifrån individen och dennes förutsättningar (Skolverket, 2017a, s. 8; 

Cronmiller, 2007; Carver & Gregg, 2007).  

 

Lärare C uttrycker att hon inte arbetat med poesi medvetet. Anledningen är att eleverna 

fortfarande är för små och inte tillräckligt starka i vare sig sitt tänkande eller fantiserande 

samt att deras fantasi fortfarande är leken. Jag finner delvis stöd i hennes ord, Vygotskij 

(1995, s. 15-16) menade att barns lek sällan bygger på tidigare erfarenheter utan är en 

kombination av det redan upplevda och fantasi. Detta skapar i sin tur en ny verklighet som 

motsvarar barnets intresse och behov. Samtidigt menar Vygotskij (1995, s. 20) att det är 

nödvändigt att vidga barns erfarenheter för att skapa en tillräckligt stadig grund för deras 

skapandeaktiviteten. Enligt Skolverket (2017a, s. 9) är skapandet och leken väsentliga delar 

när eleven tillägnar sig kunskaper, och särskilt i de lägre åldrarna. Tron om att eleverna skulle 

vara för små anser jag går lite till fallo och istället för att utelämna poetiska inslag i 

undervisningen i tron om att de är för små bör läraren istället införliva det på ett naturligt 

sätt i t.ex. leken. Jag baserar mitt påstående om att införliva poesi i leken på Vygotskijs 

uttalande och Skolverkets ord om att barns lek är strävan till litterärt skapande och är en 
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väsentlig del i deras kunskapsutveckling. Ytterligare stöd återfinns i Trageton (2014) och 

Carver och Gregg (2007) studier om att dikters form kan göra det möjligt för elever med 

olika förutsättningar att lyckas i arbete med dikter. Trageton (2014, s. 147) menar att det är 

lärarens kompetens att stimulera elever i arbete med genren som avgör kvaliteten. Dikter har 

även visat sig vara tillgängliga för alla elever då den kan utmana det kreativa tänkandet då 

den erbjuder olika tolkningar och idéer, vilket är något Skolverket (2017a, s. 8) betonar att 

undervisningen lyfter fram.   

 

Slutsatsen är alltså att poesins ställning i skolan är låg i förhållande till andra texttyper. 

Lärarna anser av genren är svår för både lärare och elever och att den inte dyker upp som ett 

naturligt inslag i undervisningen på samma sätt som många andra ämnen gör. I denna studie 

lyfter jag flera hypoteser kring varför poesin inte dyker upp som ett naturligt inslag. 

Samtidigt görs kopplingar till både forskning, styrdokument och lärare som stärker tron om 

att poesins ställning succesivt kan öka. I resultatet lyfts ramfaktorer, som är sådana faktorer 

som upplevs som hinder i undervisning. För att få ytterligare kunskaper om poesins ställning 

i skolan skulle fortsatt forskning därför kunna studera ramfaktorers påverkan på 

undervisning och hur de förhåller sig till teori och forskning.  

7.2.2 Poesins möjlighet att utveckla fantasi och kreativitet 
På frågan om lärarna anser det vara viktigt att eleverna får använda sin fantasi och kreativitet 

i undervisningen, svarade alla lärare ja. Som tidigare beskrivet hävdar lärare C dock att 

elevernas fantasi fortfarande är leken vilket är en av anledningarna till att hon inte använder 

sig av poesi i undervisningen. Att eleverna får skapa själva är speciellt viktigt för lärare E, 

medan lärare A, B och D uttrycker formen vara viktig. I motsats till Heards (2007, s. 24) 

teori om att eleverna bör vara helt fria och ta hjälp av sina föreställningsvärldar menar lärare 

A, B och D att eleverna bör inspireras av något och ledas in på ett spår eller tema innan de 

blir ’’fria’’ i sitt skapande. Vid granskning av läromedel som lärare A använder sig av 

beträffas både uppgifter där elever ska läsa, svara på frågor samt skriva utifrån en angiven 

form. Läromedlet Nyckeln till skatten (2013, s. 46-47) erbjuder en form av diktanalys där 

eleverna ska finna svar i dikten snarare än att använda sin fantasi. Som tidigare beskrivet 

arbetar lärare A ofta utifrån olika former vilket passar då läroboken erbjuder eleverna att 

testa på att skriva dikt utifrån ’’femrading’’ som är en slags form. De ska även måla en bild 

till dikten och läsa upp den för någon.  
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I det centrala innehållet står det att eleverna ska få möta poetiska texter som belyser 

människors upplevelser och erfarenheter (Skolverket, 2017a, s. 253). Undervisningen ska 

även främja det fortsatta lärandet och kunskapsutvecklingen med utgångspunkt i elevers 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskap (Skolverket, 2017a, s. 8). I läromedlet 

Zick Zack (2016) som är ett nytt läromedel i svenska och svenska som andraspråk finns det 

flera kopplingar till Skolverket (2017a) då eleverna ska göra egna jämförelser med tidigare 

erfarenheter samt ge beskrivningar utifrån sig själva. Innehållet omfattar såväl analyser, 

kopplingar till egna erfarenheter, fantasi samt känslan av bestämmande. Känslan av att 

eleven själv bestämmer är något som lärare E eftersöker och som materialet Zick Zack (2016) 

besitter. I läromedlet Zick Zack (2016, s. 8-11, 60-65) är rimord återkommande och eleverna 

ska få hitta på egna rimord. Rimord har enligt flera forskare förmågan att stärka den 

språkliga medvetenheten  (Trageton, 2014; Carver & Gregg, 2007; Elster & Hanauer, 2002). 

Rimord är även vanligt förekommande i Äppels (1982, s. 36-37) läromedel som ofta används 

som ’’extrabok’’ och tränar elevers läsförståelse.  

 

I läromedlet Läsförståelse röd (2011, s. 22-23) påträffas två dikter innehållande fantasi. Trots 

att dikter har samma innehåll kan de uppfattas olika och erbjuda många olika tolkningar och 

idéer som i sin tur kan fängsla elever (Cronmiller, 2007; Carver & Gregg, 2007). Till dikterna 

finns övningar där eleverna utifrån en progression ska svara Ja eller Nej, hitta svar i texten 

och svara med hjälp av sin fantasi och erfarenheter. Samma typ av upplägg återfinns även i 

läromedlet Läsförståelse A (2004, s. 6-7). Att använda en typ av progression ser jag som en 

positiv fördel då det kan ses som en fördjupning och eleverna får arbeta med samma 

innehåll på olika sätt. Heard (2007, s. 24 ) har riktat en viss kritik mot förberedda frågor i 

förhållande till poesiundervisning. Heard menar att dikter kan skapa många olika tolkningar 

och idéer och att använda sig av förberedda frågor kan göra att elevers tolkningar försvinner, 

då frågorna inte stämmer överens med upplevelsen av innehållet.  

 

 I denna studie används ordet fantasi för att beskriva föreställningsförmågan och kreativitet i 

att skapa nytt men samtidigt vara något som anses värdefullt. Även om eleverna blir 

tilldelade en form skulle jag vilja påstå att deras kreativitet och fantasi kan användas i många 

typer av skapandeprocessen. Min hypotes är snarare att eleverna bör ges fler tillfällen för att 

få tilltro till sin fantasi och kreativitet. Flera av lärarna i studien pratade om vikten av att 

uppfatta olika och känslan av att inget är rätt eller fel. Om elever ska få möjlighet att uttrycka 

fantasi och kreativitet tror jag att ett klimat som omfamnar att de aspekterna finns, kommer 
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utrymme för eleverna att använda sin fantasi och kreativitet att skapas. Slutsatsen är alltså att 

lärare bör sätta sig in i läromedel för att se vad de erbjuder i förhållande till vad syftet med 

lektionen är. Alla läromedel besitter både för- och nackdelar och utifrån analysen i denna 

studie skulle man kunna säga att Zick Zack (2016; 2017) är det läromedlet som erbjuder flest 

tillfällen för elever att använda sin fantasi och vara kreativa. Samtidigt rymmer 

lärarhandledningen till Nyckeln till skatten (2013) flera förslag på dikter och övningar, vilket 

kan ses som en positiv fördel då många lärare upplever en okunskap kring ämnet. Att få 

tillgång till en lärarhandledning tror jag bidrar till en ökad trygghet och känslan av att man 

vågar experimentera, vilket kan bidra till att kreativa arbetssätt ökar. Zick Zack (2016; 2017), 

Nyckeln till skatten (2013), Läsförståelse röd (2011) och Läsförståelse A (2004) besitter alla 

övningar där eleverna ska koppla till egna erfarenheter. Att arbete innehåller övningar där 

eleverna kopplar till egna erfarenheter ser jag som en positiv fördel då Vygotskij (1995, s. 14) 

menar att fantasi är en kreativ skapning av de redan upplevda i kombination med fantasi. Att 

kreativitet anses vara något som är nytt men samtidigt värdefullt är också något jag kopplar 

till erfarenheter, då det redan upplevda verkligen kan kopplas till något som anses vara 

värdefullt för individen.  

 

För att återkoppla till hypotesen om att eleverna måste få ett ’’godkännande’’ för att få en 

större tilltro till sin fantasi och kreativitet vill jag påstå att undervisningen ofta är allt för 

styrd. Elleström (1999, s. 16, 18) och Wolf (2004, s. 14) beskriver poesi som människors 

subjektiva beskrivning av något och hur den ofta är sammanhållen av en tanke, känsla eller 

stämning. Tidigare forskning (Lambirth, Smith & Steel, 2012) visar att lärarna bortprioriterar 

poesi och att skolan är resultatdriven. Att poesi är en bortprioriterad genre visar även mitt 

resultat. Jag vill mena på att kombinationen att skolan är resultatdriven och att genren inte 

prioriteras då den anses vara ’’för svår’’ för elever att förstå, bidrar till att när eleverna väl 

möter genren, där det är tillåtet att vara fria i sitt tänkande, blir de handfallna. Precis som 

lärare B säger, vet inte elever hur de ska förhålla sig till genren eller vad som förväntas av 

dem. Ofta, vill jag påstå, består undervisningen och innehållet av en bestämd form vilket gör 

att elevers kreativa sidor inte gynnas på samma sätt, då de inte får ta del av tillräckligt mycket 

som tillåter dem att vara just kreativa. Ytterligare en aspekt menar jag är beskrivningen av 

poesi då det kan vara svårt att förhålla ett bestämt innehåll eller en form till tankar, känslor 

eller stämning. Att utveckla den språkliga medvetenheten har visat sig ta stor plats i 

undervisningen. Samtidigt visar resultat att poesi inte bara gynnar den språkliga 

medvetenheten utan även estetiska uttrycksformer och elevers kreativa sidor (Elster & 
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Hanauer, 2002; Cronmiller, 2007; Carver & Gregg, 2007). En viktig pusselbit enligt mig är 

att estetiska uttrycksformer får ta större plats i undervisningen och lärare vågar förlita oss på 

att kreativa arbetssätt också kan bidra med att utveckla förmågor. För att återigen koppla till 

Tragetons (2014, s. 147) argument, tror jag att varken metoder, arbetssätt eller verktyg i sig 

utgör kvaliteten utan lärarens kompetens när det gäller att stimulera elever i arbete. I denna 

studie visar resultatet att lärare upplever att former är viktigare än det fria skapandet. Heard 

(2007, s. 24, 38) menar att det är viktigt att undervisningen inte är styrd och att eleverna får 

använda sina föreställningsvärldar. För vidare forskning skulle det därför vara intressant att 

undersöka på vilka olika sätt elever tillåts använda sin fantasi och vara kreativa och vilka 

resultat som visas då undervisning har utgångspunkt i en form respektive fritt skapande. 
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Hej! 
 

Mitt namn är Marisa Örnbielke och jag läser min sista termin på lärarutbildningen med 

inriktning mot årskurserna F-3 på högskolan i Jönköping. Jag har precis börjat min sista kurs 

där jag ska skriva mitt examensarbete. 

 

Syftet med min studie är att undersöka vilken ställning poesi har i grundskolans tidigare år 

och dess möjligheter att utveckla elevers fantasi och kreativitet. För att kunna besvara mitt 

syfte och frågeställningar skulle jag behöva hjälp av aktiva lärare som undervisar i 

grundskolan.  

 

Jag kommer att använda mig av semistrukturerade intervjuer, dvs. intervjuer där jag utgår 

från frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. Intervjuerna är beräknade till 

ungefär 30 minuter och deltagandet är helt frivilligt. Data som används är endast i 

forskningssyfte och det kommer inte gå att identifiera de deltagande i presentationen. 

Informanten får själv bestämma över sitt deltagande och har rätt till att avbryta sin 

medverkan när som helst under processen utan negativa påföljder.  

 

Skulle du vara intresserad av att delta i min studie? Vänligen hör av dig. 
Intervjuerna kan ske både via skype samt vid ett bestämt möte. Vid mötet kommer jag att 
komma ut till den skola du befinner dig på. 
 
Har du frågor angående deltagande eller studien? Vänligen hör av dig. 
 
Mailadress: Orma1495@student.ju.se 
 
Jag har tagit del av denna information och visar mitt samtycke att medverka i denna studie. 
 
Namn:___________________________________________________________ 
 
Jönköping 2018 
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Utformning av frågeguide 

 

o Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat som lärare?  

 

o Hur skulle du beskriva hur poesi förekommer i ditt klassrum? 

 
o När och hur/hur ofta förekommer det lektioner som har poetiska inslag? 

 
o Vad är enligt dig syftet med att arbeta med poesi i undervisningen? 

 
o Beskriv hur du gör och tänker när du planerar ett område/lektion med poesi som 

innehåll? Vad är enligt dig viktigt? 

 
o Beskriv vilken respons du upplever från eleverna när de får möta poetiska inslag i 

undervisningen. 

 
o Är det för dig som lärare viktigt att eleverna får använda sin fantasi och vara kreativa 

i klassrummet? 

 
o Ge något konkret exempel på hur eleverna får använda sin fantasi och/eller vara 

kreativa när de arbetar med poesi. 

 
o Är det något mer du skulle vilja berätta om hur du arbetar/planerar undervisning 

med poesi som innehåll.  
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