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Lärares attityder till poesi 

En kvalitativ studie om sex lärares attityder till poesi i undervisningen i årskurserna F-3 
 

     Antal sidor: 32 

___________________________________________________________________________ 

Syftet med studien var att undersöka hur lågstadielärares attityd gentemot litteraturgenren 
poesi såg ut och hur viktigt verksamma lärare anser att poesi är som texttyp i årskurserna 
1-3. Frågeställningarna jag har arbetat utifrån är: Hur ser lärare på användningen av 
poetiska texter i undervisningen? Påverkas lärarnas undervisning av deras egna 
erfarenheter och det egna personliga intresset till poesi? Anser lärarna att de har 
tillräckliga kunskaper i poesi för att kunna undervisa i genren?  

Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med sex lärare i årskurserna 1-3 på 
fem olika grundskolor. Resultatet visade att poesi får ta en marginell plats i 
undervisningen i jämförelse mot andra litteraturgenrer. Lärarna upplever att det är roligt 
att arbeta med poesi tillsammans med eleverna men tycker många gånger det är svårt, 
både för dem själva och för eleverna. Lärarnas eget intresse för litteraturgenren är svagt 
och diktböcker är något som sällan används i klassrummet. 
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ABSTRACT 

___________________________________________________________________________ 

Alexandra Tuominen 

Teachers’ attitude towards poetry 

 

A qualitative study of six teachers’ attitude towards poetry in primary school 
 

     Number of pages: 32 

___________________________________________________________________________ 

The aim of this study was to examine the attitude towards the literature genre of poetry 

among primary school teachers, and how important they consider the genre to be in 

grades 1-3. The questions underlying the study are: What is the teacher’s opinion on 

using poetry in teaching? Do the teacher’s own experiences and personal interest in 

poetry affect their teaching? Do the teachers consider that they have sufficient knowledge 

to teach within the genre?  

 

The study was conducted through qualitative interviews with six teachers, teaching in 

grade 1-3 on five different primary schools. The result of the study showed that poetry 

takes a marginal place in teaching compared to other types of literature genres. Teachers 

enjoy working with poetry with the pupils but often find it difficult both for themselves 

and for the pupils. The teachers’ own interest in the literature genre is weak and poetry 

books are rarely used in the classroom. 
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1. Inledning 

Poesi är en av de litteraturformer som nämns i kursplanerna för svenska i F-3. Enligt det 

centrala innehållet ska eleverna få möta poetiska texter för barn från olika tider och 

skilda delar av världen, texter i form av rim, ramsor och lyrik, samt poetiska texter som 

belyser människors upplevelser och erfarenheter (Skolverket, 2017a). Däremot har inte 

poesin en plats i kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3, vilket 

annars hade kunnat ge den ett större värde. När poesi får vara en del av undervisningen 

skapas ytterligare möjligheter för eleverna att utveckla sin språkmedvetenhet (Elester & 

Hauner, 2002; Stange & Wyant, 2008). Vidare kan eleverna genom poesi skapa en större 

förståelse för hur skriftspråkets delar byggs upp, då eleverna blir mer uppmärksamma på 

ljud, stavelser och ords betydelse (Elster, 2010). Trots poesins möjligheter och ställning i 

det centrala innehållet så verkar det som att genren inte har en självklar plats i skolan. 

Läraren får därmed en betydande roll i att avgöra vilken plats poesin får ta i 

undervisningen. På vilka sätt eleverna kommer att få möta poesi i klassrummet beror på 

hur deras lärare väljer att använda kursplanens innehåll i deras undervisning. Lärarens 

egen inställning och kunskaper till litteraturgenren kan därför också komma att avgöra 

hur eleverna får möta poesi i grundskolan. För en likvärdig utbildning så bör inte lärares 

inställning till ett ämne komma att påverka i den mån att innehåll från det centrala 

innehållet prioriteras bort. Denna studie syftar därför till att ta reda på lärares attityder till 

poesiundervisning och hur viktigt verksamma lärare anser att poesi som texttyp är.   
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på lärares attityder till poesiundervisning och hur 

viktigt verksamma lärare anser att poesi som texttyp är i årskurserna 1-3. Detta syfte vill 

jag uppfylla genom att svara på följande frågeställningar: 

- Hur ser lärare på användningen av poetiska texter i undervisningen? 

- Påverkas lärarnas undervisning av deras egna erfarenheter och det egna 

personliga intresset till poesi? 

- Anser lärarna att de har tillräckliga kunskaper i poesi för att kunna undervisa i 

genren? 
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3. Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av begrepp som är kopplade till denna studie, 

sedan följer en beskrivning av lärares attityder och kunskaper utifrån tidigare 

undersökningar. Därefter följer en beskrivning av poesins möjligheter i undervisningen. 

Vidare i bakgrunden tas poesins plats i nuvarande och tidigare läroplaner upp och även 

den teoretiska utgångspunkt som studien utgått från.  

3.1 Begrepp i studien 

För att få en förståelse för begrepp kopplat till studien kommer det i detta avsnitt 

presenteras en förklaring av begreppen lyrik, poesi, dikt och attityd. 

3.1.1 Begreppen lyrik, poesi och dikt 

Ordet poesi användes förr som benämning till all litteratur i bunden form. Långa episka 

dikter och även skådespel räknandes dit, bara de var skrivna på vers. Allteftersom både 

den berättande och den dramatiska litteraturen från och med 1700-talet successivt 

övergick till prosa kom poesi mer och mer att avse kortare stycken på vers, och i 

svenskan har poesi kommit att mer eller mindre bli synonymt med lyrik (Elleström, 

1999). Poesi är en litteraturform med konstnärlig prägel (Svenska akademiens ordbok, 

Poesi). Lyrik är en art av poesi, vanligtvis i form av kortare dikter, som främst ger uttryck 

åt känslor och stämningar (Svenska akademiens ordbok, Lyrik). Det vi idag avser med 

ordet lyrik är kortare dikter som är sammanhållna kring en bestämd tanke, känsla eller 

stämning (Elleström, 1999). Poesin kommer till användning när språket inte räcker till 

menar Elleström (1999), det är språket mellan orden som då talar till oss. Genom dikten 

kan vi gestalta känslan med hjälp av ljud, rytm, rim och metaforer (Elleström, 1999). All 

poesi har från början ett nära samband med recitation, sång och musik och en av dess 

viktigaste egenskaper är därför rytm (Elleström, 1999). Vanligtvis i svenskan innebär 

poesi samma sak som dikt och lyrik vilket jag också fortsättningsvis i den här studien 

kommer att göra. 

3.1.2 Begreppet attityd 

Attityd är en inställning till något som är mer eller mindre medveten och som kan vara 

anpassad till en viss situation (Svenska akademiens ordbok, Attityd). Våra inställningar 
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till något innehåller ett starkt moment av bedömning, ställningstagande och beredskap att 

handla i viss riktning. En attityd kan handla om ett ställningstagande till något som bildas 

efter hand där slutsatser dragits om olika företeelsers beskaffenhet och deras betydelse 

för anpassningen till vår omvärld (psykologiguiden, Attityd). Attityd kan definieras som 

något inre eller mentalt iakttagbart och är något som genom erfarenheter bygger upp en 

disposition som styr en individs handlande. Begreppet har använts av forskare för att 

kunna förklara socialt beteende och används som term för en inställning som har byggts 

upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot något. I stort 

sett blir de flesta företeelser i samhället föremål för attityder (Ne, attityd). När vi 

bedömer en person går vi efter vilka attityder denna uttrycker men framförallt hur 

personen konkret handlar, vad personen säger är en sak och hur personen handlar är en 

annan (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015). Vidare kan en attityd definieras utifrån tre 

komponenter: En kognitiv, en emotionell samt beteendebenägenhet (Nilsson, 2015). Den 

kognitiva innebär en tanke eller kunskapsmoment som handlar om de föreställningar vi 

har om ett speciellt objekt, en särskild situation eller en viss individ. Den emotionella 

syftar på en känslokomponent som avser vilka känslor vi hyser mot objektet i fråga. 

Beteendebenägenheten innebär en handlingskomponent som syftar på människors 

benägenhet att handla på ett visst sätt i förhållande till den aktuella situationen eller 

personen (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015). Enligt Angelöw et al. (2015) hjälper 

attityder oss att förstå världen omkring oss, våra attityder ger oss en grund för hur vi ska 

tolka vardagliga händelser. Genom attityder uttrycks värderingar som talar om för 

omgivningen vem personen i fråga är, till exempel vad den gillar och ogillar.   

3.2 Lärares attityder till poesiundervisning 

Poesi har inte någon stark eller självklar plats i den svenska skolan enligt docenten och 

litteraturvetaren Lars Wolf (2003). Poesi är den litteraturform som är den mest reglerade 

komponenten när det kommer till språkundervisningen. Den får inte ta samma plats i 

grundskolan som andra litterära former och det finns en negativ attityd hos vissa lärare 

till poesi som gör att de undviker ämnet i deras undervisning (Miguez, 2005). Lärare vill 

troligen undervisa i lyrik menar Wolf (2004) men verkar inte veta hur de ska göra, de 

tycks uppfatta poesi som vagt och ogripbart och tror att de måste ha specialkunskaper 

vad gäller poesi. Lambirth, Smith & Steel (2012) genomförde en kvalitativ studie där 

resultatet visade att poesi var ett område som blev åsidosatt i undervisningen. Detta 
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berodde på att lärarna upplevde att det var lättare att bedöma elevers skrivande utifrån ett 

ämne som eleverna redan var förtrogna med (Lambirth, et al., 2012). Lärarna beskrev att 

de endast planerade korta episoder med poesiundervisning och ämnet sköts många 

gånger åt sidan eftersom de upplevde att tiden inte räckte till. I skolan prioriterades 

berättande och sakprosatexter framför de poetiska. Lärarna såg skolan som resultatdriven 

och att arbeta med poesi var inte den enklaste vägen för att nå målen (Lambirth, et al., 

2012). Med en likande utgångspunkt har Wolf (1995) gjort en studie kring hur viktigt 

lärare i den svenska skolan tycker det är med poesi i undervisningen. Lärarna i 

enkätstudien uttryckte bland annat att poesi ger möjligheter för eleverna att uttrycka 

känslor, problem och drömmar. Majoriteten av lärarna ansåg att det var viktigt att läsa 

och samtala kring poetiska texter. De som ställde sig positiva till poesiundervisning 

ansåg att poesi berikar livet genom att den speglar känslor, upplevelser och olika 

definitioner av begrepp. En stor del av lärarna ansåg att poesi var en litteraturform 

eleverna bör känna till, de ansåg även att det övar upp kreativiteten, språkkänslan, 

språkmedvetenheten och känslan för rytm. De lärare som valde svarsalternativet om att 

poesiundervisning ”inte var särskilt viktigt” gav kommentaren att de saknade kunskaper i 

ämnet (Wolf, 1995).  

3.3 Lärares kunskaper om poesi 

Ofsted, (2007) som är ett departement under den brittiska regeringen har utfört en 

undersökning där resultatet visade att flertalet av lärarna i deras studie, särskilt i 

grundskolan inte hade tillräckliga kunskaper i poesi, vilket ledde till sämre kvalité på 

lektionerna (Ofsted, 2007). Det speglades i utbudet av dikter som användes i 

undervisningen, klassiska dikter och dikter från andra kulturer studerades sällan och 

feedbacken som eleverna fick på sina skrivna dikter var undermålig (Ofsted, 2007). Om 

lärare känner att de har kunskaper kring poesiundervisning kan det leda till en känsla av 

självförtroende och bidrar till en större glädje i att undervisa i ämnet, vilket i sin tur gör 

att de upplever positiv respons från eleverna menar Lambirth et al. (2012). Det som 

visade sig vara viktigt för lärare i Lambirth et al.:s (2012) studie var att lärarna känner sig 

säkra på att undervisa i poesi, vilket gör att de trivs med att ta del av poetiska texter 

tillsammans med eleverna. När lärare känner att de har kunskap om poesi ger det 

möjlighet till att skapa ett socialt rum för poesin att utvecklas i och lärare kan då se 

poesins potential till att fånga eleverna. I tidigare nämnd undersökning av Wolf (1995) 
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visade sig den största svårigheten när det gäller poesiarbete i skolan vara att lärarna inte 

ansåg sig ha tillräckliga kunskaper kring ämnet. De andra orsakerna var att lärarna 

upplevde att eleverna helst inte arbetade med poesi, samt att det fanns en tidsbrist som 

gjorde att lärarna valde bort poesi i undervisningen (Wolf, 1995). Få lärare utryckte i 

Lambirth et al.:s (2012) studie ett eget intresse för poetiska texter, samtidigt menade en 

del av lärarna att poesi kan läras ut utan att ha ett personligt intresse för ämnet. Den 

kritiska faktorn till att bli en bra lärare i poesi är enligt Lambirth, et al. (2012) inte det 

personliga intresset utan brist på kunskaper. De få kunskaperna leder till att lärarna 

upplever att de inte kan engagera eleverna i klassrummet. Ofsted (2007) menar att lärare 

bör få möjligheter att utveckla sina kunskaper om poesi genom att få gå litteraturkurser 

som ger stöd och vägledning för att förbättra undervisningen och lärandet. 

3.4 Lärare som läsande förebilder  

En av alla lärares uppgifter är att skapa en miljö som motiverar till läsning och 

motivation i läsningen skapas när läraren själv är en läsande förebild. Det visade sig i 

Appelgate och Appelgates (2004) studie att många blivande lärare i USA såg läsningen 

som enbart en akademisk uppgift och inte något som hörde ihop med ett eget intresse. 54 

% av de 195 tillfrågade lärarstudenterna klassades i studien som ”ej entusiastiska” läsare 

(Appelgate & Appelgate, 2004). Endast 25 % föll under kategorin som blivande lärare 

med stor chans om att komma att dela sin kärlek för läsning med eleverna (Appelgate & 

Appelgate, 2004). Gambrell (1996) menar att det är viktigt med ett klassrum som är rikt 

på böcker och aktiviteter kring litteratur som reflekterar ett värde av att läsa. 

Huvudfaktorn i att motivera elever till att läsa är lärare som värderar läsning och är 

entusiastiska kring sitt personliga intresse till läsningen tillsammans med eleverna. Lärare 

blir förebilder när de delar sina egna erfarenheter med eleverna och visar hur deras 

läsning bidrar till kunskaper om världen, skapar välbefinnande och glädje, utvecklar 

deras ordförråd och gör dem till bättre skrivare och läsare. Det viktigaste är när läraren 

delar den egna personliga läsningen så eleverna ser läraren som en läsare (Gambrell, 

1996). 

I Cremin, Mottram, Bearne och Goodwins (2008) kvantitativa studie om lågstadielärares 

läsvanor visade resultatet att majoriteten av lärarna använde sig av egna 

barndomsfavoriter och dikter som de blivit introducerade för under sin egen skolgång. 

Det framkom att lärarna hade svårt att namnge poeter, barnlitteraturförfattare och 
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bildboksförfattare, vilket gjorde det tveksamt om de känner till ett tillräckligt utbud för 

att kunna utveckla och motivera elevernas läsning. Lärarna visade sig alltså i studien ha 

en stor brist på kunskap om poeter, vilket skapade en frågeställning kring om lärare har 

tillräckliga kunskaper för att kunna planera ett innehållsrikt poesiarbete i undervisningen. 

Lärare behöver enligt Cremin et al. (2008) kunna rekommendera litteratur till eleverna, 

föreslå författare och böcker för att kunna uppmuntra eleverna till läsning. Nästan 60 

procent av de 1200 deltagande namngav två, en eller ingen poet och endast sex procent 

uppgav sex olika poeter (Cremin et al., 2008). När lärare i studien deltog i läsecirklar för 

att vidga sina litteraturkunskaper visade resultatet att lärarnas växande intresse och 

kunskaper kring litteratur ledde till en värdefull gemenskap med eleverna som läsande 

personer i klassen (Cremin et al. (2008).  

Ingemansson (2016) som är grundskolelärare, lärarutbildare och lektor skriver i sin bok 

Lärande genom skönlitteratur – Djupläsning förståelse, kunskap om vikten av att som 

lärare kunna hjälpa eleverna i deras val av litteratur för att se till att eleverna väljer att 

läsa olika sorters texter och förstår dem (Ingemansson, 2016). En viktig förutsättning för 

en läsning som ger djupförståelse och litteracitet som eleverna behöver nå är en lärare 

som själv är läsande. Det förutsätter att läraren har goda kunskaper om barnlitteratur, 

kunskap om olika genrer (Ingemansson, 2016). Appelgate och Appelgate (2004) menar i 

sin studie att lärarutbildningar inte kan anta att studenter är entusiastiska inför läsning 

och att lärarutbildningarna måste förespråka, uppmärksamma och motivera studenterna 

till läsning. Lärarutbildningarna bör enligt Appelgate och Appelgate (2004) ha en 

obligation i att förse lärarstudenterna med erfarenheter och modeller som främjar deras 

egna engagemang för läsning, och bör visa effekten av engagerad läsning. 

3.5 Poesins möjligheter i undervisningen 

Heard (2007) som har arbetat med diktskrivning och diktläsning under flera år i New 

York tillsammans med elever menar att dikter är något som kan integreras i olika ämnen 

och är ett bra hjälpmedel för att förstärka eller förtydliga en upplevelse av något, vilket i 

sin tur kan göra att eleverna får en djupare förståelse för innehållet (Heard, 2007). Enligt 

Heard (2007) är många lärare i förskoleklass tveksamma till om deras elever verkligen 

kan skriva dikter, men hon menar att barn ofta är ”naturligt fyllda” med dikter i form av 

sånger och barnkammarrim. Deras erfarenheter är oftast muntliga och de flesta yngre 

barn ”skriver” sina dikter genom att säga dem högt. Barn är redan i tidig ålder nyfikna 
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och frågvisa, det är spännande för dem att utforska språket, vilket är något som 

återspeglas i vad de säger (Heard, 2007).  

Resultatet utifrån en litteraturstudie visar att om lärare väljer att använda poesi i 

undervisningen kan det bidra till att elevers språkmedvetenhet, kreativitet och uttryck 

samt den egna identiteten kan utvecklas (Tuominen & Örnbielke, 2017). Två forskare 

som lyftes fram här var Stange och Wyant (2008) som utfört en undersökning utifrån 

deras egna klassrumsobservationer där deras resultat visar att genom att låta eleverna 

göra egna dikter förbättras elevernas alfabetiska utveckling, stavning och 

språkmedvetenhet. I en annan studie av Elster (2010) visade resultatet att barns förståelse 

för skriftspråkets delar byggs upp genom poesiundervisning, eleverna blev mer 

uppmärksamma på ljud, stavelser och ords betydelse. Elster och Hauner (2002) har gjort 

en studie som innefattar 10 olika klassrum i de lägre åldrarna där resultatet visade att 

läsning, upprepad läsning, skrivning, och samtal kring poetiska texter främjar elevers 

språkmedvetenhet. Poesin är rik på repetition och kan inkludera många typer av 

ljudupprepningar i form av rytm och rim vilket bidrar till elevernas ordförrådsutveckling 

(Elster & Hauner, 2002, s. 49). Dikter utmanar och vidgar elevernas kunskaper om ords 

betydelse, meningsuppbyggnad och deras kunskap om det fonologiska i språket vilket är 

bra för nyfikenheten kring ords betydelse (Elster & Hauner, 2002).  

Poesi är ofta ett underskattat hjälpmedel i undervisningen som undviks i skolan trots att 

den har egenskapen att kunna utveckla fantasi och stärka elevernas förståelse för språket. 

När poesi används i klassrummet medför det ett engagemang som låter eleverna vara 

kreativa och fantasifulla med språket (Cronmiller, 2007).  

3.6 Poesin roll historiskt och i nutid i läroplanerna för 

grundskolans tidigare år 

Poesi ingår i benämningen skönlitteratur vilket är en form som nämns i läroplanerna men 

i denna studie har fokus enbart legat på när poesi, lyrik och dikter specifikt används som 

benämning.  

Första läroplanen för grundskolan kom år 1962 och pekar på att lyrik är lämpligt att 

användas vid tillfällen för samling och stillhet eller i samband med en festlig stund i 

skolans vardag. Lämpligt för diktläsningen är att använda den till passande situationer 

som till att beskriva de första vårblommorna, en regnvädersdag, episoder på skolgården, 
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notiser i dagspressen och avsnitt i orienteringsämnena. Lyriken nämns i lgr 62 som ett 

läsmaterial som kräver varsamhet (Lgr 62).  Att lyssna på lärarens högläsning av lyrik är 

ett bra första möte med texttypen. Det är inte nödvändigt att eleverna förstår varje ord 

utan det är helheten, stämningen och budskapet som är det viktiga. Dikterna ska läsas 

högt av eleverna för kamrater och det är viktigt att de själva får välja dikterna (Lgr 62). I 

läroplanen som kom år 1969 nämns lyriken återigen som en litteraturform som kräver 

mer varsamhet än någon annan litteratur. Lyriken har i denna läroplan en liten plats och 

nämns inte mycket mer än i samband med att elevernas lyriska försök måste ges stöd och 

uppmuntran (Lgr 69). I läroplanen 1980 ska eleverna få kunskaper, upplevelser och 

stimulans genom läsning av bland annat dikter. Eleverna ska också få lyssna till dikter 

och lära sig läsa dikter för att informera, roa och engagera (Lgr 80). För första gången i 

en läroplan nämns dikter i samband med skrivning i lågstadiet. Eleverna ska lära sig att 

uttrycka tankar, känslor och åsikter eller framföra åsikter genom att bland annat skriva 

dikter (Lgr 80). I Lpo 94 berörs inte lyriken specifikt som en litteraturform som eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla kunskaper inom. I nuvarande läroplan för grundskolan Lgr 

11 nämns poesi i det centrala innehållet i svenskämnet under berättande texter och 

sakprosatexter. Genom undervisningen ska eleverna få ta del av poetiska texter för barn 

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

poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter (Skolverket, 2017a). 

Kommentarmaterialet för svenskan nämner att kursplanen vill betona vikten av att 

undervisningen behandlar texter med stor bredd, både berättande och poetiska 

(Skolverket, 2017b). 

3.7 Teoretisk utgångspunkt  

Utifrån det sociokulturella perspektivet sker lärandet enligt Säljö (2016) i gemenskap och 

genom kommunikation med andra människor. Den framträdande utvecklingspsykologen 

inom sociokulturella perspektivet är Lev Vygotsky som menade att språket är ett verktyg 

för att förstå och hantera omvärlden. Språk och tanke hör ihop, språket finns inom varje 

människa på samma sätt som tanken och används för att kunna kommunicera med andra 

människor. Kommunikationen mellan människor är en förutsättning för att utveckla 

tänkandet. Vidare sker kommunikation utifrån individens kunskaper och erfarenheter. 

Individen kan genom att delta i kommunikation tillägna sig nya sätt att tänka, handla och 
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resonera (Säljö, 2014). Lärarnas tidigare erfarenheter och kunskaper i denna studie är 

därför viktiga att belysa för att se hur detta har påverkat deras attityd till poesi.  

Enligt Säljö (2016) menade Vygotskij att människan ständigt är under utveckling och det 

mest bekanta begreppet i Vygotskiljs arbeten är hans ide om den närmsta proximala 

utvecklingszonen. När människor behärskar en färdighet eller ett begrepp så är de nära att 

också behärska något nytt. Det är här läraren eller en kamrat som är mer kunnig i ämnet 

kan vägleda en person till att nå nästa nivå av utveckling. Personen kommer att prestera 

bättre än vad individen gjort ensam och kommer sedan kunna utföra färdigheten eller 

förstå begreppet på egen hand (Säljö, 2016). Lärares kunskaper om poesi blir därför 

viktiga i studien då läraren blir den mer kunniga personen som ska föra eleverna vidare i 

deras utveckling. Om läraren anser sig inte ha tillräckliga kunskaper så kommer det mest 

troligen också bli svårt att skapa verktyg i undervisningen för eleverna att utveckla 

kunskaper i genren.  
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4. Metod 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av vilken metodteori som studien tar sin ansats 

ifrån. Vidare beskrivs vilken metod som har använts vid datainsamlingen. Därefter följer 

en beskrivning för hur urvalet har genomförts, vilka forskningsetiska principer som 

efterföljs och studiens reliabilitet och validitet. Slutligen beskrivs genomförandet av 

undersökningen och hur analysen av datamaterialet har gått till.  

4.1 Teori 

För att fånga lärares attityder så inspireras studien av grundläggande tankegångar inom 

hermeneutiken som är en vetenskaplig riktning där man enligt Allwood och Erikson 

(2010) samt Patel och Davidson (2012) studerar, tolkar och försöker förstå människan 

genom språket. Människor är individer med olika bakgrunder, erfarenheter och lever i 

olika verkligheter, därför förstås världen ur olika perspektiv (Sohlberg, 2007) 

Hermeneutiken passar sig för kvalitativa förståelser och tolkningssystem där forskaren är 

öppen, subjektiv och engagerad. Hermeneutiker menar att man genom språket kan skaffa 

sig kunskap om det genuint mänskliga och att det går att förstå andra människor utifrån 

sig själv. Forskaren tolkar hur mänskligt liv kommer till uttryck i människors handlingar 

och yttringar. Man menar också att människor har avsikter som yttrar sig i språk och 

handling och det är alltså något som är tolkningsbart. En hermeneutisk forskare utgår 

från sin egen förförståelse i forskningsobjektet. Förförståelsen, tankar, intryck, känslor 

och den kunskap som forskaren har ses som en tillgång i tolkningen till 

forskningsobjektet (Patel och Davidson, 2012). Allwood och Erikson (2010) beskriver 

Gadamers version av hermeneutisk cirkel, där förförståelsen är ett resultat av våra 

erfarenheter, vår kultur och det samhället vi lever i, vilket vi inte kan frångå. Det finns ett 

ömsesidigt beroende mellan förståelse och förförståelse, dessutom befinner vi oss alltid i 

en historisk kontext vilket bidrar till att forma vår förståelse (Allwood och Erikson, 

2010). En hermeneutiskt inspirerad intervjuare kan använda medkänsla som redskap för 

att nå fram till förståelse, dock bör intervjuaren vara medveten om sin medverkan och sitt 

förhållningssätt i samtalet, eftersom det kan bidra till olika nyanser i det som studeras 

(Patel och Davidson, 2012) 
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4.2 Val av metod 

I studien använde jag en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer och 

telefonintervjuer för att undersöka lärares attityder i ovan beskrivna frågeställningar. I 

den kvalitativa metoden finns enligt Bryman (2004) en vilja att uppfatta den sociala 

verkligheten, det som händer i den och hitta en mening i det. I kvalitativa intervjuer är 

forskaren ute efter detaljerade svar och intervju är den metod som mest används när det 

kommer till kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Syftet med en kvalitativ intervju är att 

upptäcka och identifiera egenskaper hos den intervjuades livsvärld eller uppfattning om 

något (Patel & Davidsson, 2012). Semistrukturerad intervju har valts som metod för att 

göra det möjligt att vara flexibel och följsam efter den riktning som intervjupersonernas 

svar går i. Undersökningens fokus kan då också anpassas efter de viktiga frågor som 

dyker upp under intervjuerna (Bryman, 2011). I kvalitativa intervjuer ska intervjuaren 

försöka komma åt och förstå den intervjuades känslor, resonemang och sätt att tänka och 

handla (Trost, 2011). Jag har använt mig av en intervjuguide med specifika frågor 

kopplade till syfte och frågeställningar. Frågorna behöver enligt Bryman (2011) inte 

komma i samma ordning som i intervjuguiden, alla informanter har fått samma frågor 

men ibland i en annan ordning och med olika följdfrågor. Ljudupptagare användes då 

man med fördel enligt Trost (2010, s. 74) kan lyssna på tonfall och ordval upprepade 

gånger efteråt. Det går också då att skriva ner intervjun och läsa vad som ordagrant sagts, 

det gör att man inte behöver lägga lika stor koncentration på anteckningar vid 

intervjutillfället (Trost, 2010), transkriberingar har därför gjorts av det insamlade 

materialet. 

4.3 Urval 

I en kvalitativ studie är få intervjuer att föredra menar Trost (2010), många intervjuer kan 

göra att materialet blir ohanterligt och kan bidra med att man inte får en överblick och ser 

alla viktiga detaljer som förenar och eller som skiljer. I studien har jag valt att intervjua 

sex verksamma klasslärare i årskurserna F-3 med varierande yrkeserfarenhet. Trost 

(2010) anser att det är bra att få en så stor variation som möjligt och inte ett antal 

likartade intervjupersoner, därför har jag bland annat intervjuat lärare som kommer från 

olika geografiska områden i landet. Lärarna som intervjuas bor och arbetar i Kalix 

kommun, Stockholm kommun och Jönköping kommun, vilket också medför en variation 

genom att skolorna ligger i en stor, mellanstor och en mindre kommun. Kriterierna för 
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urvalet är att deltagarna är legitimerade grundskolelärare i årskurserna F-3, har en 

yrkeserfarenhet på minst 2 år och undervisar i ämnet svenska. Kontakten med 

intervjupersonerna har skett via personer jag känner som har tillfrågat lärarna som de i 

sin tur känner om de kan tänka sig att ställa upp i min studie. Jag har därefter kontaktat 

lärarna via telefon och mail för att bestämma tid eller plats för intervju.  

 L1: Klasslärare och förstelärare i årskurs 1. Tog lärarexamen 1975. Arbetar på en 

skola på landet i Jönköpings kommun.  

 L2: Klasslärare i årskurs 2. Tog lärarexamen 2006. Arbetar på en skola i 

Stockholm.  

 L3: Klasslärare i årskurs 3. Tog examen 2008. Arbetar på en skola i Stockholm. 

 L4: Klasslärare i årskurs 2 och 3. Tog examen 2014. Arbetar på en skola på landet 

i Kalix kommun.  

 L5: Klasslärare och förstelärare i årskurs 2. Tog examen 1996. Arbetar på en 

skola i Jönköping.  

 L6: Klasslärare i årskurs 2. Tog examen 1994. Arbetar på en skola i Stockholm.  

4.5 Forskningsetiska principer 

Jag har i mina etiska ställningstaganden utgått från Vetenskapsrådet (2002) samt Bryman 

(2011) som beskriver de fyra etiska principer man har att ta ställning till vid forskning. 

Genom att följa de forskningsetiska principerna, informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav, så skyddas både forskaren och 

intervjupersonerna (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011). Informationskravet innebär 

att forskaren ska informera undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vad 

som gäller för deras deltagande, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

sin medverkan när de vill (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet innebär att 

forskaren ska inhämta undersökningsdeltagarens samtycke och att deltagarna i 

undersökningen har rätt att bestämma själva över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2002). Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare i forskningsprojektet omfattas av 

etiskt känsliga uppgifter och att dessa uppgifter måste förvaras så att utomstående inte 

kan komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet innebär att 

uppgifterna som samlas in om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). De som deltog i studien fick ett 
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informationsbrev via mail med ett innehåll om studiens syfte samt etiska 

ställningstagande. Vid intervjutillfället efterfrågades det om informationen i brevet nått 

fram samtidigt som det tydliggjordes för deltagarna vikten av samtycke och att de när 

som helst utan förklaring kan dra sig ur undersökningen. Personuppgifter har 

avidentifierats och inga detaljer som namn på skola har angivits i syfte om att förhindra 

att deltagarna ska kunna identifieras. Det insamlade datamaterialet har enbart använts till 

studien och kommer att raderas efter att arbetet är klart.  

4.6 Reliabilitet och Validitet 

Kvalitativa undersökningar kritiseras ibland för att vara alltför subjektiva beroende på att 

resultaten i alltför stor utsträckning bygger på forskarnas uppfattningar om vad som är 

viktigt och betydelsefullt (Bryman, 2011). Replikation är ett sätt att mäta reliabilitet på 

och lämpar sig bättre för kvantitativa studier (Trost, 2010). Replikation av tidigare 

undersökningar i kvalitativa studier är svårt att göra eftersom resultatet i stor utsträckning 

beror på forskaren och dennes påverkan på deltagarna i studien (Bryman, 2011). 

Eftersom kvalitativa studier baseras på individer bundna till ett visst område eller 

organisation är det enligt kritiker svårt att generalisera resultat i andra miljöer. På grund 

av att forskare ofta väljer att intervjua ett mindre antal personer i kvalitativa studier blir 

resultat heller inte representativt för en population (Bryman, 2011). Eftersom kvalitativa 

studier bygger på individers uppfattningar om ett specifikt fenomen måste man ta i 

beräkning att människor inte är statiska och ger samma svar vid skilda tillfällen. Att tala 

om tillförlitlighet genom reliabilitet är därför något som inte är aktuellt när det kommer 

till kvalitativa studier (Trost, 2010). När vi inte kan erhålla ett mått på reliabiliteten får vi 

enligt Patel och Davidson (2012) hitta andra sätt att försäkra undersökningens 

tillförlitlighet, vilket har gjorts via ljudinspelning av intervjuerna. Ljudinspelning gör det 

möjligt att lyssna på dem flera gånger om för att försäkra att jag uppfattat allt korrekt. 

Reliabiliteten i studien stärks också genom att jag noggrant i avsnittet genomförande 

beskrivit hur jag gått tillväga under hela undersökningen, exempelvis genom 

problemformulering, urval, transkribering, bearbetning och så vidare.  

Validitet innebär att frågorna som används ska mäta det som de är avsedda att mäta, 

kopplat till syfte och frågeställningar (Trost, 2010). För att undersöka attityderna hos de 

lärare som intervjuas var det därför viktigt att mina frågor faktiskt gav mig en inblick i 

deras inställning till poesi. I alla delar av arbetet har jag försökt skapa en röd tråd där 
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varje fas i undersökningen ska vara relevanta i förhållandet till problemställningen, vilket 

Harboe (2013) menar är ett tecken på validitet. Under intervjuerna har jag upplevt att 

respondenterna bekräftat att frågorna är relevanta för problemställningen, det är även ett 

argument för validitet i studien enligt (Harboe, 2013). Frågeställningarna har varit 

planerade i en intervjuguide och det har varit öppna frågor för att inte styra den 

intervjuades svar, samt att en testintervju gjordes innan för att säkerhetsställa att frågorna 

var användbara.   

4.7 Genomförande 

Jag började arbetet med att reflektera kring vad det var jag ville undersöka då arbetet 

skulle kopplas till tidigare skriven litteraturstudie. När syftet var bestämt för studien 

tittade jag igenom referenser från vår litteraturstudie som jag kunde använda igen, 

därefter söktes kompletterade litteratur till bakgrunden. Sökningar gjordes via 

söktjänsterna ERIC och JSTOR, samt högskolebibliotekets söktjänst Primo. Det var 

sedan tidigare känt för mig att antal studier kring området poesi i undervisningen på 

svenska grundskolor var begränsat, vilket det också visade sig vara under mina sökningar 

till den här studien. Efter genomgång av referenser formulerades frågeställningar till 

syftet. Eftersom jag var ute efter att komma åt lärares attityder till forskningsämnet blev 

kvalitativa intervjuer ett självklart val. Utifrån bakgrunden, syfte och frågeställningar 

utformades en intervjuguide. Först gjordes en testintervju för att se om frågorna 

fungerade som jag tänkt. Därefter intervjuades sex lärare som undervisar i svenska i 

årskurserna 1-3, intervjuerna skedde genom telefon och personlig träff. Intervjuerna 

skedde i avskilda miljöer för att minska risken för att bli störda, vilket Trost (2010) 

menar är viktigt samt att den intervjuade ska känna sig trygg i miljön. Ljudupptagare 

användes på grund av fördelarna med att kunna skriva ner intervjun ordagrant och slippa 

koncentrera sig på att anteckna frågorna och svaren (Trost, 2010). Transkribering gjordes 

efter intervjuerna. Harboe (2013) menar att det oftast inte är nödvändigt att transkribera 

hela intervjun, utan bara de väsentliga delarna. Transkribering har dock i stort sett gjorts 

av hela intervjuerna men tonfall, uttryck, pauser och så vidare är något som inte tagits 

med, däremot är det något jag uppmärksammat genom anteckningar inför analysen av 

materialet.  
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4.8 Analys av material 

När alla intervjuer och transkriberingar av intervjuerna var gjorda bearbetades, 

analyserades och tolkades materialet. När det kommer till analysen av data vid kvalitativa 

studier finns ingen förutbestämd mall eller uppsättning regler att utgå från (Trost, 2010, 

Patel och Davidson, 2012). Däremot har svaren från intervjufrågorna strukturerats och 

kategoriserats för att se om det fanns något genomgående tema, vilket Harboe (2013) 

menar är ett sätt att analysera sitt material i kvalitativa studier. Detta anser även Bryman 

(2011) vara ett användbart sätt då materialet kan analyseras med hjälp av tematisk analys. 

Tematisk analys innebär att forskaren söker och skapar centrala teman i materialet som 

kopplas till forskningsfrågorna studien bygger på (Bryman, 2011). Transkriberingen av 

intervjuerna har jag läst igenom ett flertal gånger för att hitta mönster och för att fånga 

det som är intressant, vilket har gett tydliga teman. Tre teman skapades för att sortera 

resultatet utifrån intervjuerna. Dessa teman användes för att sortera materialet som var 

kopplade till forskningsfrågorna om lärarnas erfarenheter, hur undervisningen såg ut och 

om lärarnas kunskaper. Dessa teman är inget som presenternas i resultatet utan har endast 

använts som ett sätt att sortera datamaterialet. Utifrån den sorteringen kunde sedan 

resultatet från datainsamlingen delas in i underkategorier som kom att bli underrubriker i 

resultatdelen. Analysen har även skett under tiden materialet har samlats in. För att fånga 

upp väsentliga delar i materialet, sådant som ofta står mellan raderna, är underförstått 

eller på något annat sätt inte direkt synligt finns ett behov av en analysmetod som kan nå 

bakom den uppenbara datan. En del av det relevanta i studien är kontextuell information 

och därför är tolkningen i analysen inriktad på en hermeneutisk analys, där min tolkning 

bland annat baseras på min erfarenhet (Harboe, 2013).  
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5. Resultat 

För att hålla lärarnas identiteter anonyma i resultatet har de i denna studie benämnts som 

lärare L1, L2, L3, L4, L5 och L6. Ytterligare information om lärarna finnas att läsa i 

avsnittet 4.3. I detta avsnitt presenteras resultatet i enlighet med studiens frågeställningar: 

Hur ser lärare på användningen av poetiska texter i undervisningen? Påverkas lärarnas 

undervisning av deras egna erfarenheter och det egna personliga intresset? Anser lärarna 

att de har tillräckliga kunskaper i poesi för att kunna undervisa i genren?  

5.1 Lärarnas erfarenheter från grundskoleåren   

De flesta av lärarna associerar till högstadiet när det kommer till att minnas poesin i 

undervisningen från deras egna år i grundskolan, det är svårt för dem att minnas så lång 

tid tillbaka, ännu svårare när det kommer till lågstadiet. L4 och L5 kommer inte ihåg 

något enda tillfälle med poesi från grundskolan och L4 nämner att hon inte tror att de ens 

arbetade med det under gymnasiet.  

Ja, jag kommer ihåg på högstadiet, att vi gjorde det. Jag hade en lärare i nian och 

han läste olika dikter varje vecka. De här klassikerna och just nu kommer jag inte 

ihåg så många, men de här väldigt kända. Men jag kommer inte ihåg att vi skrev 

dikter. (L1)  

Jag tycker då att vi hade en jättebra svensklärare som verkligen gick på djupet, 

jag kommer inte riktigt ihåg vad det var som var så speciellt men jag minns bara 

att vi skrev dikter och gick igenom lite olika typer av dikter och så. Jag tror att vi 

fick läsa om berömda tal, för vissa tal blir ju som poesi. Som Martin Luther King 

talet minns jag till exempel. (L3) 

Inte från låg och mellan stadiet. Man läste mer litteraturhistoria… Man läste Per 

Lagerqvist och lite mer de här kända. Vi skrev inte så mycket men man läste och 

tolkade dikter och poesi. (L2) 

En av lärarna utmärker sig med ett minne från lågstadiet men nämner också som de andra 

lärarna att hon under högstadiet fick läsa klassiska dikter, såhär berättar hon:  

Ja jag kommer ihåg att vi fick skriva vårdikter och så när vi gick på lågstadiet, 

inget från mellanstadiet men sen från högstadiet kommer jag ihåg att vi hade lite i 

svenskan. Då hade jag en väldigt gammal svensklärare, en man som lät oss läsa 

gamla dikter och valde ut favoritdikter att läsa, men ingenting annat. Jag tror att 

det var för att han var av den gamla skolan, därför fick vi läsa gammeldags dikter. 

Det var inte alltid så populärt. Jag kommer ihåg ganska mycket därifrån, såhär i 

efterhand är det ju roligt. (L6)  
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5.2 Lärarnas erfarenheter från lärarutbildningen 

Hälften av lärarna upplevde att de från sin lärarutbildning fick med sig kunskaper och 

motivation till att arbeta med poesi i undervisningen. L1 berättade om när hon först 

studerade till 1-3 lärare och inte fick med sig någonting kring arbete med poetiska texter 

tillsammans med eleverna. Däremot så skulle alla lärare under en period bli behöriga upp 

till årskurs 7 och när L1 läste de poängen så berättar hon att hon hade en lärare som 

”puffade det här med poesi”. Vilket L1 upplevde som positivt, då hon själv har 

uppfattningen om att allt som är kreativt och skapande är bra, det blir ”ventiler” till allt 

det andra. L6 och L2 är de lärarna som framförallt utrycker positivitet till sin utbildning 

när det kommer till lyriken:  

Ah det gjorde vi, vi hade en hel metodik på fem poäng om lyrik och poesi. 

Riktigt, riktigt bra var det, mycket av de mönster som jag använder nu som i 

språkläran det fick jag därifrån från det metodikpasset. (L6) 

Ja det tycker jag, vi läste ganska mycket poesi. Vi läste Till dig en blå tussilago, 

den hade vi som kurslitteratur och den tyckte jag var väldigt inspirerande. Vi 

skrev också egna dikter på lärarhögskolan. (L2) 

De andra lärarna upplevde istället att de inte fått någonting alls med sig från sin 

lärarutbildning och minns inte att det var något inslag av det överhuvudtaget. L3, L4 och 

L5 uttrycker sig kort om det: 

Det minnas jag ingenting om. Jag minns inte att vi höll på någonting med dikter 

faktiskt, nej. Jag tycker man lär sig mer när man jobbar. (L3) 

Nä inte alls, nä kan inte minnas att vi skulle ha jobbat med det på universitetet. 

(L4) 

Nä jag vet inte, jag vet inte om vi jobbade med så mycket poesi när jag gick min 

utbildning. (L5) 

5.3 När lärarna senast arbetade med poesi i undervisningen  

När lärarna får berätta när de senaste arbetade med poesi i undervisningen så nämner L1, 

L2, L4 och L5 att de har skrivit vårdikter eller kommer att skriva vårdikter. Diktarbetet 

eller inslag av poesi i deras undervisning är ofta kopplade till årstider. En av lärarna 

skriver fredsdikter med barnen, till FN-dagen varje höst.  

Det är nog när vi har skrivit FN-dikter, fredsdikter. Det har vi gjort varje höst när 

det är FN dagen. Sen har vi också fredsdikter och vårdikter. (L5) 
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Ja, vi har faktiskt inte gjort det i vår, men vi gjorde det i höstas. Jag tänkte faktiskt 

att vi ska skriva vårdikter. Vi brukar göra det efter ett sådant där diktrecept. Man 

säger en mening om det man tänkt skriva om och så kanske man upprepar den 

meningen och så säger man hur det känns, det man tänker på, hur det luktar. I all 

enkelhet så. (L1) 

Det var faktiskt förra veckan och då skrev vi vårdikter och både tog del av 

genomgång vad dikter är och att man uttrycker känslor sådär och att man fick 

lyssna på några olika dikter och så fick man skriva. (L2) 

Lärare L3 berättar att hon brukar läsa dikter för barnen, att det blir mycket om sommar, 

vinter, höst och vår, eleverna tycker enligt henne om att skriva dikter om årstiderna för de 

får skriva om vad de tycker om. Som att på sommaren bada och få äta glass. Vidare 

menar hon att det fungerar bra kopplat till läroplanen där eleverna ska få utveckla 

kunskaper kring årstider i årkurserna 1-3. Till skillnad mot de andra lärarna i studien 

berättar L6 att hon brukar försöka ta olika delar av svenskämnet och väva ihop dem, så 

att det inte blir som ”satelliter” som svävar för sig själv, det här menar hon leder till att 

ämnet blir mer dynamiskt. Senaste gången L6 arbetade med poesi tillsammans med 

eleverna arbetade hon genom att väva samman grammatiken och lyriken. Hon arbetade 

då med verb tillsammans med eleverna och de fick parvis på deras whiteboards skriva 

ner så många olika verb som de förknippar med, mammor, pappor och barn. Efter det 

skapades verbdikter, L6 berättar om det så här:  

Det är hur kul som helst, alla verben som kommer om pappor och så har 

vi samlat ihop meningarna… och så har vi gjort dikter om det så har det 

blivit som verbdikter. Så den ena har överskriften mammor, och de andra 

pappor och barn, om vad de gör för någonting och vad som är särskild för 

dem. Det blir ju inte grammatik det blir ju mycket mer levande. Pappor 

sover länge på morgonen, de snarkar och rakar skägget, sen sitter de på 

toaletten jättelänge och jag vet inte vad de gör där inne, hur kan dom vara 

där så länge, sen så hämtar dem och lämnar och tjatar och åker på jobbet 

och du vet. Det blir jättejätteroligt och kul. (L6).  

När lärarna beskriver när de senast arbetade med poesi i undervisningen eller när de 

berättar något kring poetiska inslag, så handlar det i de flesta fall om att eleverna ska 

skriva poetiska texter. De är få gånger under alla intervjuer som lärarna säger något om 

att läsa poesi. Undantagen är när L4 berättar om att hon läst en dikt för eleverna i 

samband med världsbokdagen, som handlade om vad man får vara med om när man läser 

en bok. Samt L5 som menar att de ibland läser en dikt kopplat till ett tema och L6 som 

högläser berättande texter av till exempel Astrid Lindgren som enligt henne kan upplevas 
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som lyriska. Det är texter med upprepningar, förstärkningar och som barnen tycker om. 

Vid vissa tillfällen som dessa i svenskämnet så vet inte ens barnen att de jobbar med 

dikter. Diktarbetet är enligt flera av lärarna ett styrt arbete, de nämner att eleverna ofta får 

skriva ”femradningar” där de får fylla i vad de känner, ser och hör och så vidare. L4 

menar att de är mest för att de ska få träna på det, eftersom eleverna ännu inte är så stora.  

L6 beskriver det styrda poesiarbetet med de här orden: 

Arbetet med dikter blir ju väldigt styrt efter ett visst mönster… Men 

samtidigt det som kommer ut ifrån det här ganska styrda metodiska arbetet 

blir väldigt levande och mjuk och fint, så att eleverna märker att de får 

nycklarna till att skriva dikter, poesi, lyrik fast genom ett mönster. De 

behöver inte hitta på allting själv utan att det går att göra bra saker genom 

att härma eller att jag ger nycklar till hur de ska skapa… Det som kommer 

ut är rätt mjukt och målande och jättemysigt att visar det dynamiska tycker 

jag. Jag tror mycket på det skrivna ordet, så jag jobbar mycket så. (L6).  

5.4 Hur mycket tid i lärarnas undervisning avvaras för poesi 

Gemensamt för lärarna är att de sällan använder litteraturgenren poesi i sin undervisning, 

de flesta svarar en till två gånger per år. Det blir oftast i teman och är inget pågående 

arbete. L2 och L6 som arbetar med det mest uppger att det i alla fall blir två gånger per 

termin. L5 berättar efter att ha uppgett att hon arbetar med poesi en gång, max två gånger 

per termin att hon ibland kan läsa en dikt för eleverna, vidare beskriver hon de tillfällena 

så här: 

Sen kan det ju hända att jag någon gång läser en dikt någon gång med något 

speciellt tema eller så. Men då läser jag bara en dikt och kanske pratar om vad 

dikten handlar om och vad dikter vill säga... Men då var det ju inte att vi jobbade 

med dikter utan jag bara läste en dikt. Men just när barnen själva, då är det inte så 

ofta precis. (L5) 

Alla lärare beskriver att poesin har en marginell plats i undervisningen. Det är en 

litteraturform som får ta betydligt mindre plats än vissa andra, så som faktatexter och 

berättande skönlitterära texter.  Lärarna menar att det är fullt upp med att få eleverna att 

komma igång med läsningen och skrivandet och då används inte poetiska texter. Lärarna 

vet inte om det finns diktböcker för barn i skolbiblioteket. Varken lärare, 

fritidspedagoger eller bibliotekarier verkar enligt lärarna uppmana eleverna till att läsa 

poesi och eleverna själva väljer inte att låna diktböcker. L1 menar att det inte passar 

deras övriga arbete med böcker, då eleverna ska få berätta för varandra vad böckerna de 

läst handlar om. De böcker som används i klassrummet genom egen läsning och 
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högläsning är aldrig diktböcker enligt L5. L6 tror att orsaken till att hon inte arbetar så 

mycket med poetiska texter är att hon jobbar målstyrt och hon har andra sätt att nå målen 

på.  

5.5 Om lärares vilja att arbete mer med poesi 

L6 och L5 skulle inte kunna tänka sig att arbeta mer med poesi, L6 tycker att hon redan 

gör det på en bra nivå. L6 känner att det hon gör ligger på en bra nivå och är nöjd med 

sig själv när det kommer till hur hon använder lyrik i undervisningen. L4 är en av lärarna 

som är lite mer osäker och börjar med att besvara frågan genom att säga att hon inte 

riktigt vet. Hon känner att hon är i behov av mer ”input” i ämnet för att kunna tänka sig 

att arbeta mer med det.  

Jo men man skulle kunna tänka sig att göra lite mer arbete kring det men, 

jag vet inte. Det blev lite svårt. Hur man ska, man kan alltid jobba lite mer 

med det men man behöver kanske lite mer input och kanske tips och råd 

hur man ska göra. (L4) 

L1 och L3 kan båda två tänka sig att använda det mer i sin undervisning. Samtidigt är det 

många saker berättar L1 som hon tänker på att varför hon inte gjort och det blir bara mer 

och mer saker på hög som hon tänker att hon vill göra med elever. L3 menar att poesi 

inte är något som man bör ta bort men att det är mycket i årkurs 3 som ”kläms in”. Hon 

har en tanke om att gör man poesin en del av undervisningen redan i ettan och tvåan så 

kanske det blir till en mer naturlig del i klassrummet. Däremot så skulle L3 vilja jobba 

mer med allt, men det går inte. Hon menar precis som L4 att hon är i sådana fall i behov 

av mer ”input”, tips och råd för hur hon ska göra. Så här berättar hon vidare: 

När man har jobbat lite med det redan i två, det är ju inte så att man checkar 

av ett mål men det liksom man kan inte gå tillbaka hur många gånger som 

helst till samma mål. Men de utökar ju sitt skrivande så det blir mer givande 

ju äldre de blir faktiskt. Det borde jag ju ta upp, nu är det ju sex veckor kvar 

så jag kanske hinner skriva dikter. Jo men man skulle kunna tänka sig att 

göra lite mer arbete kring det, men jag vet inte. (L3).  

5.6 Vad lärare tycker om att undervisa i poesi 

Att undervisa i poesi tycker alla sex lärare är roligt men flertalet av dem har en känsla av 

att det är svårt. L2 menar att det är svårt att få en bra ingång men att det är lustfyllt då 

eleverna oftast är positiva, det blir resultat även om de inte skriver så mycket och ibland 

kan det faktiskt vara svårare att skriva en berättelse för eleverna då det ska vara en tydlig 
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inledning, innehåll och avslut. Därför menar också L2 att det är bra att arbeta med poesi 

och dikter.  L1 känner att hon gör det alldeles för lite och beskriver elevernas kunskap 

med de här orden: 

Det som är så spännande med det är att barn skriver sådana saker som vi vuxna 

aldrig skulle kunna härma. För vi har ett annat, vi har andra saker i huvudet. Det 

tycker jag är häftigt, när det blir sådana saker, det är ju inte alltid det blir det… 

Det kallas för något speciellt, det kallas för ”barnsliga lyrismer”. Det är när de får 

till någonting, väldigt poetiskt men de vet inte det, vi är ju mer uttänkta som 

vuxna. Det bara blir så när eleverna blir stimulerade och får den känslan. Det 

skulle inte vi kunna härma även fast vi försökte. (L1) 

L3 beskriver svårigheten i att eleverna bara är åtta och nio år, och hennes egen känsla är 

att hon upplever att det är svårt att få eleverna dit man själv vill, tillslut blir det bara som 

de själva vill ändå. Hon berättar att eleverna lätt glömmer bort det som de har övat på, att 

skriva efter en viss modell, det är lättare när det är mer fritt, så fort man försöker styra så 

upplever hon det svårare. Ett likande resonemang för L5 som tycker att det är svårt att få 

eleverna att förstå hur en dikt kan se ut. Det är lätt att barnen istället hamnar i att skriva 

en berättelse, men att det också ser olika ut, en del elever har lättare för sig medan andra 

inte alls förstår grejen. Det är enligt henne viktigt att förbereda eleverna på vad dikterna 

ska handla om, annars fungerar det inte, det går inte att låta dem skriva fritt, man måste 

också ha läst dikter för barnen innan och förklarat hur man går till väga när en dikt 

skrivs. L4 har svårt att säga vad hon egentligen tycker då hon inte arbetar så ingående 

med det, det är en sådan liten del i hennes undervisning och fokus ligger på andra slags 

texter då eleverna är nybörjare i att läsa och skriva.  

5.7 Lärarnas uppfattning om elevers inställning till poesi 

När det kommer till elevernas inställning och upplevelse av poesiarbetet i skolan så 

uppfattar lärarna L2 att L3 att de flesta av eleverna är positiva till det. 

De gånger jag läst poesi och tagit upp det, då tycker eleverna att det är fint. De 

tycker att det är väldigt roligt att skriva själv, att skapa själv, få läsa upp för 

varandra. Just det där att fånga känslor, det tycker jag de är duktiga på och väldigt 

stolta när de får skapa egna dikter. (L2)  

Positiv, när de har kommit igång med läsningen och skrivandet. Då är det väldigt 

positivt. Många kan om de hör en dikt härma den och göra det tills sin egen. Det 

är svårt att känna flytet och rytmen och känslan. De har ju svårt i sitt skrivande 

annars också, det är inte bara i poesi. Så fort det är fritt kan det vara ganska svårt 

att komma på, men jag tror ändå att de flesta är positiva, men inte alla. (L3) 
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L1 berättar att hon på biblioteket ser att eleverna vill låna en del böcker som är på rim 

men att hon inte tycker att det är lätt för dem att läsa det själva. Vill eleverna låna sådana 

böcker, brukar då L1 uppmuntra till det men menar att det bästa är om deras föräldrar 

läser den sortens böcker för dem hemma, annars tror hon att eleverna lätt lägger ifrån sig 

boken. L4 upplever att poesi är någonting som är nytt för eleverna, det är inget som de 

får med sig hemifrån. Vidare berättar hon att eleverna tycker att det är roligt när de får 

skriva sina dikter men att det inte är något som de frågat efter att få göra fler gånger. L4 

har en uppfattning om att de inte dagligen möter poesi lika mycket som andra texttyper, 

”dikter är som kanske lite annat tänker jag”. L5 beskriver elevernas inställning såhär: 

Det jag kan känna är att när de själva ska skriva, det är ju mest det vi har 

gjort, då kan en del känna att det är svårt. Kanske man skulle läsa fler 

dikter och prata om vad dikterna handlar om och vad de betyder, då 

kanske det blir enklare för dem. Men det är som jag säger att poesi det är 

ju ingen stor del av litteraturunderisningen faktiskt. (L5) 

Lärarna har en inställning om att det är svårt för eleverna med poesi även fast eleverna de 

gånger de arbetat med poesi tyckt att det har varit fint och roligt att själv få skriva en dikt. 

L6 beskriver en känsla av stolthet hos eleverna i samband med diktskrivning: 

De blir stolta och tycker att de är sjukt duktiga och vill sätta upp det utanför 

klassrummet och visa sina föräldrar vad de har gjort, det är jättefint och det blir 

väldigt fint. Men jag menar att vägen dit är ganska styrd men när man ser dikten 

färdig då ser man inte det där mönstret över att man gett dem en mall över hur de 

ska göra för att lyckas. För det är ju det som är önskedrömmen, att alla ska lyckas, 

att alla lyckas få till någonting. Då spelar det ingen roll vilket betyg man har i 

ämnet, om man ger dem det där riktigt styrda, för då kan alla lyckas, det är viktigt 

att de får känna sig nöjda. (L6) 

5.8 Lärares personliga intresse för poesi 

Ingen av lärarna uppger att de har ett större eget intresse för poesi, tvärtom så uttrycker 

fyra av lärarna att de inte alls har ett intresse medan två anser sig ha ett medelintresse. 

Vid enstaka tillfällen kanske någon av lärarna läser en dikt, L1 förklarar sin personliga 

relation till poesi med orden:   

Alltså jag tycker det är svårt att bara läsa poesi, men däremot tycker jag att om 

någon läser för en och om man får prata om det man hör och läst då ger det 

mycket mer än om man bara läser själv… Så jag sätter mig inte bara rätt upp och 

ner och läser, men det kan ju hända att man hamnar i sådana sammanhang så att 

man pratar om dikter… Jag tycker att det är roligt så jag är inte alls ointresserad 
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men jag tycker det är svårt själv, så tror jag också att det är för barn, det är inte 

jättelätt. (L1) 

Däremot anser alla lärarna att det är viktigt med ett eget intresse för litteratur i deras yrke. 

Lärarna beskriver att de i sin yrkesroll är en stor inspiratör och skulle man inte tycka att 

litteratur är roligt så blir det svårt att förmedla det till eleverna. Undervisningen blir, 

enligt L4, också roligare och bättre om den innehåller något man är intresserad av, 

samtidigt som man ska kunna undervisa i saker som inte intresserar en. L6 upplever det 

egna intresset som väldigt viktigt, att själv läsa skönlitteratur gör att man kan nå många 

”hjärtan” och få dem att nå målen genom att läsa skönlitteratur, det är där de får en 

känsla för språket. Hon kopplar också det egna intresset till:  

Om de inte får höra några sagor hemma eller dikter då har eleverna ändå fått det i 

skolan och det är det som är en jämlik skola att alla har fått stöta på det, det tycker 

jag är jätteviktigt. (L6)  

5.9 Vad lärarna anser att poesi kan bidra till för förmågor hos 

eleverna  

Lärarna har gemensamt svårt för att ge förslag på vilka förmågor eleverna skulle kunna 

utveckla i samband med poesi som inslag i undervisningen.  Trots den svårigheten så har 

de en positiv inställning till att det kan göra så att eleverna utvecklar förmågor. L2 tycker 

att poesi kan bidra till att eleverna lär sig lyssna, tolka och gå in i analys och framförallt 

till att kunna skapa och skriva själv. L1 menar att alla eleverna är olika i klassen och en 

del barn är mer åt det estetisk håller, som gillar dans, musik och lyrik. Samtidigt så tror 

hon att alla kan ha ett utbyte av poetiska texter, det är något som skolan behöver mer av. 

L1 tror att skolan är för rädd att det inte ska upplevas som riktig skola om estetiska 

ämnen får ta för mycket plats men i själva verket så skulle det gynna eleverna i deras 

utveckling. Två av lärarna nämner kreativiteten som en förmåga som utvecklas och att 

eleverna får möjlighet att använda sin fantasi. L4 tror att det kan bidra till förmågor hos 

eleverna men har svårt att nämna några tänker att en lärare som brinner för det mer kan 

också lägga upp undervisningen på ett annat sätt och då tror hon att poesin har större 

chans att kunna bidra till kunskapsutvecklingen för eleverna.  
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5.10 Om lärarna känner att de själva har tillräckliga kunskaper i 

poesi för att kunna undervisa i ämnet 

Hälften av lärarna känner att de är osäkra på sina kunskaper i området poesi, medan den 

andra hälften inte upplever en osäkerhet utan anser att de har tillräckliga kunskaper. L2 

som berättar att hon tycker att hon har tillräckliga kunskaper i nivå med årskurs tre men 

att det skulle bli svårare om hon behövde undervisa i de högre åldrarna. L1 menar att hon 

skulle behöva mer ”input” för att känna sig mer säker, samtidigt uttrycker hon att det 

ansvaret ligger mycket hos henne själv, att det inte är så svårt att leta fram och ta reda på 

det man vill utveckla. Hon saknar däremot hur de förr fungerade med fortbildning i 

skolan, det låg mycket närmre. Ofta ordnades dagar där lärarna fick ny inspiration till 

undervisningen. Idag menar L1 att det är mycket svårare och mer komplicerat än vad det 

behöver vara, problemet enligt henne är att det ska läsas så mycket poäng på högskolan 

inom vissa specifika områden när det istället skulle räcka om de fick en dag specifikt 

ägnat åt ett ämne, eftersom lärare ska besitta kunskap i mycket i många områden. L5 

känner inte att hon har tillräckliga kunskaper när det kommer till poesi och berättar om 

vikten av att faktiskt känna att man som lärare har det: 

 

Jag tror att det viktigt för att det ska bli bra och enklare för barnen, det är 

precis som allting annat man undervisar i, att tycker man som lärare att det 

är roligt och lätt och man känner sig säkrare så blir det lättare för barnen. 

För känner man sig osäker så som lärare så känner ju ofta barnen sig 

osäkra. Det gäller ju att kunna ge dem redskap för att kunna skriva. (L5) 

Alla lärarna blev osäkra och hade svårt att nämna poeter som de använder i sin 

undervisning eller som de själva läser hemma. L1 har tidigare arbetat som bibliotekarie 

och var den av lärarna som till viss del hade en uppfattning om en del poeter så som 

Gustaf Fröding, Harry Martinsson, Britt G Hallqvist och Barbro Lindgren.  
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6. Diskussion 

I denna del presenteras en diskussion kring genomförandet samt för- och nackdelar med 

studiens metodval. Därefter diskuteras resultatet i relation till frågeställningarna, 

bakgrunden samt egna tolkningar och analyser utifrån studiens resultat.  

6.1 Metoddiskussion 

Studien har genomförts med en hermeneutisk tolkningsteori, eftersom jag hade som mål 

att få en förståelse för respondenternas attityd till poesiundervisning och vilken plats 

genren får ta i deras klassrum. Att poesi var ett lite mer känsligt område för lärarna 

märktes när jag försökte få tag i lärare att intervjua. Lärare som från början kunde tänka 

sig att ställa upp blev tveksamma när de reflekterade över området och menade att de 

arbetade inte så mycket med det och var fundersamma om de kunde bidra till studien. 

Det här gjorde också att det blev ett bortfall av en lärare från Kalix och istället 

intervjuades en tredje lärare från Stockholm. Vid flera av intervjuerna fick jag gå in med 

en förstående inställning där jag fick förtydliga att jag själv inte lägger någon värdering i 

om vad man tycker om poesi och hur mycket man använder sig av den texttypen i sitt 

klassrum. Det kan ändå ha varit så att vissa frågor besvarats på ett sådant sätt som 

respondenterna tror att jag vill att de ska svara eller för att försköna deras eget arbete, 

men jag upplever att intervjupersonerna har varit ärliga i sina svar. Vidare är därmed en 

hermeneutisk tolkning viktig när det gäller att förstå människor, människor handlingar 

och resultatet av människors handlingar, för att lyckas med det krävs det ofta av 

forskaren att kunna använda sin empati och medkänsla (Patel och Davidson, 2012).  

Kvalitativa undersökningar går in på djupet inom ett avgränsat empiriskt fält och oftast 

används få respondenter i undersökningen (Harboe, 2013), vilket gör att metoden passade 

till studiens syfte, då man bland annat kan fånga in individuella attityder (Harboe, 2013). 

En enkätundersökning hade kunnat ge ett bredare mer generaliserbart resultat men med 

hjälp av kvalitativa intervjuer kunde jag få ut mer personliga tankar och svar. Enligt 

Harboe (2013) består kvalitativa semistrukturerade intervjuer oftast av öppna frågor 

vilket jag hade i åtanke när intervjuguiden formades. I efterhand känner jag att mina 

intervjufrågor kring hur lärarna arbetar med poesi i undervisningen kunde ha utformats 

på ett sådant sätt som inte ledde in dem på att för det mesta prata om när de skriver dikter 

med eleverna. Samtidigt tror jag att när lärarna undervisar i området så hamnar de i att 
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just skriva dikter och jag är tveksam till om svaren hade blivit annorlunda med ett annat 

ordval.  

Enskilda intervjuer kan uppfattas som en konstlad situation menar Harboe (2013) men 

fördelarna är den personliga kontakten med respondenten som intervjuaren är ensam med 

och det ger möjlighet att ge uttryck för egna attityder. Det går även att samtala om mer 

känsliga ämnen och till skillnad från fokusgruppsintervjuer så skapas inget grupptryck 

(Harboe, 2013). Ljudupptagare användes vid intervjutillfällena och fördelarna med det är 

att man kan lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger. Intervjun kan skrivas ner och 

läsas ordagrant om vad som har sagts och anteckningar behöver inte göras i samma 

utsträckning (Trost, 2010). Nackdelar är att det tar tid, och många respondenter blir 

besvärade eller hämmade. De som blir intervjuade vänjer sig dock och glömmer lätt bort 

att de blir intervjuade menar Trost (2010). En fördel är att jag har gjort alla intervjuer 

själv då minnet är en viktig komponent vid tolkning och analys. Noggranna inspelningar, 

anteckningar och utskrifter kan inte ersätta de intryck man får vid själva intervjun, inte 

heller det man ser eller hör mellan raderna (Trost, 2010).  

I studien användes ett urval med variation på ålder på lärarna, geografiskt område, 

årskurser och yrkesverksamma år hos lärarna. Trost (2010) anser att det är bra att få en så 

stor variation som möjligt och även om jag är medveten om att det inte är möjligt att göra 

generaliseringar så tror jag att det har varit en fördel med ett urval som inte är alltför 

homogent. Urvalet gjorde att jag fick använda mig av en blandning av intervjumetoder, 

intervjuerna gjordes via telefon och personliga träffar. Bryman (2011) menar att 

telefonintervjuer inte är så vanliga när det kommer till kvalitativa intervjuer, men att 

telefonintervjuer kan visa vissa fördelar om man jämför med direkta intervjuer. Det är 

mycket billigare att göra en kvalitativ intervju på telefon och det kan ibland vara lättare 

att svara på känsliga frågor på telefon då intervjuaren och respondenten inte är fysiskt 

närvarande för varandra (Bryman, 2011). De aspekter som man ska ha i åtanke är dock 

att det inte går att se den intervjuades kroppsspråk och det kan vara svårt att ha allt för 

långa intervjuer. Byman (2011) har själv utfört kvalitativa intervjuer via telefon och har i 

samband med de undersökningarna inte funnit några större problem med registrering av 

intervjupersonernas svar utan han menar att telefonintervjuer kan betraktas som en 

effektiv metod. Harboe (2013) listar ett antal fördelar med telefonintervjuer däribland att 

det finns en möjlighet till en stor spridning, vilket annars inte varit möjligt på grund av 
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den korta tidsaspekten för studien. Då jag i studien har gjort både direkta intervjuer och 

telefonintervjuer kan jag också själv ställa dem emot varandra. Jag kan inte se att det 

skulle ha varit en nackdel med telefonintervjuer, då det går att höra respondentens tonfall 

och jag har inte upplevt att det skulle vara någon skillnad i deras svar.  

6.2 Resultatdiskussion 

För att underlätta läsningen av resultatdiskussionen har underrubriker kopplat till syfte 

och frågeställningarna skapats. I rubrikerna ”Vilken plats litteraturgenren får ta i 

undervisningen” och ”Hur lärarna arbetar med poesi i undervisningen” kopplas 

diskussionen till frågeställningen ”Hur ser lärare på användningen av poetiska texter i 

undervisningen?”. ”Lärarnas känsla över deras kunskaper i poesi” och ”Vilka förmågor 

lärarna ansåg att eleverna utvecklade i samband med poesi” kopplas till frågeställningen 

”Anser lärarna att de har tillräckliga kunskaper om poesi för att kunna undervisa i 

genren?”. Samt ”Om lärarnas erfarenhet påverkar deras undervisning” och ”Lärarna som 

läsande förebilder” som diskuteras utifrån frågeställningen ”Påverkas lärarnas 

undervisning av deras egna erfarenheter och det personliga intresset till poesi”. Slutligen 

sammanfattas studiens syfte i en slutdiskussion om lärares attityder till poesiundervisning 

och hur viktigt lärarna i undersökningen ansåg att poesi som texttyp var. 

6.2.1 Vilken plats litteraturgenren poesi får ta i undervisningen 

Enligt Wolf (2004) har inte poesi någon stark eller självklar plats i den svenska skolan 

och Lambirth et al., (2012) menar att poesi ofta är ett område som blir åsidosatt. I 

resultatet i denna studie framkom det att lärarna sällan använder litteraturgenren och att 

den inte är en naturlig del i deras undervisning. Alla sex lärare uttrycker att poesin har en 

marginell plats och att den litteraturformen får ta betydligt mindre plats än vissa andra, så 

som faktatexter och berättande skönlitterära texter. En av lärarna nämner i likhet med 

Lambirth et al.:s (2012) resultat att orsaken är att lärarna upplever att det är lättare att 

bedöma elevernas skrivande utifrån ett ämne eleverna redan är förtrogna med.  Läraren 

uttrycker vidare att det har att göra med att hon har andra sätt att nå målen på, då hon 

arbetar målstyrt. En annan anledning till att poesin får ta lite plats är för att lärarna har 

fullt upp med att få eleverna att komma igång med läsningen och skrivningen och då 

passar inte dikter till det, vilket också kan tolkas som att texttypen inte är ett verktyg som 

används för att eleverna ska nå målen i läsning och skrivande.  
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6.2.2 Lärarnas känsla över deras egna kunskaper i poesi 

En stor orsak till varför området blir åsidosatt i undervisningen verkar för hälften av 

lärarna i resultatet vara en osäkerhet till området och en känsla av att det är svårt. När 

lärare känner att de har kunskaper kring poesiundervisning kan det enligt Lambirth et al., 

(2012) leda till en känsla av självförtroende och en större glädje i att undervisa i ämnet. 

Både Lambirth et al., (2012) och Wolf (1995) menar att den största svårigheten när det 

gäller poesiarbete i skolan är att lärare inte anser sig ha tillräckliga kunskaper i ämnet. 

Resultatet i denna studie visade att hälften av lärarna känner sig osäkra när det kommer 

till deras kunskaper, den andra hälften ansåg sig ha de kunskaper som krävs för de 

årskurserna de undervisar i. De lärarna som upplever sig ha tillräckliga kunskaper visar 

också en större självsäkerhet i sitt yrke under intervjuerna. Resultatet visar vidare att alla 

sex lärare tycker det är roligt och lustfyllt då de upplever positiv respons från eleverna i 

samband med att eleverna ska skriva egna dikter eller de gånger de får lyssna till dikter. 

De har samtidigt en uppfattning om att eleverna är för unga för poesin vilket är svårt att 

veta om det egentligen ligger en förklaring i att lärarna själva anser att det är svårt att 

undervisa i ämnet eller om det faktiskt är barnen. Enligt Vygotskijs teroier om den 

proximala utvecklingszonen så bör eleverna vägledas av en kunnigare person för att nå 

nästa nivå av utveckling (Säljö, 2016). Om lärarna däremot inte har tillräckliga 

kunskaper i poesi och tycker det är svårt att undervisa i det, så blir det troligtvis inte 

heller lätt för eleverna att utveckla förmågor i ämnet. En av lärarna uppger att det ibland 

faktiskt är lättare för eleverna att skriva dikter istället för berättande texter med inledning, 

händelse och slut. När eleverna skriver dikter så menar hon att alla elever lättare kan 

lyckas. Det här är något Heard (2007) också styrker i sina teorier om att barn redan i tidig 

ålder kan arbeta med poesi bara lärarna använder de rätta verktygen för det.  

6.2.3 Vilka förmågor lärarna ansåg att eleverna utvecklade i 

samband med poesi 

Resultatet i denna studie visar att lärarna har svårt att ge förslag på vilka förmågor 

eleverna utvecklar i samband med poesi som inslag i undervisningen. Även fast så är 

fallet så upplevdes det inte som att lärarna ansåg att det på något sätt inte skulle göra det, 

utan mer att de inte var vana att reflektera över det. Kanske hade det varit lättare för dem 

om de fått alternativ på förmågor att ta ställning till, eftersom de så sällan arbetar med 

området kan det förmodligen vara svårt att också veta vad poesin har för möjligheter. Att 
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poesins möjligheter ofta är underskattad och därför undviks i skolan trots att den har 

egenskapen att kunna utveckla fantasi och stärka elevernas förståelse för språket var 

något som Cronmiller också såg i sin studie (2007).  

6.2.4 Hur lärarna arbetar med poesi i sin undervisning 

I intervjuerna framkom det att de flesta av lärarna planerar poesiundervisning i teman, 

under en avgränsad period. När de arbetar med dikter så är det framförallt genom att 

eleverna själva får skriva och det är ofta styrt och kopplat till en årstid. Poesin har ingen 

naturlig plats i undervisningen och det är sällan lärarna läser dikter för eleverna. Enligt 

läroplanen ska eleverna få möta poetiska texter från skilda delar av världen och poetiska 

texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter (Skolverket, 2017a), vilket 

ingen av lärarna i studien antydde att deras elever fick göra. Eleverna läser heller inte 

själva poesiböcker enligt lärarna och blir inte rekommenderade den litteraturgenren när 

de ska låna böcker på biblioteket. Poesin verkar bli något som kan ”bockas” av när de 

skrivit vårdikter, samtidigt så står det inget under centralt innehåll i f-3 om att eleverna 

just ska skriva dikter (Skolverket, 2017a). Varför lärare väljer att framförallt låta eleverna 

själva skriva poetiska texter och ofta kopplar det till årstider är inget som framkommer i 

resultatet och kan därför bara spekuleras kring. Den samhällssyn som tidigare läroplaner 

speglar om att poesi (Lgr 62, Lgr 69) kräver en varsamhet och passar därför inte för 

elever att läsa och lyssna till, kanske är något som ligger kvar än idag. Den enda gången 

läroplanen har en koppling till vårdikter är när Lgr 62 syftar till att diktläsning är lämplig 

för att användas till passande situationer som bland annat de första vårblommorna och 

regnvädersdag och sedan Lgr 80 som är den enda läroplanen där eleverna ska få skriva 

dikter, men då genom att uttrycka tankar, känslor och åsikter (Lgr 80).  

6.2.5 Om lärarnas erfarenheter påverkar deras undervisning i 

poesi 

L2 och L6 är de lärare som uppger att de använder poesi i undervisningen två gånger per 

termin eller mer, vilket är mer än de andra som uppger max två gånger per år. Det är 

också de två lärare som fått mest med sig från sin lärarutbildning. L6 fick läsa en 

metodikkurs på fem poäng kring poesi där hon tagit med mycket till sin egen 

undervisning och L2 hade Till dig en blå tussilago skriven av Lars Wolf som kursbok, i 

boken beskriver Wolf vikten av poesi i skolan och ger förslag på undervisning kopplat 
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till poesi. De här två lärarna har också minnen från grundskolan där de har läst och tolkat 

mycket dikter och de är också två av de tre lärare i studien som känner att de har 

tillräckliga kunskaper för att undervisa i poesi. L5 är den lärare som varken har ett minne 

från grundskolan där poesi var ett inslag i undervisningen eller något från hennes 

lärarutbildning, hon läser inte poesi för nöjes skull och att hon inte skulle kunna tänka sig 

att planera in mer poesi i sin undervisning. Hon har få erfarenheter av poesi och därför är 

det heller inte svårt att förstå att det inte finns någon inspiration eller motivation från 

hennes sida till att ta in poesi i sin egen undervisning. L4 har heller inte något minne från 

grundskolan, inte ett eget intresse för området och under hennes lärarutbildning fanns det 

inget inslag av poesi. Däremot kan L4 tänka sig att använda poesi mer i sin undervisning 

om hon får möjlighet till att bygga på sina kunskaper i området. Jag har försökt koppla 

lärarnas sätt att arbeta med poesi i undervisning till läroplanerna som var aktuella när de 

studerade till lärare och i fyra av sex fall så var lpo 94 aktuell och det är den läroplan där 

lyriken inte nämns som en specifik litteraturform som eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla kunskaper inom (Lpo, 94).  

6.2.6 Lärarna som läsande förebilder 

När det kommer till att själva vara läsande förebilder så tycker alla sex lärare att det är 

viktigt i deras yrke. I yrkesrollen menar lärarna att de är en stor inspiratör och skulle de 

själva inte tycka om litteratur så skulle det bli svårt att förmedla detta till eleverna. 

Samtidigt är det ingen av dem som uttrycker att det har ett eget personligt intresse för 

poesi, bara två av lärarna uttrycker att de inte är ointresserade. Alla har svårt att namnge 

poeter, vilket kan vara svårt i intervjusituationen men Cremin et al. (2008) menar att 

lärare behöver kunna rekommendera litteratur för att kunna uppmuntra eleverna till 

läsning, vilket jag tror att lärarna i den här studien skulle ha svårt att göra. Enligt 

Gambrell (1996) är det viktigt att läraren själv är en läsare för att skapa motivation till 

läsning, en huvudfaktor menar hon är att läraren värderar läsning och är entusiastisk 

kring sitt personliga intresse till läsningen tillsammans med eleverna. Ingemansson 

(2016) anser att en viktig förutsättning för läsning som skapar djupare förståelse hos 

eleverna är att läraren själv är läsande. Det förutsätter även att läraren har kunskaper om 

olika slags barnlitteratur (Ingemansson 2016). Lärarna i den här studien har själva inget 

eget intresse när det kommer till att läsa dikter och därför är det svårt att se att de skulle 

vara läsande förebilder i just den litteraturgenren.  
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6.3 Slutdiskussion 

Det är svårt att tolka hur viktigt lärarna tycker att det är med poesi i undervisningen, men 

med tanke på vilket utrymme genren får ta så är det svårt att tro att de har en inställning 

om att det skulle vara viktigt. Det vi också får ha i åtanke är att det som en människa 

säger inte alltid är en spegling av personens tankar. En individs tankar är en process som 

inte går att följa, det som går att studera är vad människor säger och hur det handlar 

vilket har gjorts i denna studie (Säljö, 2014). Lärarnas attityd till poesin uppfattas många 

gånger vag, det är ibland svårt att se en koppling mellan vad de säger och vad de faktiskt 

gör. Lärarna i studien har överlag en positiv inställning när de kommer till att de själva 

anser att eleverna tycker det är roligt och att elevernas förmågor utvecklas. En del av 

lärarna har en vilja om att arbeta mer med området och önskar utveckla sin kunskap kring 

det. Däremot får poesin ta en marginell plats jämfört med andra texttyper i deras 

undervisning, lärarna tycker att det många gånger är svårt att undervisa i ämnet och 

menar att eleverna också tycket det är svårt. Lärarna använder inte diktböcker i 

klassrummet och rekommenderar inte eleverna att läsa dikter. En del av lärarna läser 

dikter vid några få tillfällen men för det mesta ingår det inte i undervisningen. Det kan ha 

att göra med att lärarna själva inte har något personligt intresse för poesi, vilket har en 

inverkan på lärarnas ämneskunskaper. Det ligger något i det som L4 menar, att om en 

lärare brinner för poesi så är det lättare för den läraren att lägga upp en undervisning på 

ett annat sätt, vilket kan göra att det bidrar till kunskapsutveckling för eleverna. En viktig 

utgångspunkt tror jag därför kan vara att blivande lärare själva får de verktyg de behöver 

för att bli motiverade till att använda litteraturgenren i deras kommande undervisning, 

samt bli motiverade till att läsa poetiska texter själva. Det är ändå en litteraturform som 

nämns i det centrala innehållet mer än en gång och det bör betyda att poesin kan spela 

viktig roll för elevernas språkutveckling. Enligt Säljö (2014) kan en individ som deltar i 

kommunikation tillägna sig nya sätt att tänka, handla och resonera vilket slutligen 

synliggör en viktig aspekt att forska vidare inom: Vilken plats har poesin i 

lärarutbildningen, hur motiveras studenter till att själva bli en läsande förebild?  
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Bilagor 

Intervjuguide 

 

 

Forskningsfrågor: 

 

1. Inledande frågor- Påverkas lärarnas 

undervisning av deras egna erfarenheter och 

det egna personliga intresset? 

 

Intervjufrågor: 

 

Om du tänker tillbaka till din egen skolgång, 

kommer du ihåg något tillfälle där ni arbetade 

med poesi? 

 

 

Kan du berätta om när du senast arbetade med 

poesi med eleverna?  

 

- Vad gjorde ni då? 

- Hur tyckte du att det var? 

 

 

2. Hur ser lärare på användningen av poetiska 

texter i undervisningen? 

 

 

Hur ofta ungefär arbetar du med poesi i 

undervisningen?  

 

- En gång i veckan/en gång i 

månaden/varannan månad/En gång per 

termin? Aldrig? 

- Upplever du att det finns tid för poesi i 

undervisningen? 

 

3. Hur ser lärare på användningen av poetiska 

texter i undervisningen? Anser att de har 

lärarna tillräckliga kunskaper i poesi för att 

kunna undervisa i genren? 

Tycker du att poesi kan bidra till förmågor hos 

eleverna? 

 

- Om ja: Kan du ge några exempel? 

- Om nej: Hur tänker du då? 

 

4. Påverkas lärarnas undervisning av deras 

egna erfarenheter och det egna personliga 

intresset till poesi? 

Har du ett eget intresse av poesi? 

 

- Är det viktigt för ditt jobb med eget 

intresse för skönlitteratur? 

- Skulle du kunna nämna några poeter som 

du läser hemma? 

- Skulle du kunna nämna några poeter som 

du använder i undervisningen? 

 

 

5. Anser att de har lärarna tillräckliga 

kunskaper i poesi för att kunna undervisa i 
Tycker du att du har tillräckliga kunskaper för 

att undervisa i poesi? 
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genren?  

- Varför/Varför inte? Hur tänker du då? 

- Anser du att du fick med dig kunskaper 

kring poetiska texter i din lärarutbildning?  

 

6. Hur ser lärare på användningen av poetiska 

texter i undervisningen?  

 

Skulle du vilja arbeta mer med poesi än vad du 

gör idag? 

 

- Om du skulle jämföra vilken plats poesi får 

ta jämfört med andra litteraturformer, hur 

ser det då ut i din undervisning?  

 

7. Hur ser lärare på användningen av poetiska 

texter i undervisningen?  

 

Vad tror du att eleverna har för inställning till 

poesi? 

 

8. Avslutande fråga  Finns det något du skulle vilja tillägga innan vi 

avslutar intervjun?  
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