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Sammanfattning 

Detta arbete handlar om poesi i svenskundervisningen för högstadiets årskurs 7-9. I avsnittet 

om tidigare forskning redogörs för studier om lektionsplaneringar, barns och ungas läsning av 

prosa och poesi, samt vilka effekter datoranvändning och digitala redskap har på 

skolungdomars inställning till poesi. Den teoretiska utgångspunkten för detta examensarbete 

är praktikarkitekturteorin, vilken även har kommit att prägla det analysverktyg som använts 

för analys av det insamlade materialet. I resultatsavsnittet presenteras sedan empirin som 

undersökts, vilket i senare avsnitt kommer att diskuteras och jämföras mot bakgrund av 

tidigare forskning. Slutligen kommer metoden och didaktiska konsekvenser att diskuteras.  

Syftet med denna studie är att genom analyser av lektionsplaneringar undersöka hur 

svensklärare arbetar med poesi i undervisningspraktiken. Genom att ta del av lärares 

lektionsplaneringar avsåg jag att undersöka hur poesiundervisningen inom svenskämnet för 

årskurs 7-9 utförs och vilka kunskaper lärarna vill utveckla hos sina elever. För att ta nå syftet 

har jag utgått från en del frågeställningar som berör vad som påverkat lärarna i planeringen, 

vilka redskap som använts i undervisningen, vilka förmågor som lärare vill att elever ska 

utveckla, samt vilken sorts poesi eleverna får ta del av.  

Den metod som har använts är kvalitativ textanalys. Utifrån den valda metoden har 

frågeställningarna utformats, och empirin diskuteras i senare avsnitt utifrån de textanalytiska 

dimensioner som redogörs för i kvalitativ textanalys. Fortsättningsvis så har 

frågeställningarna besvarats genom att materialet analyserats och kategoriserats i en tabell 

som är utformad efter praktikarkitekturteorins olika arrangemang: de materiella-ekonomiska 

arrangemangen som antingen möjliggör eller hindrar utförandet av undervisningspraktiken, de 

social-politiska arrangemangen som beskriver relationerna mellan människor och människor 

och material, samt de kulturella-diskursiva arrangemangen som präglar språket inom 

praktiken. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ................................................................................................................ 1 

Genrebegreppet poesi ...................................................................................................................................... 2 

Barns och ungas läsning ................................................................................................................................... 3 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................ 5 

TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................ 6 

Digitala verktyg i poesiundervisningen ............................................................................................................. 6 

Poesi, projekt och planering ............................................................................................................................. 9 

Sammanfattning .............................................................................................................................................. 9 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT .............................................................................. 11 

METOD ..................................................................................................................... 13 

Urval .............................................................................................................................................................. 13 

Analys och bearbetning .................................................................................................................................. 14 

Etiska överväganden ...................................................................................................................................... 15 

Reliabilitet och validitet ................................................................................................................................. 16 

RESULTAT .............................................................................................................. 17 

Beskrivning av lektionsplaneringarna som ingår i studien .............................................................................. 17 
Lektionsplanering 1 .......................................................................................................................................... 17 
Lektionsplanering 2 .......................................................................................................................................... 17 
Lektionsplanering 3 .......................................................................................................................................... 18 
Lektionsplanering 4 .......................................................................................................................................... 18 
Lektionsplanering 5 .......................................................................................................................................... 18 
Lektionsplanering 6 .......................................................................................................................................... 19 
Lektionsplanering 7 .......................................................................................................................................... 19 
Lektionsplanering 8 .......................................................................................................................................... 19 
Sammanfattning ............................................................................................................................................... 20 

Relatings - Textens förhållande till samhället ................................................................................................. 20 

Sayings - Vad lärarna säger om sina planeringar ............................................................................................ 23 

Doings – Vad som ska utföras enligt lektionsplaneringarna ........................................................................... 24 
Beskrivna årskurser i lektionsplaneringarna .................................................................................................... 25 
Lektionsplaneringarnas utförande ................................................................................................................... 25 



Sammanfattning av resultatet ........................................................................................................................ 28 

DISKUSSION ........................................................................................................... 30 

Resultatdiskussion ......................................................................................................................................... 30 

Metoddiskussion ............................................................................................................................................ 32 
Reliabilitet och validitet .................................................................................................................................... 34 

Didaktiska konsekvenser ................................................................................................................................ 34 

REFERENSER  

BILAGOR 



1 

INLEDNING 
Under denna rubrik kommer jag beskriva de vägar som lett fram till valet av det ämne som 

detta examensarbete kretsar kring, nämligen poesi i undervisningen. Kapitlet kommer att 

inledas med mina egna tankar om undervisningen om textgenrer i svenskämnet, för att följas 

av tidigare vetenskapliga arbeten och rapporter om barns och ungas läsning, för att till sist 

avslutas med en redogörelse för det poesibegrepp som används i denna uppsats. 

På ämneslärarutbildningen har jag fått lära mig om lektionsplaneringar, om interaktiva 

arbetssätt med datorer och smartboards samt hur medieprodukter som musik, film, teater och 

bild bäst blandas med läsning av prosa. Stort fokus har enligt mig lagts på didaktiska förslag 

för gynnsamma arbeten med romaner och noveller; på utbildningen vid Högskolan i Borås har 

jag fått lära mig om fan fiction, gestaltning och sitting down drama. Mindre fokus har däremot 

lagts på hur man som blivande lärare kan arbeta med poesi i svenskundervisningen, vilket 

förutom dramatik, sagor och myter, är en av de skönlitterära genrer som nämns i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR11) (2018, s. 261). I läroplanen står det 

att läsa att elever ska ha med sig kunskaper om samtliga skönlitterära genrer (LGR11 2018, s. 

257). Dessutom inriktar sig läroplanen på att eleverna ska kunna urskilja syftet i texter från 

olika medier och digitala miljöer och analysera dessa utifrån tema, budskap och motiv, och att 

de ska uppmuntras till att uttrycka sig med hjälp av olika digitala hjälpmedel (LGR11 2018, 

ss. 261-262). Till stor del har jag på ämneslärarutbildningen fått lära mig om hur 

svenskämnets kriterier kan tillgodoses i undervisningen vad gäller digital teknik, 

framställningar och lektionsplaneringar om litteratur, dock kvarstår känslan av att mycket har 

centrerats kring prosa och inte lyrik. Jag har följt debatten på olika lärarforum online där 

lärare diskuterat hur många romaner och noveller som är lämpliga att läsa varje termin och 

läsår, och har då uppmärksammat att få har diskuterat hur stor mängd poesi som ska läsas. 

Detta fick mig att fundera över varför poesi så sällan kommer på tal när läsning diskuteras på 

högstadiet. Poesi vore ju lämplig läsning dels på grund av sitt omfång som möjliggör att 

eleverna kan få med sig en hel text vid lästillfället, dels för att det är en genre som möjliggör 

analys av såväl budskap som av språklig uppbyggnad, något som ju efterfrågas av LGR11. 

Idag behöver inte läsning vara knutet enbart till pappersburen text som böcker, tidningar eller 

pocketar. Magnusson (2011, ss. 37-38) poängterar att läsning kan ske i många olika 

teckenvärldar och inte behöver bara vara knutet till ett särskilt sammanhang: läsning är en del 

av en meningsskapande möjlighet som sker i kulturella och sociala handlingar. Läsningen har 

flyttat ut på nätet via datorer, mobiler och surfplattor. Istället för att endast ta del av texter i, 

vad Magnusson (2011, ss. 125-126) kallar, “den diskursiva pappersburna formen” finns nu 

mycket litteratur att tillgå via internet, något som torde kunna öppna upp möjligheter för 

svensklärare vid planeringen av lektioner. Poesi och andra skönlitterära genrer finns 

tillgängliga online på olika sorters forum som Instagram och andra sociala plattformar där 

författare kan direktpublicera sina alster. Dikter som är publicerade på Instagram
1
 har ett

förhållandevis kort omfång, vilket möjliggör att elever kan få med sig många hela texter från 

varje lektion. Dessutom möjliggör sajter som Litteraturbanken
2
 att lärare kan introducera

originalverk av svenska poeter för sina elever genom några enkla klick på datorn. 

Litteraturbanken drivs av bl.a. Göteborgs universitet, Svenska akademien samt Kungliga 

biblioteket och strävar efter att tillgängliggöra det svenska litterära kulturarvet, b.la. för 

skolungdomar (Litteraturbanken 2018). Genom Litteraturbankens litteraturskola kan lärare få 

1
 www.instagram.com  

2
 www.litteraturbanken.se 
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tillgång till läshandledningar och pedagogiska planeringar och uppgifter för eleverna. 

Dessutom får elever själva möjlighet att läsa äldre poesi av svenska poeter och samtidigt lära 

sig mer om lyrikgenren genom begrepp och undergenrer. Utbudet av poesi online är alltså 

förhållandevis omfattande och det finns många olika sätt för lärare att planera undervisningen 

i poesi, därför vore det en tacksam textgenre att arbeta med. 

Lars Wolf (2004, s. 11) varnar för att det finns en utbredd åsikt om att lyrik skulle vara trist 

och svår för elever att förstå, vilket kan vara en annan förklaring till att lärare hellre väljer att 

arbeta med andra textgenrer framför poesi. I boken Till dig en blå tussilago listar Wolf tre 

olika argument för att läsa lyrik i skolan. Det första argumentet kallar han för det funktionella 

argumentet som handlar om nyttan med att arbeta med poesi i skolan och hur det är 

språkfrämjande. Wolf framhåller att poesi kan träna upp instrumentella förmågor, som att 

skapa en insikt om precision i tal och skrift genom korrekt stavning och skriftspråk. Detta går 

att koppla till svenskämnets mål enligt LGR11 (2018, s. 261) där det uttrycks att eleven ska 

utveckla kunskaper om “språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och 

satsdelar”.  

Det andra argumentet som Wolf uppger för att läsa poesi är det emancipatoriska argumentet. 

Wolf (2004, ss. 28-29) påtalar en pragmatisk nytta med poesiundervisning, vilket är att 

förutom att verka som en lustfylld aktivitet tränas eleverna i närläsning samt utvecklar sin 

berättarförmåga. För att uttrycka känslor krävs reflektion och nyfikenhet hos eleverna för att 

åstadkomma detta. Genom att undersöka och försöka förstå andras känslouttryck och sedan 

beskriva dessa, kan elever hänge sig åt fantasin och därigenom vidga sina erfarenheter.  

Det tredje argumentet som Wolf (2004, s. 29) anger är litteraturargumentet, även kallat det 

traditionalistiska argumentet. Det tredje argumentet går också att koppla till kursplanen 

genom att eleven ska utveckla “strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning 

till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag” (LGR11 2018, s. 261). Genom att komma i 

kontakt med olika formspråk menar Wolf (2004, s. 29) att läsaren lär sig om språk och stil. 

Eleven blir mer uppmärksam på och får lättare att uppfatta språkliga nyanser, vilket i sin tur 

kan leda till att eleven blir mer vågad att experimentera med språket i både skriftliga och 

muntliga framställningar. 

Genrebegreppet poesi 
I förordet till The act of reading: A theory of aesthetic response skriver Wolfgang Iser (1991) 

att texter präglas av läsarens egna referenser, erfarenheter, tidigare kunskaper och nuvarande 

personlighet, vilka gemensamt bidrar till och formar läsningen av poesin. Således kräver 

textgenren eftertanke och reflektion av sin läsare, till stor del på grund av sina genretypiska 

drag. För att bättre sätta ord på vad en dikt är och hur den skiljer sig från prosa, går det att 

jämföra med vad som skiljer yttringar och tal åt. Louise Rosenblatt (1994, s. 19) beskriver att 

ett yttrande är en serie ljud utan någon egentligen betydelse, vilka får mening först när de sätts 

i en betydelsebärande kontext av en mottagare. Texter fungerar på liknande sätt; innan en text 

har blivit läst, är den bara en samling semiotiska tecken på ett papper. På samma sätt fungerar 

en dikt: fram till dess att den har blivit läst och läsaren har reflekterat över budskapet, har 

dikten uppfyllt sitt syfte som en text från en specifik genre. I läsningen av poesi behöver det 

finnas tid för reflektioner och eftertanke för att texten ska kunna förstås. 

I bidraget Litteraturhistoriens grundbegrepp beskriver Staffan Bergsten och Lars Elleström 

(2004, s. 113) att det från första början fanns tre stora genrer att tala om gällande litteratur: 
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lyrik, dramatik och epik. Lyriken framfördes till musik från flöjt eller lyra, dramatiken var 

knuten till scenen och teatern, medan epiken avhandlade hjältemod beskrivna genom en lång 

dikt berättad på versmått (Bergsten & Elleström 2004, ss. 113-132). Bergsten och Elleström 

berättar att poesi från början var avsedd att sjungas, vilket det ännu finns tydliga spår av i mer 

modern poesi som låttexter och spoken word. Inom uttryckssätt som rap och spoken word är 

rytm och rim viktigt för framförandet av poesin, liksom metaforer och liknelser är i 

exempelvis låttexter. Den typ av poesi som många kan relatera till är centrallyrik, vilken 

innehåller personliga reflektioner om ämnen som kärlek och livet överlag (Bergsten & 

Elleström 2004, s. 122). 

I detta arbete kommer jag huvudsakligen att använda mig av litteraturbegreppet poesi. I 

dagligt tal används oftast begreppet poesi och det är också det ord som de verksamma lärarna 

i undersökningsmaterialet använder sig av, och således det ord som elever kan förväntas 

använda när de talar om genren. 

Barns och ungas läsning 
Barn och ungdomar matas av ett konstant flöde av multimodala texter via sociala medier, och 

de konstanta uppdateringarna i flödena lämnar lite tid åt reflektion; något som läsning av 

poesi däremot kräver. Svenskundervisningen i dagens klassrum är, och bör vara, multimodal, 

vilket betyder att undervisningen bidrar till meningsskapande och inlärning i många olika 

teckenvärldar (Magnusson 2014, ss. 141-142). Ungdomar i våra svenska högstadier har 

många digitala redskap att tillgå; redskap som finns till för att underlätta inlärningen och 

främja literacy. Dock visar Läsdelegationens (2018) rapport att barns och ungdomars intresse 

för läsning minskar, vilket innebär att unga inte tränar sin läsförmåga och därför får försämrad 

läsförståelse. Andra undersökningar visar att även om barn och unga läser mer nu än vad de 

gjorde för 10 år sedan, är läsaktiviteten ändå så pass låg att literacy och läsförståelsen inte har 

ökat (SCB 2017; Skolverket 2016; 2017). Samtidigt pekar rapporten från Läsdelegationen 

(2018) på att det är främst bland ungdomar i övergångsåldern mellan barn och vuxenliv som 

läsning minskar, vilket innebär ungdomar i högstadiet och på gymnasiet.  

Digitaliseringen har förändrat människors sätt att konsumera litteratur, samtidigt som den med 

sina virtuella plattformar bidragit till en renässans för poesin: forskning visar att 

litteraturintresserade ungdomar möts på digitala mötesplatser för att ta del av poesi, publicera 

eget material och för att diskutera redan befintliga verk (Läsdelegationen 2018; Manderstedt 

& Palo 2015; Pennlert 2018, ss. 30-35). Utifrån detta är det lätt att som blivande lärare se 

praktiska lösningar för poesiläsning genom att låta eleverna söka upp eget material som kan 

användas. I Läsdelegationens (2018) rapport föreslås att ny teknik kan användas för att 

motivera läsning hos ungdomar, framförallt hos pojkar vilka har visat sig gynnas särskilt av 

digital läsning. Genom att använda sig av läroplanen kan digital läsning motiveras med att 

eleven “kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor” 

samt använda sig av “lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier 

[och] urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och 

sammanhang” (LGR11 2018, ss. 261-262, 266). Det skulle kunna innebära att datorer skulle 

kunna användas i undervisningen om poesi, för att på så sätt öka motivationen hos eleverna.   

Mot bakgrund av tidigare forskning kommer jag i denna studie undersöka lektionsplaneringar 

för poesiunderisning för att se hur lärare arbetar med poesi med eleverna i syfte att dels öka 

kunskaperna om genren, dels utveckla läsförståelsen. Att jag har valt att fokusera på poesi 

beror på en egenupplevd känsla av att undervisning om poesi är åsidosatt i 
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svenskundervisningen för andra skönlitterära texttyper som romaner och noveller. Jag 

kommer också att undersöka om och i så fall vilka digitala redskap som används i 

poesiundervisningen och om lärarna själva har kommenterat utfallet av sina 

lektionsplaneringar. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna studie är att genom analyser av lektionsplaneringar undersöka svenslärares 

undervisningspraktik då poesi står i förgrunden. Genom inramningen av 

praktikarkitekturteorin avser jag kunna analysera verksamma lärares lektionsplaneringar. För 

att uppnå syftet har jag utgått från följande frågeställningar: 

 Vad påverkar lärarna i deras planering?

 Vilka digitala verktyg används av lärare och elever i praktiken?

 Vilka förmågor önskar lärare att eleverna ska utveckla i samband med

poesiundervisningen?

 Vilken typ av poesi får eleverna ta del av?
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TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt kommer forskning som rör poesi i undervisningen samt lektionsplanering att 

presenteras. I mitt sökande efter tidigare forskning har jag använt mig av sökord för att hitta 

relevanta artiklar. Efter läsning av artiklarna har jag dessutom undersökt hänvisade källor och 

referenser i studierna som kan verka relevanta för detta examensarbete och som skulle kunna 

användas. För att utföra sökningarna för detta ändamål har främst PRIMO använts som 

sökverktyg, men också ERIC ProQuest, ERIC Database och Google Scholar. Sökorden jag 

har använt mig av är secondary education, writing, reading, online, literacy, poetry, 

literature, virtual classrooms, poesi, svenskämne, didaktik, didactics och lesson plans.  

Digitala verktyg i poesiundervisningen 
Nancy Bailey, Mary McVee och Lynn Shanahan (2008) har undersökt hur digital 

multimodalitet kan underlätta i analyser av dikter och de fann att tekniska redskap tog udden 

av elevernas farhågor att göra feltolkningar av poesi. Tack vare tekniken kunde eleverna 

använda sig av olika meningsskapande modaliteter och uttryckssätt för att kommunicera sina 

tankar och känslor om läst poesi, t.ex. genom att skapa bildkollage. I Bailey, McVee och 

Shanahans studie har informanterna använt sig av PowerPoint vid redovisningstillfället, för att 

visuellt förmedla bilder de skapat utifrån den relation de skapat med dikten vid tolkningen. 

Via läsningen skapades alltså en relation mellan verket och läsaren, som läsaren valde att 

förmedla i sin redovisning med hjälp av modaliteterna bild och skrift. Slutsatsen som Bailey, 

McVee och Shanahan drar är att eleverna känner större samhörighet med den dikt de 

analyserat med hjälp av digitala modaliteter, vilket bidrar till en bättre läsförståelse, mer 

förståelse för poesi och till ett konkretiserande av metaspråk i förhållande till multimodala 

verk. 

Till skillnad från prosa har poesi vunnit mark på sociala medier som Instagram och Twitter
3
.

På Instagram är dikterna oftast kortfattade för att passa formatet och undertecknade av 

amatörförfattarens namn, ungefär som citat brukar bli presenterade, vilket tydliggör 

avsändaren. Den utmärkande signaturen möjliggör att konsumenter kan söka på författarens 

alias, även om dikten blivit delad flera gånger, vilket genererar trafik till 

Instagramanvändarens sida och i förlängningen intäkter från försäljning och reklam. Således 

kan skribenterna numera agera som både distributörer och författare, enligt Julia Pennlert 

(2018, ss. 10, 81-82). Pennlert förklarar att många poeter hellre väljer att dela sina verk via 

sociala medier för marknadsföring och försäljning på egen hand, än att gå via konventionella 

förlag och bokaffärer. Tack vare den enkla designen och den snabba spridningen finns det ett 

stort utbud av poesi på nätet, vilket kan försvåra för användarens förmåga att sålla bland 

stoffet. Att då som lärare be sina elever att söka efter eget material kan bli en diger uppgift, 

särskilt om de inte vet vad de ska leta efter i texterna. Saknar eleverna stöd vid onlineläsning 

ägnar de sig oftast åt ytläsning eller skumläsning, vilket Petra Söderlund (2004) i sin bok 

Läsarnas nätverk: Om bokläsare och Internet kallar ”zappläsning”: 

Det innebär att läsaren hoppar mellan olika delar i en text på jakt 

efter något som fångar intresset, på samma sätt som en person med 

hjälp av fjärrkontrollen till TV:n växlar mellan kanaler, eller 

hoppar mellan olika rubriker och artiklar i morgontidningen. 

3
 www.twitter.com 
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(Söderlund 2004, s. 71.) 

Zappläsning innebär att om inte textinnehållet fångar läsarens uppmärksamhet så avfärdas 

texten och läsaren fortsätter sitt sökande genom att zappa mellan olika texter. Läsaren 

tillägnar sig ingen hel text eftersom hon finner dem ointressanta, vilket i slutändan kan 

komma att påverka hennes läsförståelse. Även Pennlert (2018, s. 125) talar om en 

”hyperuppmärksamhet” som möjliggör att läsaren snabbt kan växla mellan olika textgenrer. 

Därför spelar det medium som används till läsning roll för läsarens fokus och förmåga till 

närläsning, men att onlineläsning är särskilt lämplig för kortare texter (s. 125). 

Nancy Bailey (2009) har undersökt sambandet mellan digitala verktyg och literacy. Bailey har 

undersökt den roll som mediet spelar för elevens skrivprocess och inlärning vid arbete med 

poesi. Hon beskriver hur elever i en niondeklass fått ökade kunskaper om litteratur och blivit 

mer medvetna om sin egen läsförståelse genom användningen av teknologi. Bailey menar att 

teknologi och läsning kan samexistera genom “a transactional and integrative relationship”. 

Det betyder att teknologi i klassrummet kan verka mer än att fungera som motivation för 

inlärning: att använda multilitteracitets-orienterade verktyg är nämligen inte motivation i sig, 

utan det är när teknologin är integrerat i lärandet som det blir meningsskapande för elevens 

lärande (Bailey 2009). Bailey fann också att eleverna i studien fick fler möjligheter att lyckas 

när deras lärare erbjöd dem att uttrycka sig med hjälp av teknologi; d.v.s. att den tolkning som 

eleverna gjort av poesin lättare kunde uttryckas vid presentationer med hjälp av multimodal 

framställning. 

På samma sätt som Bailey (2009) påtalar Guise och Friend (2017) att användningen av 

multimodala redskap, interaktion mellan olika aktörer i undervisningen och lärarens planering 

är essentiella delar för att poesiundervisningen ska vara meningsskapande för eleverna. 

Eleverna i Guise och Friends studie hade först visat en stark motvilja till att läsa poesi, och 

avfärdade snabbt hela genren om de inte hittade en dikt som intresserade dem vid första 

läsningen. I studien fick eleverna den första veckan bekanta sig med genren genom att läsa 

poesi och leka med språket, vilket slutligen resulterade i egna dikter. Under den andra veckan 

skulle eleverna omarbeta varandras dikter genom användning av en annan modalitet. 

Eftersom läraren använde sig av Google Classroom
4
 i undervisningen fick eleverna tillgång

till varandras dikter, vilket möjliggjorde att de kunde lämna feedback till varandra samt 

diskutera poesi i en chattråd. Guise och Friend beskriver hur detta gav eleverna möjlighet att 

använda sig av ett ämnesrelaterat språk, och att det gynnade deras kunskaper om stilistik och 

analysförmåga. Den tredje veckan ägnades åt spoken word och framförande av en klassisk 

dikt. I resultatet beskriver Guise och Friend hur eleverna gett uttryck för att poesi blivit mer 

lättillgängligt för eleverna eftersom de fått använda sig av “out of school-literacies”, vilket 

innebär att eleverna fått lov att använda sig av datorprogram som de är vana vid på fritiden. 

Genom datoranvändningen har de funnit vägar till poesin som hjälpt dem att uttrycka känslor 

via bildspråket och stilistiken som textgenren erbjuder. De pedagogiska vinster som Guise och 

Friend pekar på är att användningen av multimodala redskap har gynnat elevernas 

skrivutveckling och utökat deras ämneskunskaper. 

Oavsett om samtal om poesi sker online eller i klassrummet, visar det sig vara en gynnsam 

pedagogisk aktivitet vid arbetet med poesi. Studier visar att gruppsamtal i poesiundervisning 

utvecklar elevernas sociala förmågor och gynnar andra inlärningsförmågor (Guise & Friend 

4
 http://classroom.google.com 
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2017; Lee & Yu 2016; Sigvardsson 2016). Sigvardsson (2016) pekar på att det finns stöd i 

forskning för att elever gynnas av gemensamma diskussioner om litteratur men att elever ofta 

lämnas ensamma i läsningen, dessutom ofta utan tillräckliga utmaningar från sin lärare, vilket 

kan bidra till en negativ inställning till poesi som en svår genre. Bailey (2009) noterar också i 

sin studie att grupparbeten är gynnsamma när det kommer till att utveckla elevers 

språkutveckling och läsmedvetenhet; eftersom eleverna stöttar varandra i samtalet genom att 

uppmuntra varandra till att utveckla resonemang och kopplingar. Precis som ovan nämnda 

Guise och Friend (2017) finner Bailey att elever genom att komplettera sina analyser med 

egenhändigt skapade bilder och/eller filmer, kunde fördjupa och tydliggöra sina diktanalyser 

på ett meningsskapande sätt. Slutsatsen är att multimodalitet och poesi kan vara 

sammanlänkade, och att ett adekvat tekniskt användande bidrar till att elever bättre lär sig om 

poesi och språk (Bailey 2009; Guise & Friend 2017). 

Många elever uttrycker en frustration om de inte lyckas utläsa liknande budskap som andra 

gör vid läsning av poesi, vilket kan få dem att känna en stark motvilja mot genren menar 

Bailey, McVee och Shanahan (2008). För att hjälpa dessa elever att skapa mening med 

diktanalys kan multilitteracitets-orienterade aktiviteter i samverkan med scaffolding och 

modellering stödja dem (Bailey 2009; Guise & Friend 2017; Magnusson 2011, s. 128). Precis 

som Guise och Friend (2017) anser också Bailey, McVee och Shanahan (2008) att dikter är 

mer än en text på vitt papper, och att poesi snarare ska betraktas som en multimodal text. 

Användandet av stilistiska inslag som interpunktion, metaforer och liknelser samt versaler och 

gemener är delar av en dikt som samtliga samverkar för läsupplevelsen som helhet (Bailey 

2009; Bailey, McVee & Shanahan 2008). Bailey (2009) vidareutvecklar denna tanke med ett 

exempel från sin studie där en lärare jämför en dikt med en musikvideo. I en musikvideo 

samverkar nämligen flera olika modaliteter för att föra fram textens budskap, på samma sätt 

bidrar en dikts olika delar med information, och denna jämförelse kan vidga elevernas 

förståelse för dikten (Bailey 2009). 

I likhet med Bailey (2009) har Bent Andresen (2017) undersökt användningen av digitala 

redskap i undervisningen, men inte i förhållande till poesi i synnerhet. Han beskriver i sin 

studie de initiala mål med datoranvändning i undervisningen som låg till grund för införandet 

av 1:1; dels skulle datorerna fungera som ett konkret verktyg för läsning och skrivning, dels 

skulle de vara ett allt-i-allo-verktyg ämnat för elevmaterial, lärmaterial och underlätta för 

läraren vid formativ och summativ bedömning. Mycket av detta har blivit uppfyllt enligt 

Andresen, som påtalar att datorer är redskap med många användningsområden som kan 

fungera som stöd vid inlärning och läsutveckling tack vare ett rikt textutbud online. 

Emellertid hänvisar Andresen (2017) till OECD-resultat från 2015 som visar att 

läskunnigheten inte stigit i de länder som satsat på undervisningsteknologi, utan snarare att 

den har sjunkit. Detta menar han beror på flera olika faktorer, varav ett av dessa är att det 

stora utbudet av datorprogram (appar, webbläsare med många flikar, lärportaler, etc.) bidrar 

till multitasking vilket stör koncentrationen. Elever lägger för mycket tid på ytläsning av olika 

slags texter, när de egentligen behöver ägna sig åt närläsning för att utveckla sina läs- och 

skrivkunskaper. För att elever ska få en chans att utveckla sin literacy föreslår Andresen att 

multitasking och datoranvändning helst ska undvikas vid läsning. Andresen anser dessutom 

att det är en fallgrop att tro att elever är “digital natives”: i själva verket behöver eleverna 

lärarlett stöd i sitt användande av digitala verktyg. Dessutom uppmuntrar han lärare att stötta 

eleverna vid läsning online, b.la. för att sålla bland lässtoffet. Det framgår av artikeln att lärare 

generellt sett är positiva till ett teknologiutvecklande lärande och gärna använder sig av 



9 

digitala redskap i undervisningen; men för att användningen av dessa ska optimeras behöver 

fokus flyttas från tekniken till eleverna. 

Poesi, projekt och planering 
I sin studie Drömmen om den rena kommunikationen: Diktskrivning som pedagogiskt arbete i 

gymnasieskolan har Per-Olof Erixon (2004) genomfört enkäter, intervjuer, observationer samt 

textanalyser som belyser lärares och elevers åsikter om och prestationer i ett projekt om 

diktskrivning som bedrevs på fyra olika skolor i Sverige. Projektet kallades Tankens Trädgård 

och startades initialt av en skolpräst för att bygga broar mellan skolan och kyrkan, men som 

istället mynnade ut i ett långtgående läs- och skrivprojekt med syfte att låta gymnasieelever 

bekanta sig med lyrikgenren. Eleverna fick lära sig om genrens historiska utveckling, om 

genretypiska drag och tog del av poesi för att sedan kunna skriva egna dikter, framförallt på 

fritiden, utifrån ett bestämt tema.  

En av frågeställningarna som Erixon (2004, ss. 17, 246) utgick ifrån berörde vilka 

pedagogiska vinster som diktprojekt som Tankens Trädgård ger och baserat på de enkätsvar 

från elever han fick in, visades det att de lärt sig mer om att skriva och läsa poesi. Dessutom 

uppgav mer än var tredje elev att de hade lärt sig uttrycka känslor och stämningslägen bättre 

(s. 247), vilket är till fördel vid producering av berättande texter. Resultatet i studien bekräftar 

också att flickor läser mer än pojkar, både vad gäller skönlitterära genrer i allmänhet och 

dikter i synnerhet. Erixon (s. 56) påtalar att det finns ett större intresse för lyrik bland unga 

kvinnor än hos män i samma ålder, även om intresset för poesi bland ungdomar i övrigt är 

ljummet. För detta föreslår Sigvardsson (2016) en lösning om hur läraren kan få med sig även 

pojkarna vid poesiundervisningen. Hon anser att lektionerna ska vara välplanerade med ett 

relevant innehåll för att kunna utmana eleverna på ett positivt sätt. För att elever på ett 

adekvat sätt ska få med sig så mycket kunskaper som möjligt om poesi menar både 

Sigvardsson (2016) och Erixon (2004, ss. 176-177) att undervisningen ska inbegripa såväl 

dåtida som nutida poesi och att poesiundervisningen helst kopplas till ett tema eller ett längre 

projekt som verkar meningsskapande. 

Att skapa en så bred poesiundervisning som möjligt kräver emellertid planering av läraren. 

Att till exempel visa musikvideor för att jämföra dessa med en dikts uppbyggnad, eller att 

jämföra dåtida och nutida dikter kräver att läraren på förhand har en plan. Att plocka fram 

material för att iscensätta denna jämförelse är svårt att göra under lektionstid, därför är 

lektionsplaneringen av vikt, liksom genomförandet av denna. Estella Williams Chizhik och 

Alexander Williams Chizhik (2018) har analyserat lektionsplaneringar och hur viktiga de är 

för att stötta läraren i undervisningspraktiken, både när det gäller för läraren att förmedla 

instruktioner som för att stödja elever i deras lärande. De kom fram till att planeringar 

fungerar som verktyg för att i förväg kartlägga och i förlängningen möta elevernas 

inlärningsbehov. Williams Chizhik och Williams Chizhik menar att läraren redan vid 

planeringsstadiet ska fundera över de kunskaper hen önskar att eleverna utvecklar, vilka sedan 

kan testas i prov utifrån planeringen: har den omfattande lektionsplaneringen följts borde 

eleverna tillskansat sig adekvata kunskaper för att klara sig i den summativa bedömningen. 

Sammanfattning 
I avsnittet om tidigare forskning går det att läsa hur lärare arbetar med poesi i undervisningen. 

Forskningen visar att lärare använder sig av olika samtalsmetoder för att bredda elevernas 

kunskaper om poesigenren, liksom hur digitala verktyg används inom praktiken. Studier pekar 
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på att elever motiveras att få använda metoder som de är bekanta med sedan innan, t.ex. 

inkorporerandet av digital teknik vid framställningar för att skapa multimodala texter. 

Dessutom har det visat sig att gruppsamtal har gynnat elever i undervisningen och att de 

genom litteratursamtal med klasskamrater om poesi förbättrar både läsförståelse och övriga 

kunskaper som adekvat ämnesspråk. Poesi har oftast en avskräckande effekt på läsare, 

eftersom genren har ett rykte om sig att vara mycket abstrakt och svårtillgänglig, d.v.s. 

svårläst, men efter att ha fått arbeta med poesi en längre tid har eleverna lärt sig att uppskatta 

genren. Ett längre poesiprojekt kan vara mer givande för eleverna, men det kräver också 

större planering och uppföljning av läraren. 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Den teori jag har valt att utgå ifrån i mitt analysarbete är praktikarkitekturteorin som den 

beskrivs av Kathleen Mahon, Stephen Kemmis, Susanne Francisco och Annemaree Lloyd 

(2017). Anledningen till att jag har valt att utgå från praktikarkitekturteorin är att jag i mina 

frågeställningar intresserar mig för vad lärarna själva säger om undervisningen, vad som 

påverkar dem i lektionsplaneringen och vad som kännetecknar undervisningspraktiken. 

Mahon et al. (2017, ss. 4-30) anser att det går att förklara att all praktik bygger på olika icke-

självständiga faktorer som påverkas av konventioner utifrån relationer mellan människor och 

samhällsstrukturer (relatings), de handlingar som utförs (doings) samt det människor säger i 

och om praktiken (sayings).  

Det är viktigt att kunna sätta ord, handlingar och relationer inom praktiken i olika sorters 

kontexter, eller arrangemang, för att bättre beskriva olika skeenden. Mahon et al. (2017, s. 8) 

påtalar dock att dessa relationer inte fungerar helt friktionsfritt utan motsägelser, men att det 

ändå är hur relationerna inom arrangemangen fungerar som särskiljer en praktik från en 

annan. Det är enligt praktikarkitekturteorin nämligen de kringliggande arrangemangen som 

påverkar och formar det som görs och sägs inom en praktik och det finns tre olika kontexter 

att utgå från: social-politiska arrangemang, material-ekonomiska arrangemang, samt 

kulturella-diskursiva arrangemang. Vad som menas med diskurs inom praktikarkitekturteorin 

redogörs emellertid inte av Mahon et al., utan begreppet används snarare som en synonym till 

den kontext som påverkar praktiken. Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips (2000, 

s. 7) har förklarat diskurs som ett ”sätt att se världen”. Samhället är under konstant förändring

p.g.a. interaktioner mellan olika aspekter av makt och kunskap, och Winther Jörgensen och

Phillips (ss. 12-20) påtalar att det finns flera olika diskurser som formar samhället och sociala

relationer, och i förlängningen utförandet av praktik. På liknande sätt förklarar Mahon et al.

att det är arrangemang som påverkar praktiken enligt praktikarkitekturteorin. Nedan följer en

redogörelse samt en illustration (se figur 1) över de olika arrangemangen utifrån Mahon et al.

(2017, ss. 9-11).

Figur 1. Figuren visar hur en praktik är uppbyggd av sayings, doings och 

relatings och hur dessa samarbetar i framförandet av en arbetsprocess. Ur 

Mahon et al. (2017, s. 11). 
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De arrangemang som påverkas av strukturer inom organisationer och i samhället, samt i andra 

kulturella konstruktioner kallas för de social-politiska arrangemangen. Det är inom dessa 

arrangemang som relationer, relatings, människor emellan samt mellan människor och 

material påverkas av olika kontexter inom en skolkultur, t.ex. vem som sitter på makten, vem 

som har tolkningsföreträde eller huruvida någon utövar ett särskilt inflytande på övrig 

skolpersonal. De materiella-ekonomiska arrangemangen möjliggör eller hindrar handlingar 

och aktiviteter inom en praktik, d.v.s. doings. Det är inom de materiella-ekonomiska 

arrangemangen som vad, när, hur och av vem som arbetet utförs dikteras. Det som räknas in i 

detta arrangemang är det fysiska som påverkar arbetsförutsättningarna inom praktiken, t.ex. 

vilka sorts digitala redskap som används, klassrummens utformning, lärarens tillgång till 

övrig skolpersonal, lärartäthet, likaväl som arbetsscheman och -kontrakt. Den tredje och sista 

kontexten är de kulturella-diskursiva arrangemangen och dessa dikterar de språkliga 

normerna, sayings, inom praktiken. Dessa arrangemang påverkar vad som är lämpligt och 

olämpligt att säga inom undervisningspraktiken, d.v.s. språket mellan kollegor, mellan lärare 

och elever samt språkets formalitet vid undervisning.  

Mahon et al. (2017, ss. 18-19) framhåller att praktikarkitekturteorin lämpar sig som en 

teoretisk resurs för beskrivning och tolkning av förhållandet mellan sociala relationer och 

arrangemangen. Praktikarkitekturteorin kan också användas som ett analysverktyg för 

identifikation av sambandet mellan praktiken och arrangemangen (s. 19). I denna studie 

används praktikarkitekturteorin som ett analysverktyg för den empiri som samlats in och för 

att kunna nå studiens syfte och besvara dess frågeställningar. 
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METOD 
För denna uppsats används kvalitativ textanalys metod. Kvalitativ textanalys härstammar från 

hermeneutiken, vilket Per Widén (2009, s. 138) förklarar betyder “att läsa, förstå och skapa 

mening ur texter, antingen med fokus på textförfattarens avsikt eller en läsares tolkning av 

samma text”. De texter som ska analyseras är lektionsplaneringar och dessa kan enligt Widén 

kategoriseras som skol- och utbildningstexter. Widén menar att en kvalitativ textanalys kan 

utföras enligt fyra steg: först att identifiera analysens problem; för det andra att välja 

empiriskt textmaterial; det tredje om att skapa teman; och det fjärde handlar om 

genomförandet av analysen. 

Texter kan analyseras utifrån tre analytiska dimensioner (Widén 2009, ss. 138-140). I den 

första dimensionen sker analysen av textförfattaren eller upphovsmannen självt, genom de 

frågor hen själv tillskrivit texten. Den första dimensionen är lämplig för analys av enskilda 

lärares åsikter om skolfrågor, t.ex. om betyg och bedömning, vilket Widén påpekar återfinns i 

exempelvis debattartiklar i lärartidskrifter och dylikt. I den andra dimensionen riktas fokus 

mot innehållet och formen i texten. I denna dimension är det inte författarens avsikter som 

står inför granskning, utan textens innehållsliga uppbyggnad och den språkliga kvalitén (ss. 

138-139). Genom att undersöka en texts innehåll, t.ex. språk och begrepp som används, är

förhoppningen att de åsikter och/eller ideologier som ligger till grund för särskilda fenomen

inom skolan synliggörs (s. 139). I den tredje dimensionen analyseras textens betydelse i

förhållande till samhället. Detta innebär att strävan med analysen är att försöka identifiera de

samhällsstrukturer, normer och värderingar som har kommit att forma och påverka texten (ss.

139-140). Lektionsplaneringar är styrda utifrån nationella styrdokument och riktlinjer och

syftet med att analysera dem i detta arbete är att inhämta kunskaper om hur arbetet inom

undervisningspraktiken utförs.

Under rubriken metoddiskussion kommer jag att återkoppla till kvalitativ textanalys genom att 

diskutera resultatet utifrån från den första och den tredje dimensionen. Detta för att lärarens 

egna tankar om lektionsinnehållet är av intresse, på samma sätt som de strukturer och normer 

som har påverkat innehållet i planeringarna är (Widén 2009, s. 144). För att identifiera vad 

lärarna säger om sina planeringar, vad som har eller ska utföras, samt vad som påverkat 

planeringen har jag använt mig av praktikarkitekturteorin som analysverktyg.  

Urval 
Det empiriska material som används i denna studie består av lektionsplaneringar för 

poesiundervisning som jag har samlat in från sajterna Lektion.se, Lektionsbanken.se, via 

mailutskick till skolor, samt från de slutna Facebookgrupperna Svenska i åk 6-9 och 

Svensklärarna. Med slutna grupper avses det att användaren behöver bli inbjuden i gruppen 

för att kunna ta del av information, diskussioner och för att kunna göra inlägg. Jag är medlem 

i båda grupperna på Facebook och publicerade en förfrågan (se bilaga 1) i dessa om 

lektionsplaneringar, vilket genererade kommentarer och mail, bland annat ett tips på en 

planering från sajten Lektion.se och egenhändigt skapade lektionsplaneringar. Eftersom 

Facebookgrupperna kräver medlemskap tyder det på att deltagarna i grupperna inte är 

offentliggjorda och därför används fingerade namn på de som bidragit med empiri. 
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Empiri samlades också in via mailutskick till elva olika skolor inom en och samma kommun i 

Västsverige. I första hand kontaktades rektorerna på både friskolor och kommunala. I mailen 

efterfrågades kontakt med svensklärare verksamma inom årskurs 7-9, eftersom det är 

svenskundervisningen på högstadiet som är av intresse för denna studie (se bilaga 2 för 

missivbrev). Jag bad rektorerna vidarebefordra mitt mail till svensklärare för att de själva 

skulle kunna ta ställning till huruvida de önskade delta med material till föreliggande studie. 

Det material som efterfrågades var lektionsplanering poesilektioner inom svenskämnet för 

årskurs 7-9. Jag fick in fem svar, vara tre är valda för detta examensarbete. En planering 

valdes bort eftersom respondenten skickade in sitt bidrag när jag hade börjat med 

analysarbetet, och den andre valdes bort eftersom den var ämnad för undervisningen på 

gymnasiet. 

För att få tillgång till lektionsplaneringarna på sajten Lektion.se behövs ett medlemskap och 

det krävs att användaren är inloggad för att kunna se lektionsfilerna, även om namnen på 

upphovsmännen till lektionerna samt annan information om lektionerna går att läsa utan att 

vara inloggad på sajten. För att få relevanta träffar gjordes en del avgränsningar vid 

sökningarna: jag valde svenska som ämne för årskurserna 7-9 och som fritextsökning skrev 

jag in “poesi”, samt kryssade i lektioner som laddats upp efter augusti 2011. Av totalt nio 

träffar valdes tre ut. Urvalet berodde på att andra planeringar var ämnesöverskridande eller 

riktade sig även mot yngre åldrar, som årskurs 4-6 eller en kombination av låg-, mellan- och 

högstadier.  

På sajten Lektionsbanken.se krävs det inget medlemskap för att ta del av 

lektionsplaneringarna. För att få fler relevanta träffar valdes årskurs 7-9 och sedan klickade 

jag på ämnesvalet “svenska/svenska som andraspråk”. På sajten finns lektionsplaneringarna 

uppladdade under rubriker utifrån ämnesmålen i LGR11. De lektionsplaneringar som jag 

klickade på för att läsa igenom hade rubriker med ord som “rader”, “dikt”, “poesi”, “kärlek”, 

eller som kunde kopplas på annat sätt till poesigenren som “Sapfo” eller “låttexter”. Slutligen 

valdes två lektionsplaneringar ut eftersom tillvägagångssätten mellan dem skildes åt; den ena 

läraren använde sig av digitala redskap, medan den andra läraren använde sig av 

pappersbunden text och litteratursamtal. 

Analys och bearbetning 
Inför analysarbetet läste jag igenom samtliga lektionsplaneringar för att kunna urskilja 

nyckelord och sedan genomförde jag en kategorisering av dessa. För analysen har jag utgått 

från praktikarkitekturteorin. En praktik påverkas av kontexterna inom tre olika arrangemang: 

de kulturella-diskursiva arrangemangen som påverkar språket inom praktiken (sayings); de 

materiella-ekonomiska arrangemangen som påverkar relationen mellan människor och 

samhällskonventioner (relatings); samt de materiella-ekonomiska arrangemangen där 

handlingar och aktiviteter utförs (doings) (Mahon et al. 2017, ss. 9-11). I analysen av 

lektionsplaneringarna har jag lyft ut citat från texterna som jag placerat i en tabell med 

rubrikerna sayings, doings och relatings enligt tabellen nedan (se figur 2): 
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Sayings Doings Relatings 

Figur 2. Figuren visar den tabell som användes för analys av empirin. Tabellen 

föreställer vad som sägs inom en praktik (sayings), det som utförs (doings) och 

hur relationerna mellan människor och människor och samhälle (relatings) 

formas. 

Genom att undersöka vad lärarna säger om sina planeringar har jag kunnat identifiera sayings, 

vilket är uttalanden och reflektioner kring resultaten av lektionsplaneringarna. För att 

kategorisera vad som är doings har jag analyserat språket: fraser som ”har gjorts”, ”efter 

projektet”, ”denna har jag använt” tyder på att lektionsplaneringen har använts av läraren i 

poesiundervisningen. Vad som kan klassas som relatings är de normer som har påverkat 

lärarna i planeringen av undervisningen, d.v.s. orsakerna till att planeringen ser ut som den 

gör, vilket kan bero på samhälleliga kontexter, t.ex. krav från läroplanen. I bilaga 3 finns ett 

exempel på tabellen ifylld. 

Etiska överväganden 
I detta arbete har jag följt Vetenskapsrådets (2002; 2017) råd om god forskningssed. Inför 

insamlingen av empiri publicerade jag ett inlägg i två svensklärargrupper på Facebook där 

mitt syfte med insamlingen beskrevs (se bilaga 1). Efter att de lärare som var intresserade 

hade kontaktat mig skickade jag dem ett missivbrev (se bilaga 2) som beskriver de 

forskningsetiska regler jag förhåller mig till i detta arbete. 

Vetenskapsrådet (2002, ss. 7-14) rekommenderar fyra olika krav som forskaren ska förhålla 

sig till vid insamling av empiri och vid kontakt med informanter. Den första regeln är 

informationskravet som ska informera uppgiftslämnarna om deras villkor och roll i projektet 

att de när som helst har möjlighet att ångra sin medverkan. Den andra regeln är 

samtyckeskravet som ger uppgiftslämnaren möjlighet att själv bestämma över sin medverkan i 

projektet. De respondenter som mailade sina lektionsplaneringar till mig har tackat ja till att 

delta i min studie, emedan de lektionsplaneringar som jag inhämtat från sajterna Lektion.se 

och Lektionsbanken.se är skyddade av Creative Commons 3.0. Det innebär att 

upphovsmannens verk skyddas genom en serie licenser utformade av Creative Commons 

(2018). Licenserna talar om hur verken får användas och är ett stöd för upphovsmän att nå ut 

med sina verk, samtidigt som användare får lov att bygga om och sprida vidare verken så 

länge som en hänvisning till den originella upphovsmannen sker (Creative Commons 2018). 

Det tredje kravet Vetenskapsrådet (2002, s. 12; 2017, s. 13) förordar handlar om 

konfidentialitetskravet, även kallat individskyddskravet. Detta innebär att personuppgifter 

bevaras för att utomstående inte ska kunna få tag på dessa. Trots att lektionsplaneringarna på 
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både Lektionsbanken.se och Lektion.se är offentliga och tillgängliga för allmänheten har jag 

valt att anonymisera författarnamnen på dessa, i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Det ska dock tilläggas att namn på skolor inte är av relevans för 

studien och därför inte kommer inkluderas. Alla personnamn är fingerade. 

Det sista kravet enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 14) är nyttjandekravet. Det handlar om att de 

ska framgå att de uppgifter som samlas in enbart ska användas i forskning och att de inte 

kommer att användas för kommersiella syften. För att förhålla mig till detta krav kommer 

mailtrådar och övrig insamlad empiri raderas efter sammanställningen av denna studie. 

Reliabilitet och validitet 
Under denna rubrik kommer begreppen reliabilitet och validitet att presenteras och hur de 

tillämpas i föreliggande studie. För att läsaren ska kunna avgöra denna studies reliabilitet och 

validitet har insamlingen av empirin beskrivits under föregående rubrik och resultatet 

presenteras i nästkommande avsnitt. Det ska även tilläggas att ämnet för detta examensarbete 

är valt utifrån en egen förförståelse om såväl poesiundervisning i grundskolans årskurs 7-9, 

liksom om lektionsplaneringar och utifrån de kunskapskrav och mål som planeringarna 

utformas efter. Syftet med denna studie är att genom analyser av lektionsplaneringar 

undersöka svensklärares undervisningspraktik då poesi står i förgrunden.  

För att en studie ska vara tillförlitlig påtalar Kvale och Brinkmann (2014, s. 295) att andra 

forskare ska få fram liknande resultat med hjälp av samma metod vid en annan tidpunkt. 

Kvale och Brinkmann påpekar att en studies konsistens och tillförlitlighet är mätbar och 

insamlandet av empiri ska ske på ett sådant sätt att yttre faktorer inte ska kunna påverka 

resultatet (ss. 295-296, 402). Vad gäller validitet krävs det att de slutsatser som dras i en 

studie stämmer överens med studiens syfte, eller som Kvale och Brinkmann (s. 300) uttrycker 

det: “det vill säga om en undersökning undersöker vad den försöker undersöka”. För att uppnå 

hög reliabilitet och validitet har insamlingen av empirin i det här arbetet utgått från 

förutbestämda kriterier (beskrivning av dessa ges i tidigare avsnitt) formade utifrån syfte och 

frågeställningar, vilket har skett med syftet att säkerställa undersökningsmetodens relevans 

och korrekthet för studiens syfte (ss. 296-300). Vidare kommer resultatet i denna studie 

presenteras och analyseras samt diskuteras i förhållande till teori, tidigare forskning och 

metod, vilket bidrar till förstärkningen av validiteten enligt Kvale och Brinkmanns argument. 
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RESULTAT 
Syftet med denna studie är att genom analyser av lektionsplaneringar undersöka svensklärares 

undervisningspraktik då poesi står i förgrunden för årskurs 7-9. I följande avsnitt presenteras 

de resultat som framkommit i analysen med anknytning till studiens syfte och 

frågeställningar. I analysen av empirin har jag utgått ifrån den uppsättning av arrangemang 

som är av vikt inom praktikarkitekturteorin (se figur 2). De kommentarer som lärarna lämnat 

om sina lektionsplaneringar har jag markerat som sayings, doings redogör för de aktiviteter 

som presenteras i lektionsplaneringarna, och relatings beskriver orsakerna kring uppkomsten 

av planeringarna. Samtliga namn är fingerade. 

Beskrivning av lektionsplaneringarna som ingår i studien 
Nedan följer en beskrivning av de lektionsplaneringar som ligger till grund för analys. 

Lektionsplanering 1 
Denna lektionsplanering skickades till mig via mail från läraren Lina, som jag fick kontakt 

med via en mailförfrågan som skickades till samtliga rektorer i en stad i Västsverige. 

Lektionsplaneringen är uppdelad i tre delar och går ut på följande: 

1. Eleverna ska få välja en dikt på egen hand från Litteraturbanken.se och analysera,

resonera och argumentera kring de metaforer och liknelser som finns i dikten, samt

inleda sin text med en kort sammanfattning av dikten.

2. Eleverna ska skriva en egen dikt som ska innehålla metaforer och liknelser.

3. Eleverna ska presentera den poet som skrivit den dikt de valde att analysera. Förutom

personbeskrivningen ska en tredjedel av skriften ägnas åt källkritiskt granskande.

I samtliga uppgifter finns kunskapskraven presenterade, tillsammans med lärarens egen 

tolkning av dessa samt de bedömningsgrunder som ligger till bas för bedömning. Noterbart är 

att Lina har valt att plocka bort de ord som är utmärkande för betygsstegen, t.ex. “viss” för 

betyg E, “relativt god” för betyg C och “väl” eller “välutvecklad” för betyg A. Se följande 

exempel från lektionsplaneringen: 

Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, 

textbindning samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga 

normer och strukturer. 

(Lektionsplanering 1.) 

Lektionsplanering 2 
Denna lektionsplanering skickades till mig via mail efter en förfrågan i Facebook-grupperna 

Svensklärarna och Svenska i åk 6-9. Lektionsplaneringen kallas Poesitema och innehåller två 

olika delar med tre skrivuppgifter. I den första delen får eleverna ta del av “några kända dikter 

och författarna som har skrivit dem”. Efter en gemensam läsning av en dikt får eleverna sedan 

lyssna på en inspelad tonsättning av dikten, vilket följs av en diskussion om de båda 

versionerna. Den första delen fortsätter sedan med en introduktion om två svenska vissångare 

och jämförelser mellan de olika sångarna och deras låtar, läsning av dikter av svenska poeter 

som Karin Boye, Pär Lagerkvist och Stig Dagerman, samt den grekiska poeten Sapfo. 



18 

I de skrivuppgifter som hör till den första delen har läraren, kallad Carl, bett eleverna att 

producera egna dikter där den första är en form av beskrivande dikt på fri vers, den andra ska 

vara en rimflätning och den tredje en valfri dikt på antingen fri eller bunden vers. Den 

avslutande, mer omfattande, uppgiften handlar om den antika diktaren Sapfo. Eleverna får ta 

del av dikten Gudars like och ska sedan arbeta efter Judith A. Langers föreställningsvärldar 

[se Judith A. Langer (2005)], d.v.s. orienteringsfasen, förståelsefasen, återkopplingsfasen och 

överblicksfasen. Inga kunskapskrav eller mål från läroplanen är presenterade i planeringen. 

Lektionsplanering 3 
Denna lektionsplanering skickades till mig via mail efter en förfrågan till samtliga rektorer i 

en stad i västra Sverige. Den här planeringen beskriver en muntlig framställning om poesi 

som ska genomföras i grupper inför helklass och innehåller två dokument: dels ett dokument 

med instruktioner som eleverna får ta del utav, dels ett dokument döpt till “planering” där mål 

och kunskapskrav presenteras. I det första dokumentet finns de frågor som eleverna ska 

besvara i den muntliga redovisningen, vilka handlar om text till text-kopplingar, kopplingar 

till författaren samt analysfrågor som rör stilistiska figurer, budskap, tema och känslor som 

framkallas vid läsningen. Läraren Bosse har försett eleverna med referenser till facklitteratur 

(två stycken) som eleverna ska använda som källor, utöver de som eleverna själva väljer. I 

redovisningen ska eleverna presentera källorna som använts. I det andra dokumentet finns de 

krav och mål från kunskapskraven som bedömningen sker utifrån. 

Lektionsplanering 4 
Denna lektionsplanering kommer från sajten Lektion.se. Läraren Irmeli laddade upp denna 

2016, så det ska tilläggas att de hänvisningar till läroplanen som görs i denna planering inte 

följer revideringen som gjordes 2018. Irmeli beskriver hur cut up-poesi kan användas i 

undervisningen genom att koppla till läroplanens centrala innehåll där det finns “uttryckt att 

undervisningen ska behandla nya ord i språket och att kombinera ihop olika texttyper och 

estetiska uttryck så de olika delarna samspelar”. 

Den här planeringen handlar om cut up-poesi, vilket Irmeli beskriver som ett sätt att skapa 

dikter av ord som redan finns genom att klippa isär en text för att formulera nya meningar 

med orden. Eleverna får välja mellan två utföranden: i det ena ska de skapa nya dikter av 

svenska diktklassiker och i det andra ska de skapa nya dikter utifrån egenskrivna (skol-)texter. 

Efter genomfört moment ska dikterna presenteras och jämföras med originaltexterna. 

Lektionsplaneringen innehåller två dokument: en PDF med instruktioner och en med länkar 

till “digitala alternativ”, vilket är länkar om cut up-poesi och appar/digitala verktyg för att 

skapa dikter i liknande format online. 

Lektionsplanering 5 
Denna planering är uppladdad på Lektion.se av Morgan och innehåller “lektionsmanus” för 

två lektioner. I den första lektionen ska läraren spela upp ett filmklipp från Youtube.com där 

en känd, svensk poet läser upp sin dikt. Under tiden ska eleverna fundera över fyra frågor 

vilka sedan diskuteras efter lyssningen. Sedan ska läraren skriva en dikt på tavlan som 

eleverna ska diskutera kring, b.la. titeln, när dikten är skriven och av vem samt budskapet. 

Den första lektionen avslutas med ett klipp med en undervisningssekvens från en känd film 

där en lärare undervisar sina studenter om poesi. Efter detta följer instruktionerna för den 

andra lektionen, som inleds med en återkoppling till det tidigare filmklippet. Sedan följer 
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fakta om poesi med hänvisningar till de dikter som eleverna fått ta del av under första 

lektionen. Morgan har sedan avslutat sin planering med en uppmaning om läsning i “någon 

bra diktantologi”. Innehåller inga kunskapskrav eller mål från läroplanen. 

Lektionsplanering 6 
Denna lektionsplanering kommer också från Lektion.se och har laddats upp av Sandra år 

2014. Det innebär att det centrala innehållet som Sandra utgår från inte följer 2018 års 

revidering av LGR11. Dessutom har Sandra använt sig att kursplanen för svenska som 

andraspråk, men säger sig ha använt planeringen i undervisningen för både högstadieelever 

och på gymnasiet. Projektet kallas för Poesi och eget skrivande. 

Planeringen beskriver tre lektioner. Den första lektionen innehåller en genomgång av 

begreppet poesi med hjälp av exempeltexter, vilket följs av ett grupparbete där eleverna ska 

leta efter genretypiska drag i dikter. Den andra lektionen innehåller genomgångar av “första 

lektionens kunskapsstoff” och samma gruppövningar som i första lektionen, men som nu följs 

av diskussion i helklass. Den tredje lektionen innehåller en individuell skrivövning och sedan 

två parövningar: enligt instruktionerna om den första övningen ska eleverna skriva egna dikter 

utifrån “sex vackra ord” (Lektionsplanering 6), den andra övningen sker på samma sätt fast 

med ord som hör till skolans värld, och i den tredje övningen ska eleverna klippa isär dikter 

för att skapa ny poesi med hjälp av de särklippta orden. 

Lektionsplanering 7 
Denna lektionsplanering är hämtad från sajten Lektionsbanken.se och den är uppladdad av 

Desirée. Uppladdningsdatum saknas, däremot finns en länk till lärarens blogg samt två 

kommentarer av andra användare på sajten från 2015. Enligt denna planering ska eleverna 

skriva en text om sig själva och använda sig av metaforer, liknelser, gestaltningar och citat, 

för att slutligen framföra sin text med “tempo, intonation och rytm”. I lektionsplaneringen 

beskriver Desirée att arbetet med spoken word kan delas in i tre delar. Den första delen består 

av att eleverna ska skriva en text om sig själva, sedan ska de jobba med språket och omarbeta 

texten genom att använda genretypiska drag. Därefter ska gemensamma övningar genomföras 

för att de olika språkliga begreppen, t.ex. metaforer och liknelser, ska fungera. Till sist ska 

eleverna öva på egen hand och då träna på intonation, tempo och rytm, innan de slutligen 

spelar in sig på ljud eller film. I sin planering har Desirée inkluderat två egeninspelade 

videoklipp från Youtube
5
 och hon har hänvisat till sin blogg, ifall läsaren skulle vara

intresserad av att ta del av elevexempel och andra lektionstips. Kunskapskrav och mål från 

LGR11 finns presenterade. 

Lektionsplanering 8 
Denna lektionsplanering är också från Lektionsbanken.se, där den har delats av läraren Stella. 

Information om uppladdningsdatum saknas. I syftet till lektionsplaneringen beskriver Stella 

att det är att låta elever möta olika poetiska uttryck, liksom att träna på att tala om både 

innehållet i en dikt som dess form. Stella beskriver att projektet syftar till att upptäcka 

stilistiska och litterära begrepp och träna på dessa genom att använda dem i samtal. Stella 

beskriver att hon använt sig av frågor för att stötta eleverna i deras tankearbete, varav dessa 

två alltid varit inkluderade: 

5
 www.youtube.com 

http://www.youtube.com/
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1. Vilken känsla ger den här dikten dig och varför?

2. Vilken är den viktigaste versen (raden) i dikten och varför?

Metoden i lektionsplanering 8 går ut på att läsa en dikt varje dag, förslagsvis ur en 

diktantologi, för att sedan arbeta med dikten utifrån arbetssättet EPA; enskilt, par, alla. 

Läraren ska högläsa dikten två gånger och eventuellt förklara “ålderdomliga ord”, sedan får 

eleverna lov att diskutera dikten i par, innan deras tankar slutligen lyfts i helklass för en 

diskussion som pågår cirka tio minuter. Kunskapskrav och mål från läroplanen är 

presenterade. 

Sammanfattning 
Ovan har en beskrivning av de åtta lektionsplaneringar som ligger till grund för analysen i 

detta arbete givits. Sammanfattningsvis har lektionsplanering 1-3 inkommit via mail efter 

förfrågan på Facebook samt mailutskick till skolor inom samma kommun i Västsverige, 

lektionsplanering 4-6 är hämtade från Lektion.se och lektionsplanering 7-8 kommer från 

Lektionsbanken.se. 

Relatings - Textens förhållande till samhället 
Under denna rubrik kommer jag huvudsakigen hänvisa till relatings, men också sayings och 

doings berörs. Relatings beskriver de relationer som skapas människor emellan och mellan 

människor och material inom en praktik. Det som identifieras i relationerna är det utbyte 

mellan olika parter som påverkar exempelvis makt och inflytande (Mahon et al. 2017). 

Gemensamt för en övervägande del av lektionsplaneringarna är att lärarna har utgått från 

läroplanen i planeringen och nästan alla planeringar innehåller hänvisningar till kunskapskrav 

och det centrala innehållet i LGR11. Det är alltså styrdokumenten som styr planeringen. I 

lektionsplanering 6 från Lektionsbanken.se beskriver läraren Sandra de kriterier hon utgick 

från när hon gjorde sin lektionsplanering år 2014: 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till 

deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter 

där ord, bild och ljud samspelar (LGR11). 

Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och 

skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors 

villkor och identitets- och livsfrågor (LGR11). 

(Lektionsplanering 6.) 

Citatet beskriver det centrala innehållet i svenska som andraspråk. Det är mycket litet som 

skiljer kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk åt, därför är lektionsplanering 6 

inkluderad i denna studie. Att lektionsplanering 6 utgår från dessa kriterier pekar på att det är 

vad som efterfrågas i styrdokumenten och tyder på påverkan från samhälleliga strukturer 

enligt de social-politiska arrangemangen. Detta visar också på de förmågor som Sandra 

önskade skulle utvecklas hos eleverna för att de ska kunna uppnå ett godkänt betyg i svenska. 

Flera lärare hänvisar till det centrala innehållet i LGR11 och har antingen kopierat in texten i 

sina lektionsplaneringar eller skrivit om dem för att eleverna ska förstå dem bättre. En lärare, 

Irmeli, har i lektionsplanering 4 gjort en tolkning av det centrala innehållet. I 
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lektionsplaneringen från 2016 hänvisar hon till det centrala innehållet i LGR11: 

“undervisningen ska behandla nya ord i språket och […] kombinera ihop olika texttyper till 

nya”, vilket utgör relatings till följd av den politiska utformning som påverkat läroplanen, och 

i förlängningen lektionsplaneringen. I det citat som Irmeli har valt att lyfta fram i 

kommentaren står det om hur läraren ska bedöma hur väl “eleven kombinerar ihop olika 

texttyper, och estetiska uttryck så de olika delarna samspelar och budskapet förstärks och 

levandegörs”. Detta kan kategoriseras som uttryck för relatings eftersom styrdokumenten och 

läroplanen styr lärarnas intentioner med undervisningen, vilka i sin tur styrs av en politisk 

kontext. 

Lina i lektionsplanering 1 hänvisar till läroplanen i sin planering om det poesiprojekt hon 

använt sig av i årskurs 8. I det mail hon skickade till mig ger hon en kort förklaring till 

planeringen: i planeringen som hon delat med eleverna finns kunskapskraven med och hon 

har även inkluderat de bedömningsgrunder som ligger till grund för bedömningen (se figur 3). 

Kunskapskraven har hon rödmarkerat och förklarat för att tydliggöra dem för eleverna, vilket 

egentligen tyder på ett utförande (doings). Lina är dock noga med att poängtera för sina elever 

att hon förhåller sig till särskilda bedömningsgrunder vid betygssättningen, vilket kan 

kategoriseras som relatings. 

E C A 

Göra kopplingar till dig 

själv, annan text, poeten, 

tiden 

Du gör enstaka 

kopplingar. 

Du gör några olika 

typer av kopplingar. 

Du gör alla typer av 

kopplingar. 

Figur 3. Tabell med bedömningsgrunder från lektionsplanering 1. 

Genom att använda sig av tabeller där kunskapskraven förklaras har Lina tydliggjort vad hon 

önskar sig av eleverna och vad som behöver presteras för att uppnå ett särskilt betyg. Om sin 

planering har Lina kommenterat (sayings): 

Jag har bara använt denna planering i åk 8 men ser ändock stora 

individuella variabler hos eleverna i hur väl de kan tolka, koppla 

och resonera. Min personliga analys är att mycket av detta kräver 

en viss grad av kognitiv mognad, en mognad som alla elever ännu 

inte nått. 

(Lektionsplanering 1.) 

Lina är noga med att hennes elever förstår vad de ska göra vid analysen. Hon ger uttryck för 

en idé (sayings) om att alla elever inte uppnått den kognitiva mognad som krävs för att 

genomföra uppgiften vilket kan förklara anledningen till att hon presenterat både 

kunskapskraven och tolkningen av dessa i en tabell med de bedömningsgrunder hon utgår 

ifrån (doings i relation till relatings). 

I lektionsplanering 3 har Bosse gjort på liknande sätt som Lina vad gäller innehåll från 

läroplanen, genom att sortera mål och kunskapskrav i tabeller. Min analys är att det är från 

dessa krav och mål som Bosse utgår från i genomförandet av lektionerna, och således är ett 
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stöd för honom i bedömningen av elevprestationerna. De punkter som rör det centrala 

innehållet berör utveckling av förmågorna att läsa och skriva, tala, lyssna och samtala, 

berättande texter och sakprosatexter, samt informationssökning och källkritik. 

Kunskapskraven är följande: 

E-nivå C-nivå A-nivå

Dessutom kan eleven 

förbereda och genomföra 

enkla muntliga 

redogörelser med i 

huvudsak fungerande 

struktur och innehåll och 

viss anpassning till syfte, 

mottagare och 

sammanhang. 

Dessutom kan eleven 

förbereda och genomföra 

utvecklade muntliga 

redogörelser med relativt 

väl fungerande struktur och 

innehåll och relativt god 

anpassning till syfte, 

mottagare och 

sammanhang. 

Dessutom kan eleven 

förbereda och genomföra 

välutvecklade muntliga 

redogörelser med väl 

fungerande struktur och 

innehåll och god 

anpassning till syfte, 

mottagare och 

sammanhang. 

Figur 4. Tabell med kunskapskraven från lektionsplanering 3. 

I figur 4 går det att läsa att Bosse har utgått från styrdokumenten i sin lektionsplanering om 

poesi, vilket kan kategoriseras som relatings utifrån en samhällelig kontext. Utöver tidigare 

beskrivna lektionsplaneringar så hänvisar även lektionsplaneringarna 4, 6, 7 och 8 till 

läroplanen i olika utsträckning, genom antingen kunskapskrav, mål/förmågor eller centralt 

innehåll. De lektionsplaneringar som inte bokstavligen eller på annat tydligt sätt hänvisar till 

LGR11 är lektionsplaneringarna 2 och 5. 

Carl var den tredje läraren som mailade mig sin lektionsplanering om poesi. Om 

lektionsplanering 2 skriver han att den är spännande, men att den “kräver sin klass”. Han 

nämner dessutom att analysen utgår ifrån “Langers fyra faser” och har format poesiuppgiften 

efter orienteringsfasen, förståelsefasen, återkopplingsfasen och överblicksfasen. Till dessa 

olika faser har han formulerat frågor (doings) som eleven ska fundera över innan läsning av 

poesin. Vad eleverna ska göra efter läsningen är oklart då det inte framgår av planeringen. I 

övrigt syns det heller inga tydligt utskrivna kopplingar till det centrala innehållet, 

kunskapskraven eller mål/förmågor enligt LGR11. Min analys är att lektionsplanering 2 

förhåller sig till vad läraren själv anser är viktiga förmågar att utveckla för läsning av poesi, 

snarare än de förmågor som listas i styrdokumenten. Däremot är det möjligt att koppla 

Langers läsförståelsefaser till kunskapskraven i läroplanen. Lektionsplanering 5 har inte heller 

någon tydligt uttryckt koppling till LGR11, men enligt planeringen ska eleverna få kännedom 

om poesins genretypiska drag och de ska läsa och analysera dikternas innehåll, vilket kan 

härledas till läroplanen.  

Analysen visar att lärarna har förhållit sig till läroplanen i sina planeringar, vilket tydliggör 

relatings till strukturer i samhället enligt de social-politiska arrangemangen. Sammantaget 

visar analysen på att lärarna i planeringen har förhållit sig till läroplanen och styrdokument, 

vilka i sin tur påverkas av en samhällelig, politisk kontext som påverkar 

undervisningspraktiken. 
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Sayings - Vad lärarna säger om sina planeringar 
Sayings beskriver det språk som används i och om en praktik, exempel på sayings är vad 

lärarna själva säger om sina lektionsplaneringar och utförandet av dem. Samtliga 

lektionsplaneringar är kommenterade på skilda sätt; en del är mer utförligt beskrivna än andra. 

Lektionsplaneringarna från Lektionsbanken.se, d.v.s. lektionsplanering 7 och 8, tycks följa en 

mall där lärarna ska introducera och redogöra för syftet av sin planering, lämna reflektioner 

om uppgiften och utförandet (både sin egen och elevernas), samt göra kopplingar till 

läroplanen. Beskrivningarna av lektionsplaneringarna 4-6 från Lektion.se skiljer sig åt, då 

lärarna i olika mån beskrivit vad deras planeringar handlar om och vilka förmågor de ämnar 

utveckla. Med lektionsplanering 1-3 följer enbart korta beskrivningar av momenten och 

årskurserna poesiprojekten utförts i, vilket försvårar min analys av de kulturella-diskursiva 

arrangemangen eftersom det finns få yttranden, d.v.s. sayings. Om sin planering skriver 

läraren Carl följande: 

Analysen av Sapfo utgår från Langers fyra faser. Det är en 

spännande uppgift, men den kräver sin klass. 

(Lektionsplanering 2.) 

Kommentaren till lektionsplanering 2 kan tolkas som att uppgiften enligt Carl är krävande för 

eleverna, eftersom den utgår från Langers fyra faser och att inte alla är redo för den typen av 

textanalys. För att eleverna ska kunna arbeta med uppgifterna i lektionsplanering 2 krävs det 

att de förstår de begrepp som används för att kunna tala om litteratur utifrån de olika 

föreställningsvärldarna. Lina resonerar på liknande sätt som Carl gör om mognad. I 

kommentaren om lektionsplanering 1 skriver hon ”mycket av detta kräver en viss grad av 

mognad, en mognad som alla elever ännu inte nått”. Lina ger uttryck för sayings i sitt 

resonemang om elevernas mognadsgrad och det hon formulerar kan vara en kommentar om 

hur väl hon tycker eleverna har utfört uppgifterna. Hon skriver att uppgifterna i 

lektionsplanering 1 kräver att eleven kan resonera kring sin tolkning av dikten och de 

kopplingar hen gör vid läsningen; något som en del elever helt enkelt inte klarat av. Både Lina 

och Carl har kommit fram till att inte alla elever är redo för att arbeta med poesi då de inte 

nått den kognitiva mognad som krävs för att läsa och tolka dikter. Det kan också vara så att 

Carl och Lina anser att de metaspråkliga förmågor som krävs för att kunna resonera om poesi 

inte uppnåtts av alla elever, varför de inte lyckats med uppgifterna. Analysen visar att det som 

Carl och Lina gör uttryck för om sina poesiplaneringar speglar de kulturella-diskursiva 

arrangemang som formar undervisningspraktiken, och det språk som de använder är exempel 

på hur de resonerar om elever och betygssättning. 

En del av de lärare som valt att dela med sig av sina lektionsplaneringar på sajterna Lektion.se 

och Lektionsbanken.se uttrycker sig också om de förmågor som eleverna sägs utveckla genom 

arbetet med poesi. Den lektionsplanering som saknar kommentarer om syftet eller övriga 

reflektioner är lektionsplanering 5. I lektionsplanering 6 har läraren Sandra beskrivit sina 

intentioner om att sänka trösklarna till poesi och litteratur genom “faktamässig inramning” 

och stimulera till eget skrivande hos eleverna. I reflektionen till lektionsplanering 7 uttrycker 

läraren Desirée att planeringen är rolig och engagerar eleverna, och att de behöver “se flera 

exempel ur genren för att de ska förstå formen”. Genom kommentarerna om 

lektionsplaneringen ger Desirée flera exempel på poesitexter, för att eleverna vid 

poesilektioner ska få det lättare att förstå texttypen. Eftersom ingen observation har 

genomförts av Desirées lektioner är detta endast hennes utsaga, d.v.s. sayings, för hur hon 

arbetar med poesi. I lektionsplanering 4 har Irmeli kommenterat sitt bidrag med att det “kan 

bli ett kul sätt att minnas och reflektera [...] över sin utveckling av det skrivna ordet”. Hon 
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hoppas att elevernas intresse för den egna språkutvecklingen ska väckas eftersom att de får 

använda sig av sina egna texter för att skapa ny poesi, genom att klippa isär dikter och 

formulera ny poesi av dessa. I lektionsplanering 8 har Stella skrivit att syftet med planeringen 

är: 

Att låta elever möta många olika slags poetiska uttryck, och att 

träna förmågan att tala om såväl innehåll som form. I samtalen 

upptäcker vi tillsammans behov av stilistiska och litterära begrepp 

och kan träna på att använda dem. 

(Lektionsplanering 8.) 

I citatet ovan går det att läsa hur Stella resonerar om sin lektionsplanering och om syftet med 

att använda sig av poesi i undervisningen. Liksom Desirée och Sandra berättar Stella att 

eleverna lär sig mer om lyrikgenren ju mer texter de får tillgång till, vilket också anges som 

en del av syftet med planeringen. Detta är Stellas egen reflektion om de pedagogiska vinsterna 

med planeringen och någon annan kontroll har inte gjorts av mig, t.ex. genom observation av 

oberoende part eller annan uppföljning av elevresultatet. Stella, liksom de andra lärarna, 

bygger dock sin slutsats om elevernas ökade kunskaper på egna observationer; och lärarnas 

uttalanden kan kategoriseras som sayings för lektionsplaneringarnas utfall.  

När Stella uppger att eleverna anammat ett särskilt språk i litteratursamtalen visar det att de 

språkliga normerna inom praktiken har förändrats inom de kulturella-diskursiva 

arrangemangen tack vare poesiprojektet. Ett av de mål som Stella önskade uppnå med 

poesiprojektet var att utveckla elevernas språk- och läskunskaper med hjälp av dikter, och i 

lektionsplanering 8 säger hon sig se effekter av att ha jobbat med poesiprojektet ”Dagens 

dikt” i ett halvår. Hon uppger att litteratursamtalen har förbättrat elevernas läsförståelse och 

att eleverna har blivit modigare att ge uttryck för sina tankar (sayings). Dessutom beskriver 

hon hur de tidigare lästa dikterna bildar referensramar vid läsning av ny poesi och att eleverna 

refererar till texten när “associationer och intertextualitet gör sig påminda”. Dikternas omfång 

gör lyrikgenren tacksam att arbeta med istället för romaner, anser Stella, för att eleverna får 

med sig en hel text vid varje lektionstillfälle. Detta har enligt henne varit populärt hos de 

elever som säger sig “hata att läsa”, just för att de får chansen att läsa och reflektera över hela 

texten. Stella ger alltså uttryck för sayings om att läsning och samtal om poesi gynnar 

elevernas läsförståelse, för det är resultat som hon själv noterat hos eleverna. 

Eftersom elevernas läsutveckling inte har kunnat styrkas på annat sätt än genom lärarnas egna 

utsagor kategoriseras samtliga lärares reflektioner som sayings, alltså vad lärarna säger om de 

förmågor som eleverna har utvecklat efter avslutat arbetsområde. Att Stella säger sig ha 

arbetat med lektionsupplägget i nästan ett halvår talar för att hon upplever att poesiprojektet 

tagits emot väl av eleverna och därför kan anses vara lyckat, vilket tyder på en kombination 

av både sayings, doings och relatings, vilket har möjliggjort lärarens intentioner med 

poesiundervisningen i praktiken. Genomförandet tyder också på att läraren har utnyttjat sitt 

maktinflytande över eleverna och genomfört läsningen trots deras initiala motsättningar till 

läsning, vilket kan kategoriseras som relatings inom de social-politiska arrangemangen om 

maktförhållandet mellan lärare och elever. 

Doings – Vad som ska utföras enligt lektionsplaneringarna 
Under denna rubrik kommer jag att resonera kring de materiella-ekonomiska arrangemang 

som hindrar eller möjliggör lärarnas intentioner med lektionsplaneringarna. Jag kommer att 
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redogöra för vad lektionsplaneringarna anger att läraren ska utföra och för vad eleverna ska 

göra. Bland annat kommer det material som enligt lärarna behövs för att poesiundervisningen 

ska kunna genomföras att presenteras, liksom hur andra lärare som tar del av 

lektionsplaneringarna online kan lägga upp undervisningen enligt planeringarna.  

Beskrivna årskurser i lektionsplaneringarna 
Ett av urvalskriterierna för denna studie var att lektionsplaneringen skulle rikta sig till elever i 

årskurs 7-9, så under denna rubrik kommer de årskurser som de utvalda planeringarna 

beskriver att presenteras. I den kommentar som Bosse lämnade om lektionsplanering 3 står 

det att den “hör ihop med ett arbetsområde som [de] gör på skolan i årskurs 8”, vilket kan 

betyda att det är ett återkommande projekt som görs årligen. Även Carl beskriver att han har 

“skapat och använt” lektionsplanering 2 i årskurs 8, vilket kan betyda att han har genomfört 

planeringen minst en gång. Precis som lektionsplanering 2 och 3 har även lektionsplanering 1 

använts i svenskundervisningen i årskurs 8: “[j]ag har bara använt denna planering i åk 8”. 

Lektionsplanering 5 är enligt sajten Lektion.se lämplig för årskurs 9, medan lektionsplanering 

6 är tänkt att genomföras under en veckas tid i årskurs 7. Lektionsplaneringarna 4, 7 och 8 är 

enbart kategoriserade under “grundskola 7-9”. I alla lektionsplaneringar förutom i 

lektionsplaneringarna 4, 5 och 6 framgår det av lärarnas sätt att formulera sig att 

planeringarna har använts och genomförts. Formuleringar som har använts för att visa detta är 

b.la. “uppgiften är rolig och engagerar eleverna” och “efter att ha jobbat med ‘dagens dikt’ i

nästan ett halvår”.

Lektionsplaneringarnas utförande 
En majoritet av lektionsplaneringarna är lärarledda (relatings) och jag kommer i detta avsnitt 

att undersöka hur lärare ska lägga upp undervisningen om poesi enligt planeringarna. Alla 

lektionsplaneringar inbegriper fakta om lyrikgenren och läsning och/eller lyssning av poesi, 

som eleverna får till sig antingen i pappersbunden text, via tekniska hjälpmedel eller genom 

högläsning. Den poesi som eleverna får tillgång till är framförallt skriven av svenska poeter 

(sayings, till viss del relatings). I lektionsplanering 1 hänvisas eleverna att välja en egen dikt 

från Litteraturbanken.se; när jag följer länken kommer jag till Litteraturbankens lyrikskola 

som riktar sig till elever i årskurs 6-9 där dikter av författare som Karin Boye, Anna Maria 

Lenngren, Gustaf Fröding och Edith Södergran presenteras, men även svenska psalmer och 

visor. Gustaf Fröding dyker upp även i lektionsplanering 2, där eleverna både får läsa 

Strövtåg i hembygden (1896) och lyssna till Mando Diaos tonsättning av dikten. Läraren ska 

även spela upp musik av Cornelis Vreeswijk och Laleh Pourkarim, vilket innebär att eleverna 

får bekanta sig med låttexter. En av uppgifterna i lektionsplanering 2 är knuten till Sapfo, så 

eleverna får också bekanta sig med hennes poesi i undervisningen. 

I lektionsplanering 3 framgår det inte vilka slags dikter eleverna arbetar med, det visar sig 

dock att eleverna blivit tilldelade dikter och författare de ska arbeta med. I lektionsplanering 4 

skriver Irmeli att hon plockat fram dikter, men det framgår inte vilka, till skillnad från i 

lektionsplanering 5 där Bruno K. Öijer och Verner von Heidenstam finns med bland poeter 

som eleverna ska få kännedom om. Inte heller i lektionsplanering 6 och 7 ges exempel på 

vilken spoken word och/eller poesi som används vid undervisningen. De filmer som läraren 

Desirée använt sig av i planering 7 avhandlar fakta om genren spoken word och vad eleverna 

ska tänka på när de skriver fri vers, medan exempel på poesigenren har utelämnats. I 

lektionsplanering 8 beskriver Stella hur hon använt sig av en antologi med över 200 svenska 

dikter, alltså är det svensk poesi som har använts vid utförandet även här. 
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I de flesta lektionsplaneringarna är läraren mycket aktiv i arbetet med poesi, men det enda 

undantaget skulle vara i lektionsplanering 3. I den planeringen finns det en PDF med 

uppgiftsinstruktioner som eleverna ska följa, b.la. ska de utgå från de frågor som finns 

presenterade i dokumentet: 

3. Vilka känslor tror ni att poeten vill väcka hos läsaren?

4. På vilket sätt påverkar språket hur ni upplever dikten?

5. Hur är ordvalet? Är språket gammalt eller modernt, svårt eller

enkelt? Motivera och ge exempel.

6. Passar språket till ämnet? Varför?

7. Har dikten några metaforer? I så fall, vad betyder de?

[...] 

Författarkopplingar 
Vad kan ha påverkat diktaren under den tid när hen skrev den här 

dikten? Vad hände i diktarens omvärld? Hur såg samhället ut? 

Fanns det konst och musik som påverkade 

diktaren? Vilka personliga händelser kan ha påverkat diktaren och 

hur kan detta märkas i dikten? (Exempel: var diktaren rik eller 

fattig, hade hen relationsproblem, hur mådde hen under den tid 

som dikten blev till etc.) 

(Lektionsplanering 3.) 

I citatet ovan tas några av de frågor upp som eleverna har att utgå från i sina diktanalyser och 

som ska redovisas muntligt i ett grupparbete. För att kunna svara på dessa krävs det att läraren 

vid ett annat tillfälle gått igenom genretypiska begrepp som metaforer och liknelser, tema, 

lämpligt språk för genren, samt ha gett eleverna redskap för hur de kan arbeta med 

textkopplingar. Som synes är en del ord fetmarkerade, vilket indikerar att läraren Bosse vill 

förmedla genretypiska begrepp till eleverna. Bosse har i lektionsplanering 3 endast 

kommenterat att uppgiften utförs i ett projekt i årskurs 8, vilket kan innebära att 

lektionsplaneringen beskriver en uppgift som är en del av ett större sammanhang där sådant 

gåtts igenom tidigare. Dessutom beskriver lektionsplanering 3 en gruppuppgift, vilket i 

praktiken innebär att eleverna kommer behöva samtala om poesi och därför kan samarbeta 

och hjälpa varandra vid analyserna. 

Andra lektionsplaneringar som beskriver grupparbeten om poesi i olika grad utöver 

lektionsplanering 3 är lektionsplaneringarna 6 och 8, och till viss del 4. I lektionsplanering 8 

går det att läsa att för att genomföra lektionerna behöver läraren avsätta cirka tio minuter av 

varje lektion för läsning av en dikt och för diskussion av denna. Stella beskriver hur hon 

använde sig av en diktantologi, att hon valde dikten och hur hon försökte koppla dikten till 

något som de för tillfället arbetade med för att skapa kontext. Dikten läste hon två gånger och 

ibland behövde hon förklara något ord för eleverna. Efter högläsningen uppmanade hon 

eleverna att diskutera sina tankar om den lästa poesin. Detta betyder att Stellas intentioner 

med planeringen har möjliggjorts i praktiken: läsmaterial finns och tid har avsatts i schemat 

för läsning och samtal om poesi. De materiella-ekonomiska arrangemangen har således 

möjliggjort att intentionerna med poesiundervisningen har genomförts. 
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I lektionsplanering 6 står det hur läraren ska dela in eleverna i grupper där de gemensamt ska 

arbeta med läsning, tolkning och analys av diktens språk och uppbyggnad. Först ska läraren 

samla in utdrag av olika texttyper som tidningar, dikter och reklam, och läsa upp dessa inför 

klassen, innan en genomgång av lyrikgenren. Läraren behöver således få tid till förberedelser 

och utförande av arbetsuppgifter för att praktiken ska kunna genomföras. Dessutom beskriver 

Sandra hur materiel som saxar och kuvert, kopieringsmaskiner, dator samt projektor och 

projektorduk behövs för praktikens genomförande. Projektor behövs för att kunna visa 

eleverna exempel på olika typer av poesi, b.la. rimflätor, fri vers och poetry slam-

uppträdanden. Finns det ingen fungerande projektor behöver andra resurser i de materiella-

ekonomiska arrangemangen utnyttjas för att läraren ska kunna genomföra sin planering, t.ex. 

1:1-datorer eller andra lokaler med fungerande teknik. 

För att upplägget i lektionsplanering 4 har kunnat genomföras har Irmeli behövt “plocka fram 

dikter” och elevtexter från tidigare årskurser som eleverna själva har producerat, och tagit 

fram arbetsmaterial: saxar, lim, påsar att blanda urklippen i, tomma pappersark, samt häftstift, 

tejp eller nålar för att kunna sätta upp dikterna på väggar. Eleverna har fått lov att arbeta i par 

om de så önskar, vilket ofta inbjuder till samtal om poesi. Irmeli presenterar även digital 

teknik för redovisning av arbetet och hänvisar till läroplanen, vilket tyder på inflytande från 

en samhällelig kontext: 

Efter avslutad utbildning ska kunna använda modern teknik som 

ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande. 

(Lektionsplanering 4.) 

Med hjälp av målen och riktlinjerna från LGR11 har Irmeli motiverat användandet av datorer. 

I ett av de dokument som Irmeli har delat med eleverna, varav det ena är med instruktioner 

om uppgiften, tipsar hon om olika digitala alternativ till cut up-poesi. Det handlar om länkar 

till appar och hemsidor där cut up-metoden kan genomföras, samt till verktyg som kan 

användas vid presentationen, t.ex. Padlet
6
, Instagram och Prezi

7
. För att poesiprojektet i

lektionsplanering 4 har kunnat genomföras har adekvata verktyg funnits till lärarens och 

elevernas förfogande, vilka är både fysiska redskap som digital mjukvara, vilket tyder på att 

de materiella-ekonomiska arrangemangen har möjliggjort genomförandet av lärarens arbete i 

undervisningspraktiken i detta avseende. 

De lektionsplaneringar som beskriver enskilt arbete för eleverna är lektionsplaneringarna 1, 2, 

5 och 7. Precis som i lektionsplanering 3 utförs också planering 1 i årskurs 8. 

Lektionsplanering 1 innehåller tre olika dokument med olika uppgifter som eleverna ska lösa 

på egen hand genom att följa instruktionerna. Instruktionerna och frågorna rör språklig 

uppbyggnad, kopplingar, förmågor att resonera och argumentera samt en uppmaning att 

skriva en egen dikt med genretypiska, stilistiska drag. I analysen av lektionsplaneringen har 

jag utgått från att läraren har genomfört tidigare genomgångar av lyrikgenren, vilket i så fall 

tyder på möjliggörande i de materiella-ekonomiska arrangemangen. Sandra har beskrivit att 

inte alla elever klarat av uppgiften, vilket kan tolkas som att de inte förstått instruktionerna 

eller inte har kunnat använda sig av korrekt terminologi vid skrivningarna. Vidare instruerar 

lektionsplanering 1 eleverna till enskilt arbete, vilket kan innebära att eleverna inte kunnat ta 

stöd i samtal med varandra för en ökad förståelse av arbetsmaterialet. Förutom en 

egenproducerad dikt ska eleverna producera texter med omfånget på en A4 som innehåller 

6
 www.padlet.com 

7
 www.prezi.com  
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källkritik, resonemang och argumentationer. För att kunna skriva sina arbeten behöver 

samtliga elever ha tillgång till datorer och finns det inte tillgängligt skulle det innebära ett 

hinder i de materiella-ekonomiska arrangemangen. 

För att lärarnas intentioner om poesiundervisningen ska kunna utföras enligt beskrivningarna i 

lektionsplaneringarna 2, 5 och 7 behöver läraren ha tillgång till multimodala redskap som 

dator, projektor och projektorduk, samt ljudanläggning för att kunna spela upp den musik och 

de videoklipp som finns presenterade. Finns det inga tillgängliga resurser i klassrummet 

skulle poesiundervisningen ändå vara genomförbar om eleverna har egna datorer och hörlurar, 

för att på så sätt kunna tillgodogöra sig materialet. Av lektionsplaneringarna framgår det 

emellertid att all lyssning ska ske gemensamt i helklass, för att kunna underlätta vid 

diskussioner om poesin. Enligt lektionsplanering 7 ska eleverna dessutom spela in sig själva 

på film eller ljud, vilket förutsätter att alla elever har varsin dator som stöder de program som 

föreslås i planeringen för att aktiviteterna ska vara genomförbara enligt de materiella-

ekonomiska arrangemangen som avser vad, när, hur, var och av vem som ett arbete utförs 

(Mahon et al. 2017, ss. 4-30). 

Sammanfattning av resultatet 
Sammanfattningsvis beskriver samtliga lektionsplaneringar behovet av en aktiv lärare, 

somliga mer utförligt än andra. Enligt lektionsplanering 2, 4, 5, 6, 7 och 8 behöver läraren 

först undervisa om poesigenren och sedan stötta eleverna i deras skrivande genom att föreslå 

formuleringsförslag, ämnen att skriva om och förklaring av genretypiska begrepp. Även om 

lärarens arbete inte lika utförligt beskrivs i lektionsplanering 1 och 3 kan det antas att läraren 

ändå ska stödja eleverna i arbetet med de olika presentationerna. Resultatet visar att stilistik 

utgör en stor del av undervisningen, d.v.s. de genretypiska drag som är utmärkande för poesi 

som liknelse, metaforer, besjälning samt bunden och fri vers. Läraren ska också uppmuntra 

eleverna att söka efter egna dikter och analysera dessa utifrån de genretypiska dragen, samt 

göra kopplingar till författare och den kontext verket uppkommit i. De dikter som 

exemplifierats i empirin, de böcker som använts eller länkar som presenterats, har alla varit 

knutna till svensk poesi. 

För ett möjliggörande av de aktiviteter och handlingar beskrivna i lektionsplaneringarna, så 

krävs det att både lärare och elever har tillgång till datorer, att lärare ska ha tid med för- och 

efterarbeten med projekten och att det finns fungerande digitala redskap i klassrummen. Om 

de appar och program som föreslagits i lektionsplanering 4 ska kunna användas av eleverna, 

behöver de ha tillgång till digitala redskap. De materiella-ekonomiska arrangemangen har 

också möjliggjort att lärarna haft tid att planera undervisningen, val av lämplig litteratur för 

arbeten med olika undergenrer till poesi som spoken word och låttexter, samt finna böcker 

och andra texter att läsa ur. 

Vad gäller relatings angående innehållet i lektionsplaneringarna har en övervägande del av 

lärarna påverkats av strukturer i organisationen och samhället i planeringen. En majoritet av 

lärarna har utgått från LGR11 och vad som står i det centrala innehållet, mål/förmågor med 

svenskämnet och kunskapskrav för betyg E, C och A i planeringen av sin undervisning. De 

lektionsplaneringar som inte nämner läroplanen eller har tydliga kopplingar till den är 2 och 5. 

Vad gäller de sayings, d.v.s. kommentarer, lärarna har gjort om sina lektionsplaneringar så 

varierar graden av utförlighet. Till kommentarerna av lektionsplanering 1 och 2 diskuteras det 

huruvida elevernas kognitiva mognad ligger till grund för hur väl uppgifterna har genomförts, 



29 

vilket kan baseras på lärarnas uppföljning av elevresultaten; somliga elever har gjort bra ifrån 

sig, medan andra inte klarat sig lika bra. De lärare som ger uttryck för att deras 

lektionsplaneringar är roliga och skapar engagemang hos eleverna är Desirée 

(lektionsplanering 7), Stella (lektionsplanering 8), Irmeli (lektionsplanering 4) och Carl 

(lektionsplanering 2). Detta kan tolkas som att lärarna fått positiv respons från de klasser där 

poesiprojekten genomförts, eller att de på annat sätt märkt hur eleverna jobbat annorlunda 

jämfört med andra lektionsupplägg och tidigare teman. Då jag bara har lärarnas egna utsagor 

om utfallen är det svårt att kontrollera elevernas gensvar på de olika poesiprojekten. 

Detsamma gäller för lektionsplaneringarnas genomförande: jag har utgått från att samtliga 

lärare har arbetat med sina respektive planeringar och blivit så pass nöjda med utfallet att de 

valt att dela med sig av planeringarna till andra verksamma svensklärare. Desirée har 

dessutom lagt in hänvisningar till sin egen blogg i lektionsplaneringen, vilket kan ses som en 

uppmuntran till andra lärare att besöka hennes sajt för att ta del av andra lektionsplaneringar 

och -tips som hon tycker är nyttiga för undervisningspraktiken. 
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DISKUSSION 
Syftet med denna studie är att genom analyser av lektionsplaneringar undersöka svensklärares 

undervisningspraktik då poesi står i förgrunden. I detta avsnitt kommer det resultat som 

framkommit i denna studie att ställas mot tidigare forskning. I avsnittet kommer dessutom 

teorin och den metod som valdes för analysen att diskuteras, för att till sist avsluta med 

didaktiska konsekvenser och förslag för undervisning om poesi i svenskämnet. 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att i de flesta lektionsplaneringarna utgår lärarna ifrån att digitala redskap 

finns och används av samtliga inom undervisningspraktiken, d.v.s. av både lärare och elever. 

Andresen (2017) beskriver hur 1:1 infördes och sedan har använts i danska skolor; och jag har 

utgått ifrån att datorer används på liknande sätt också i svenska skolor. Föreliggande studie 

visar att datorer och/eller andra digitala redskap används i en övervägande del av 

lektionsplaneringarna, vilket Andresen (2017) menar påverkar elevers motivation på ett 

positivt sätt. Både Andresen och Bailey (2009) menar att digitala redskap gör så att elever 

ägnar mer tid åt uppgiften de jobbar med, vilket särskilt gynnar deras förmåga att uttrycka sig, 

exempelvis vid presentationer. Bailey (2009) kommer fram till att multimodala redskap som 

är väl integrerade i undervisningen och används dagligen, motiverar eleverna och kan 

utveckla deras läs- och skrivförmåga. Resultaten visar att en övervägande del av 

poesiundervisningen sker med hjälp av digitala verktyg. Detta kan ses som bevis på att 

poesigenren inte är förbehållet endast papper och penna, utan att arbetet med genren kan ske 

även via andra medium. Läsdelegationen (2018) föreslår att skolor ska arbeta mer med digital 

läsning och att detta kan öka både pojkars och flickors läsintresse. Resultatet i denna studie 

visar emellertid att mycket poesiläsning redan sker på digitala redskap: eleverna får ta del av 

via dikter och fakta om lyrikgenren genom videoklipp, uppspelningar av musiksatt poesi, 

samt läsning på skärmar från olika sajter, vilket torde uppmuntra och motivera till fortsatt 

läsning. 

Några av lärarna i resultatet resonerade om sina elevers resultat och ställer sig frågan om 

eleverna varit mogna nog för att arbeta med poesi, vilket kan tolkas som att inte alla elever 

presterat bra. Det som inte framgår av lärarnas kommentarer är huruvida det är pojkar eller 

flickor som misslyckats, vilket hade varit intressant att veta. Det finns en föreställning om 

kvinnlig och manlig litteratur; flickor föresätts vara mer intresserade av skönlitteratur och 

pojkar av sakprosa, men att läsning överlag är en kvinnlig aktivitet. Erixon (2004, ss. 66-67) 

beskriver hur poesi traditionellt har kopplats till feminina attribut, då genren kräver en 

empatisk läsare som gör kopplingar till egna känslor för att kunna tolka stoffet. Detta kan 

enligt rapporten från Läsdelegationen (2018) förklara pojkars aversioner gentemot både 

poesigenren som till läsning överlag. I resultatet går det att läsa att en del elever är ovana 

läsare och att de “hatar att läsa”, vilket kan understrykas av forskning om poesi i 

undervisningen som pekar på att poesi är svårt att jobba med p.g.a. negativa föreställningar 

om genren (Bailey, McVee & Shanahan 2008; Guise & Friend 2017; Wolf 2004, s. 11). Om 

det är pojkar eller flickor som uttryckt motstånd till poesiläsning framgår inte av vare sig 

undersökningsmaterialet eller i tidigare forskning. Dessutom lägger rapporten från 

Läsdelegationen (2018) fram att det finns en gängse uppfattning om att pojkar mognar senare 

än flickor, vilket skulle kunna vara en förklaring till varför pojkar har sämre läsförmåga och 

skolresultat. Därför hade det varit intressant att veta om lärarna som förklarade sina elevers 
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prestationer i relation till deras mognad syftade på pojkarnas resultat, eller om det gällde 

samtliga elever. 

Många lärare och studenter jag har mött via jobb och utbildning har gett uttryck för en oro om 

att elever i årskurs 7-9 ägnar mer tid åt sociala medier än vad de gör åt en pappersbunden bok. 

För att väcka läsintresset hos eleverna har lärarna i mitt urval använt sig av låttexter, spoken 

word, musiksatt poesi och dikter av både svenska och utländska författare. I det fall där 

dikterna har bestämts av läraren har de kopplats till aktuell undervisning för att vara relevanta 

för eleverna. Söderlund (2004, s. 72) skriver att de texter som fångar läsarens intresse oftast är 

verklighetstrogna och tillåter läsaren att göra kopplingar till händelser i sitt eget liv eller som 

på andra sätt anknyter till vardagen, vilket stöder lärarens val av poesi. Andra sorters texter 

som har varit populära och som kan kopplas till läsaren är dikter som förmedlar olika slags 

känslor som kärlek eller sorg, vilket Wolf (2004, s. 29) menar bidrar till att utveckla elevers 

förmågor att uttrycka sig om olika livsfrågor. Oavsett vilka texter som har förmedlats till 

eleverna så har lärarna gjort didaktiska val som de tror är meningsskapande, lärorika eller 

givande för eleverna. För detta finns det stöd i Magnussons (2014, s. 123) resonemang om 

meningsskapande läsning; de texter och sajter som används av lärarna i denna studie har varit 

relevanta eftersom innehållet lämpat sig för praktiken och det aktuella kunskapsinnehållet. 

Exempel på detta i materialet är att lärarna visat olika typer av poesi, b.la. så har visor och 

spoken word använts för att förmedla en dikts olika nyanser via intonation, melodi, rytm och 

röststyrka. Ytterligare exempel på texter som anses lämpliga är de som kan kopplas till kärlek, 

som i fallet med dikten Gudars like av Sapfo. 

Materialet visar att flera lärare har använt sig av olika slags medium vid arbetet med poesi: en 

lärare har använt sig av Youtube-klipp för att visa exempel på uppläsningar, en annan har 

spelat upp musiksatt poesi och en tredje har låtit eleverna spela in sina egna framställningar på 

ljud eller film. Magnusson (2011, ss. 27-29) skriver att när flera textvärldar kombineras så 

skapas förståelse hos eleverna och undervisningen bildar mening. Forskning av Bailey (2009), 

Andresen (2017), Guise och Friend (2017) påtalar att användande av digitala verktyg kan 

verka motiverande för eleverna vid skolarbete, synnerhet i arbetet med poesi. De 

lektionsplaneringar som stöder denna tes är framförallt lektionsplanering 4 och 8 där 

multimodala verktyg som appar och inspelningsprogram används vid framställningen av egen 

poesi. 

Att uppmuntra sina elever till nätläsning behöver inte betyda att de står utan stöd i läsningen; i 

resultatet går det att läsa om läraren som uppmuntrade sina elever att söka efter dikter och 

fakta om diktare på Litteraturbankens lyrikskola. Lyrikskolan är framtagen av Ann Boglind, 

universitetslektor i svenskämnets didaktik vid Göteborgs universitet, och Anna Nordlund, 

universitetslektor i didaktik med särskild inriktning mot svenskämnet vid Uppsala universitet, 

vilket tyder på att materialet på Lyrikskolan bygger på forskning och beprövad erfarenhet; 

något som också avspeglas i lärarens val av lämpligt lektionsmaterial. Att läraren på förhand 

valt de sajter som ska användas i undervisningen visar på stöttning vid nätläsning. Att läraren 

har valt att använda sig av sajter för poesiläsning kan tyda på en medvetenhet om att 

diktformatet lämpar sig för läsning online. Julia Pennlert (2018, s. 125) bekräftar tesen om att 

poesi lämpar sig särskilt väl för nätläsning, tack vare att dikter ofta är kortare texter. Ett annat 

exempel på scaffolding är att lärarna låter eleverna samarbeta, och att de ger tips på digitala 

verktyg och appar som kan hjälpa eleverna med framställningen av den egna poesin. 

Sammantaget visar lärarna på en professionell medvetenhet om hur digitala redskap kan 

integreras i poesiundervisningen. Dessutom visar resultatet prov på tillämpningar av det 

centrala innehållet i läroplanen och fraserna ”[l]ässtrategier för att förstå, tolka och analysera 



32 

texter från olika medier” och ”[s]kapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med 

som utan digitala verktyg” (LGR11 2018, s. 261). 

Resultatet visar att tolkning av poesi kan ske på fler sätt än skriftligen. I kommentarerna till 

hälften av lektionsplaneringarna uttrycks det att eleverna har tyckt om att arbeta med poesi 

och att de varit engagerade i undervisningen. Gemensamt för dessa planeringar är att läraren 

har uppmuntrat till samtal om de lästa dikterna, vilket enligt Guise och Friend (2017), Lee och 

Yu (2016) och Sigvardsson (2016) gynnar elevernas inlärningsförmågor. Både Sigvardsson 

och Guise och Friend påtalar att poesi ses av elever som en svår genre, vilket kan vara 

förståeligt om de lämnas ensamma i sin läsning. Detta kan också vara en bidragande orsak till 

varför lärare resonerat om sina elevers mognad vid arbetet med poesi: om eleverna har läst, 

analyserat och skrivit om poesi på egen hand har de inte kunnat få stöd i sitt analysarbete på 

ett sätt som varit möjligt vid grupparbeten. I lektionsplanering 8 beskrivs arbetsmomentet med 

poesi: läraren högläser en dikt som eleverna sedan gemensamt ska diskutera. Läraren uppger 

att eleverna har blivit bättre på att styra samtalen, att analysera och tolka samt att göra 

textkopplingar: förmågor som Bailey (2009) menar visar på språkutveckling och ökad 

läsmedvetenhet. 

Vad påverkar då lärarna i praktiken? Resultatet visar att flera lektionsplaneringar är skrivna 

utifrån kunskapskraven och målen i läroplanen. När en lärare har förhållit sig till 

samhällsstrukturer och politiska normer i sin planering, så betyder det enligt Widén (2009, ss. 

139-140) att texten korrelerar med den tredje dimensionen; att textförfattaren har påverkats av

en samhällelig kontext. Genom analys har det blivit tydligt att en majoritet av lärarna har

förhållit sig till vad som står i styrdokumenten, och av åtta lektionsplaneringar är det endast

två som inte refererar till LGR11. Utifrån Widéns (s. 139) resonemang om kvalitativ

textanalys så förhåller sig lärarna då till den första dimensionen; d.v.s. att textförfattaren lyfter

fram det hen själv anser är viktigt i sin text. Detta tydliggörs i undersökningsmaterialet då en

lärare säger sig ha utgått från Langers fyra faser, vilket kan tolkas som att det är vad han

tycker är viktigt och bedömer; d.v.s. hur väl eleven resonerar i tolkningen av dikten. Den

slutsats jag drar efter analysen är att eleverna ska lära sig om poesins genretypiska drag, att de

ska läsa och analysera dikternas innehåll, samt ha kännedom om språklig uppbyggnad. Efter

analysen har jag kopplat planeringen till läroplanen och kommit fram till att den möter ett par

kriterier; eleverna stimuleras till att läsa och skriva, de får möta olika sorters texter och får

kunskaper om skönlitteratur (LGR11 2018, ss. 261-262). Utifrån de resonemang Widén

(2009, ss 139-140) för om texttolkning drar jag därför slutsatsen att en majoritet av lärarna har

utgått från yttre påverkningar i sin planering, d.v.s. skolans styrdokument. Genom att planera

sina lektioner utifrån tydliga kunskapsmål kan läraren också följa upp elevernas

kunskapsutveckling, menar Williams Chizhik och Williams Chizhik (2018). Samtliga lärare

har presenterat mål i planeringarna, antingen genom tydlig hänvisning till läroplanen eller

genom andra färdigheter som bildar bättre läsförståelse. Dessutom visar uppgifterna i

lektionsplaneringarna att lärarna ämnar göra uppföljningar av elevernas nya kunskaper om

poesi genom instruktioner om muntliga och skriftliga framställningar.

Metoddiskussion 
Från allra första början ville jag utifrån min egen förförståelse om undervisning, undersöka 

om och hur lärare arbetade med poesi i svenskundervisningen. Det hade dock varit svårt att 

undersöka hur vanligt förekommande det är att lärare undervisar om poesi, utan att genomföra 

omfattande observationer. Därför avgränsades mitt fokus till lärares tillvägagångssätt genom 

analyser av lektionsplaneringar. Den metod som användes i detta arbete är kvalitativ 
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textanalys. Widén (2009, s. 142) skriver om textanalys att för att analysarbetet ska kunna 

genomföras behöver kritiska frågor formuleras, utifrån vilka analysen sedan utgår från. Därför 

formulerades flera frågeställningar utifrån syftet som jag sedan utgick från i analysen av 

lektionsplaneringarna. Widén har resonerat om att kvalitativ textanalys sker utifrån tre olika 

textanalytiska dimensioner, och följande resonemang har jag fört om den tesen: Den första 

dimensionen har lämpat sig för analyserna eftersom lärarna och deras tankar om 

undervisningspraktiken har varit central; lärarna utför mycket av det som sker inom praktiken 

och Widén (s. 143) påtalar att det då är lämpligt att analysera texter om undervisning som är 

framtagna av företrädare för lärarkåren. Den tredje textanalytiska dimensionen handlar om 

kopplingarna mellan texten och det övriga samhället (s. 144). Detta har varit relevant för 

analysen av planeringarna eftersom jag har velat undersöka vad lärarna har förhållit sig till i 

planeringen, t.ex. läroplanen och andra styrdokument. De textanalytiska dimensioner som 

Widén beskriver i kvalitativ textanalys har varit möjliga att koppla till praktikarkitekturteorins 

tre arrangemang som beskrivs av Mahon et al. (2017), och min slutsats är att teorin och 

metoden har kompletterat varandra. Exempel på detta är hur den tredje dimensionen 

korrelerar med de social-politiska arrangemangen och de båda tydliggör för hur en 

samhällelig, politisk kontext påverkar människor inom en praktik. 

Anledningen till att jag har valt att analysera materialet utifrån praktikarkitekturteorin var att 

jag ville få analyserat vad lärarna säger om praktiken, vad som utförs inom den och slutligen 

kunna identifiera de ramar och relationer som utformar undervisningen (Mahon et al. 2017, 

ss. 9-11). Efter analysen har det blivit tydligt att det som sägs och utförs inom praktiken 

påverkas av politiska och samhälleliga konstruktioner och det är tydligt hur 

praktikarkitekturteorin här knyter an till diskursanalys. Om diskursanalys menar Winther 

Jörgensen och Phillips (2000, s. 20, 25) att världen formas genom samspelet mellan kunskap 

och makt, och det är denna diskurs som inverkar på praktiken. Detta förhållande är på intet 

sätt statiskt, utan diskurserna påverkar ideligen varandra (s. 16). Winther Jörgensen och 

Phillips anser att utgången är att alla praktiker kan ses som diskursiva och att ingen part är 

oberoende av någon annan (s. 25). Liknande resonemang för Mahon et al. (2017, s. 8) när de 

resonerar om hur olika kontexter samverkar för att föra fram en praktik. De skriver att 

relationer inom en praktik påverkas av olika arrangemang och att det är konflikterna, eller 

friktionerna, som samverkar för att driva praktiken framåt. 

Vidare beskriver Winther Jörgensen och Phillips (2000, s. 13) hur en text förhåller sig till 

andra texter, vilket skulle kunna förklara hur en lektionsplanering förhåller sig till Skolverkets 

styrdokument som underordnad. Enligt samma princip förhåller sig relationer inom den 

sociala praktiken som präglar b.la. språkbruk och relationer: eleven är underordnad läraren 

vad gäller både kunskap och makt (ss. 14-15, 20, 24). Detta går att jämföras med hur 

praktikarkitekturteorin beskriver de social-politiska arrangemangen som redogör för relationer 

(relatings) mellan människor och till viss del de kulturella-diskursiva arrangemangen som 

beskriver språkbruket inom en praktik (Mahon et al. 2017, ss. 9-11). Det jag anser saknas i 

diskursanalys, men som återfinns Vad som saknas i diskursanalys men som återfinns i 

praktikarkitekturteorin är en redogörelse för vad som möjliggör eller hindrar handlingar och 

aktiviteter inom en praktik, vilket är anledningen till att praktikarkitekturteorin är den 

teoretiska utgångspunkt som använts i detta arbete. 

Vad gäller de källor varifrån lektionsplaneringarna blev inhämtade så har det inte påverkat 

utkomsten av resultatet. De lektionsplaneringar som kommer från Lektionsbanken upplevs 

dock som mer omfångsrika och detaljerade, än vad de från Lektion.se gör. Det kan bero på att 

designen på de olika sajterna skiljer sig åt: på Lektion.se laddas lektionsplaneringen upp som 
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ett separat dokument, medan förklaringen av momentet finns på sidan. På Lektionsbanken.se 

är lektionsplaneringen och beskrivningen hopskrivna på samma sida, vilket innebär att allt 

tillgängliggörs för läsaren med en gång. Fördelen med mailen var att jag fick möjlighet till 

kontakt med lärarna och kunde kontakta dem om jag hade frågor, vilket gjordes en gång för 

att be avsändaren att beskriva sin planering. Jag vill poängtera att någon form av intervju ej 

genomfördes via mailkorrespondens, utan det som har legat till underlag för analysen har varit 

lärarnas beskrivningar av sina planeringar samt själva planeringarna. Jag hade emellertid 

önskat att följa upp lektionsplaneringarna genom observationer och/eller intervjuer, för att på 

detta sätt få bättre insyn i hur praktiken utförs och huruvida de sayings som görs av lärarna 

stämmer överens med doings, d.v.s. utförandet av lektionsplaneringarna. 

Reliabilitet och validitet 
Genom att jag har varit öppen med mitt tillvägagångssätt och beskrivit den metod jag har 

använt har jag med denna uppsats försökt uppnå god reliabilitet och validitet. Eftersom jag 

beskrivit det tillvägagångssätt som jag har använt för att söka tidigare forskning och för hur 

jag samlat in empiri är mina förhoppningar att andra forskare får liknande resultat med samma 

metod. Kvale och Brinkmann (2014, s. 302) anser att en genomgående transparens bidrar till 

en studies validitet, och att det därför är essentiellt att teoretisera, att kontrollera mot tidigare 

forskning och att diskutera materialet. Dessa råd har jag förhållit mig till genom att besvara 

mina frågeställningar och hållit mig till syftet genomgående i examensarbetet olika delar. Det 

framhålls av Kvale och Brinkmann (ss. 300-301) att det kan vara värt att poängtera att den 

analys som utförts av empirin är en tolkning, framförallt när det handlar om kvalitativa 

studier. Föreliggande studie är en kvalitativ textanalys av lektionsplaneringar, vilka jag har 

sammanställt och analyserat samt jämfört mot bakgrund av tidigare studier. De lärare som har 

delat med sig av sina lektionsplaneringar har säkerligen arbetat efter dem, men de kan i 

efterhand ha förändrat något i planeringen som inte varit med i utförandet. Det har därför varit 

viktigt att göra en kritisk bedömning av de uppgifter som ligger till underlag för resultatet (s. 

300). 

Vad gäller tidigare forskning så har jag redogjort för vilka sökmotorer som använts vid 

sökning av lämpliga artiklar, liksom redovisat för de sökord som använts. Eftersom ämnet är 

relativt outforskat har jag haft vissa svårigheter att finna adekvat forskning om 

poesiundervisning inom svenskämnet, därför har jag använt mig av utländska artiklar som 

avhandlar poesiundervisning i engelska. Värt att nämna är att de artiklar jag använt mig av i 

sin tur innehåller forskningsresultat som blivit analyserat och bedömt av respektive forskare 

som är insatta i sina forskningsområden, men Kvale och Brinkmann (2014, s. 298) framhåller 

att det likväl kan vara en god idé att anlägga ett kritiskt perspektiv för att undvika bias. 

Eftersom poesi i undervisningen är ett relativt outforskat område är mina förhoppningar att 

denna studie kan bidra med ökade insikter om poesiundervisning i svenska. 

Didaktiska konsekvenser 
Guise och Friend (2017) beskriver hur den lärare som de planerade och genomförde lektioner 

om poesi utifrån ett multimodalt arbetssätt med mycket digital interaktion mellan eleverna, 

och genom detta lyckades skapa intresse för genren. Guise och Friend skriver att läraren 

gjorde detta genom att locka med “out of school-literacies”, vilket betyder att eleverna tilläts 

använda erfarenheter från fritiden för att uttrycka sig genom ett multimodalt skrivande. På 

liknande sätt använder sig lärarna av digitala verktyg i poesiundervisningen: eleverna ska 

använda sig av presentationsverktyg, de får söka dikter på nätet och vid ett fall sker 
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undervisningen genom flippat klassrum genom att eleverna lär sig om undergenren spoken 

word genom filmer. Att som lärare använda sig av flera olika teckenvärldar i undervisningen 

menar Magnusson (2011, ss. 16-18) är gynnsamt eftersom det är meningsskapande för 

eleverna. Wolf (2004, s. 83) poängterar dessutom att de elever som har svårt att skriva lyrik 

ofta har svårigheter att skriva även andra texter, och därför är resultatet i denna studie relevant 

när det kommer till digitala lösningar för framställning av multimodala texter. Läsning och 

skrivning av andra sorters texter än den traditionella, pappersburna formen är mer accepterad 

och utbredd bland unga än hos vuxna, och att då som lärare låta eleverna använda olika typer 

av medium vid textproduktioner kan motivera och engagera eleverna att läsa och skriva mer, 

menar Magnusson (2011, ss. 16-18). 

I resultatet går också det att läsa att en del elever har uttryckt att de “hatar att läsa”, men att 

denna negativa inställning enligt läraren har ändrats för att de läst, analyserat och diskuterat 

poesi vid varje lektionstillfälle. Resultatet pekar på att lärare säger sig ha märkt av 

förbättringar av elevers läsförståelse och skrivförmågor efter avslutat arbetsområde. Dessutom 

beskriver resultatet hur en lärare säger sig ha märkt skillnader i elevernas förmågor att läsa, 

lyssna och samtala tack vare det poesiprojekt som hon arbetat med i cirka ett halvår, något 

som hon tror har haft stor inverkan. Detta stöds av Erixon (2004) som beskriver en serie 

läsårslånga poesiprojekt i gymnasiets åk 2, som gav god respons från eleverna. Enligt Erixon 

(s. 247) anser eleverna ha lärt sig läsa poesi, fått bättre kunskaper om genretypiska drag och 

att bättre uttrycka känslor och stämningslägen just för att poesiprojektet har varit stadigt 

närvarande under en längre tid. Så för att elever på ett adekvat sätt ska få med sig så mycket 

kunskaper som möjligt om poesi föreslår både Sigvardsson (2016) och Erixon (2004, ss. 176-

177) att undervisningen ska inbegripa såväl dåtida som nutida poesi och att

poesiundervisningen för att vara meningsskapande kan kopplas till ett tema eller ett längre

projekt.

Läsning och analysarbete tar mycket tid, men för att förbättra elevernas läsförståelse kan all 

tid behövas. Hur kan då lärare optimera tidsanvändningen i undervisningen? Wolf (2004, s. 

83) föreslår att läraren ska lägga tid på mer högläsning av poesi, eftersom det kan hjälpa

eleverna att bättre förstå texterna. Genom att avsätta tid för högläsning av poesi och

litteratursamtal skulle läraren kunna få med sig samtliga elever, vilket skulle kunna göras i

enlighet med exempelvis cirkelmodellen som redogör för texttypiska drag. Det går att läsa i

resultatet att flera lärare arbetar på ett sätt som påminner om genrepedagogik vid poesiarbetet:

de har först gått igenom genren och genretypiska drag, läst dikter för att identifiera stilistiken

och slutligen skrivit om sina upptäckter, antingen i grupp eller enskilt. Det som framkom i

analysen är att de lärare som beskrivit positiva effekter av sina elevers framgångar hade haft

många grupparbeten. Att grupparbeten vid poesiundervisning är gynnsamma för elevers

språk- och kunskapsutveckling bekräftas av b.la. Guise och Friend (2017), Lee och Yu (2016)

och Sigvardsson (2016), så därför är det ett didaktiskt förslag att låta eleverna samarbeta.

Det går inte att läsa i resultatet huruvida eleverna läser mycket lyrik annars, men att samtliga 

har gjort det vid arbetet med poesi med övervägande gott resultat. Kanhända har eleverna 

uppskattat att få med sig en hel text vid varje lektionstillfälle, något som sällan är möjligt vid 

läsning av prosa. Det hade varit intressant att ta reda på om eleverna föredragit poesins, 

jämfört med prosans, korta omfång för att de då har fått tillgång till fler hela texter; något som 

en av lärarna i denna studie funderar över. För att få elever att läsa mer föreslår 

Läsdelegationen (2018) läsande förebilder. Det går att läsa att läsande förebilder skulle gynna 

ungdomar i allmänhet och pojkar i synnerhet, om de såg att någon vuxen som de beundrar 

läser. Rapporten lägger fram hur både flickor och pojkar inspireras av läsande, manliga 
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förebilder (Läsdelegationen 2018). Detta skulle kunna vara en uppmaning till vuxna att läsa 

mer av både prosa och lyrik. Det projekt som beskrivs i resultatet som handlar om att läsa och 

samtala om en dikt varje svensklektion, skulle därför kunna vara gynnsamt för att inspirera 

och öka läsningen bland unga. Resultatet visar att om en dikt som tack vare sitt korta omfång, 

kan läsas och diskuteras i grupp eller helklass en gång i veckan skulle det kunna få goda 

effekter på elevers läsförståelse, vilket även stöds av forskning (Guise & Friend 2017; Lee & 

Yu 2016; Läsdelegationen 2018; Sigvardsson 2016). 

I tidigare avsnitt har jag beskrivit hur Wolf (2004, ss. 28-29) angett tre argument för att läsa 

poesi i skolan. Det första handlar om den funktionella nyttan med arbeta med poesi i skolan, 

b.la. att poesi verkar språkfrämjande och träna elevers förmåga till korrekt skriftspråk och att

utveckla berättartekniska drag. Det andra handlar om att poesi bidrar till att utveckla elevernas

emancipatoriska förmågor: Wolf menar att analyser av känslouttryck i texter kan få elever att

fantisera och därigenom hänge sig åt sina känslor, vilket skulle utvidga deras erfarenheter. Det

tredje argumentet som Wolf anger är att poesi bidrar till större kännedom om språkets

uppbyggnad. Jag skulle vilja komplettera Wolfs argument med ytterligare ett: nämligen att

poesi ska läsas i skolan för att formatet lämpar sig väl för läsning på skärmar. Undervisningen

är idag digitaliserad och många skolor arbetar enligt 1:1-principen, vilket innebär att läsning

av olika texter till stor del faktiskt sker på skärmar. Således finns det nu fyra argument för att

poesi, med sina korta meningar och ofta få verser, ska läsas på svensklektioner.



REFERENSER 

Andresen, A. (2017). The acquisition of literary skills in 1:1 classrooms - the Danish case. 

Education and Information Technologies, 22(2), ss. 533-550. DOI: 10.1007/s10639-016-

9488-7  

Bailey, N. (2009). “It Makes It More Real”: Teaching new literacies in a secondary English 

classroom. English Education, 41(3), ss. 207-234. URL:  

http://costello.pub.hb.se/login?url=https://search-proquest-

com.lib.costello.pub.hb.se/docview/214370203?accountid=9670 

Bailey, N., McVee, M. & Shanahan, L. (2008). Using digital media to interpret poetry: 

Spiderman meets Walt Whitman. Research in the Teaching of English, 43(2), ss. 112-143. 

URL: http://costello.pub.hb.se/login?url=https://search-proquest-

com.lib.costello.pub.hb.se/docview/215344040?accountid=9670  

Creative Commons. (2018). URL: http://www.creativecommons.se/ [2018-11-26] 

Elleström, L. (1999). Lyrikanalys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur.  

Erixon, P-O. (2004). Drömmen om den rena kommunikationen. Diktskrivning som 

pedagogiskt arbete i gymnasieskolan. Lund: Studentlitteratur. 

Guise, M. & Friend, N. (2017). Demystifying poetry for middle grades students through 

collaborative, multimodal writing. Language Art, 94(6), ss. 395-406. URL: 

http://costello.pub.hb.se/login?url=https://search-proquest-

com.lib.costello.pub.hb.se/docview/1917333771?accountid=9670   

Iser, W. (1991). The act of reading: A theory of aesthetic response. Baltimore: Johns Hopkins 

Univ. Press. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3:e uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Lee, S.& Yu, I. (2016). Peer feedback in second language writing. Language teaching, 49(4), 

ss. 461-493. DOI: 10.1017/S0261444816000161 

LGR11 (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 

2018. [PDF]. Stockholm: Skolverket. URL: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3975 

Litteraturbanken. (2018). URL: www.litteraturbanken.se [2018-12-22] 

Läsdelegationen. (2018). Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället (SOU 2018: 

57). Stockholm: Kulturdepartementet. URL: https://www.regeringen.se/rattsliga-

dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/06/sou-201857/  

Magnusson, P. (2011). Läsning i ny tid. Lic.-avh. Malmö: Malmö högskola, lärarutbildningen. 

URL: 



http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/12280/2043_12280%20Magnusson%20muep1.pdf

?sequence=2  

Magnusson, P. (2014). Meningsskapandets möjligheter. Multimodal teoribildning och 

multiliteracies i skolan. Diss. Malmö: Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle. 

URL: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:892864/FULLTEXT01.pdf  

Mahon, K., Kemmis, S., Francisco, S. & Lloyd, A. (2017). Introduction: Practice theory and 

the theory of practice architectures. I Mahon, K., Francisco, S. & Kemmis, S. (red.) Exploring 

Education and Professional Practice. Through the lens of practice architectures. New York, 

NY: Springer Berlin Heidelberg. ss. 1-30. DOI:  

Manderstedt, L. & Palo, A. (2015). Röster, riter och roller. Unga läsare om konvergerad 

litteratur. Tidskrift för litteraturvetenskap, 45(2-3), ss. 79-88. URL: https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:981811/FULLTEXT01.pdf  

Pennlert, J. (2018). Poesi pågår. En studie av Poeter.se 2003-2016. Diss. Umeå: Umeå 

Universitet. URL: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1170669/FULLTEXT01.pdf 

Rosenblatt, L. (1994). The Reader, the Text, the Poem. The Transactional Theory and the 

Literary Work. Carbondale: Southern Illinois University Press. 

Sigvardsson, A. (2016). Teaching poetry reading in secondary education: Findings from a 

systematic literature review. Scandinavian Journal of Educational Research, 61(5), ss. 584-

599. DOI: 10.108/00313831.2016.1172503

Skolverket. (2016). Svenska elever bättre i PISA. Stockholm: Skolverket. URL: 

https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2016-12-06-

svenska-elever-battre-i-pisa  

Skolverket. (2018). PIRLS: En studie om läsförmåga. Stockholm: Skolverket. URL: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/internationella-

jamforande-studier-pa-utbildningsomradet/pirls-internationell-studie-om-lasformaga-hos-

elever-i-arskurs-4  

SCB. (2017). Minskat bokläsande bland unga vuxna. Stockholm: SCB, Statistiska 

centralbyrån. URL: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-

ulf-silc/pong/statistiknyhet/fritid-2014-2015/ [2018-11-22] 

Söderlund, P. (2004). Läsarnas nätverk. Om bokläsare och Internet. Uppsala: Avd. för 

litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. URL: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2018-

12-07]



Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. URL: 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-

forskningssed_VR_2017.pdf [2018-12-07] 

Widén, P. (2009). Kvalitativ textanalys. I Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) Handbok i 

kvalitativ analys. Stockholm: Liber. Ss. 136-153. 

Williams Chizhik, A. & Williams Chizhik, E. (2018). Using activity theory to examine how 

teachers’ lessons plans meet students’ learning needs. The Teacher Educator, 53(1), ss. 67-85. 

DOI: 10.1080/08878730.2017.1296913  

Winther Jörgensen, M. & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur.  

Wolf, L. (2004). Till dig en blå tussilago. Att läsa och skriva lyrik i skolan. 2:a uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 



BILAGOR 
Bilaga 1 

Inlägg på Facebookgrupperna Svensklärarna och Svenska i åk 6-9. 

Lektionsplaneringar - Poesi och lyrik 

Hej alla blivande kollegor! Jag skriver mitt sista examensarbete på ämneslärarprogrammet 7-9 

vid Högskolan i Borås och behöver nu samla in empiri. Jag ska analysera lektionsplaneringar 

om poesi och undrar om ni har några att dela med er av? 

Ni får mer än gärna berätta om er tanke bakom planeringen som: 

- syfte med lektionen/projektet,

- kopplingar till LGR11,

- förmågor ni vill eleverna ska utveckla, samt

- eventuella elevresponser.

Eller något annat ni tycker jag behöver veta. 

Ni kan höra av er på PM eller via mail: S144695@student.hb.se. 

Stort tack på förhand! 

mailto:S144695@student.hb.se


Bilaga 2 

Informationsbrev 2018-11-25 

Hej, 

Jag heter Susannah Claesson och studerar min nionde och sista termin till grundskollärare vid 

Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under sista 

terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall undersökas. 

Jag har valt att fokusera på lyrik i svenskundervisningen och ska analysera 

lektionsplaneringar om poesi. Jag samlar nu in empiri och skulle vara tacksam om ni 

svensklärare delade mer er av era lektionsplaneringar till mig via email. 

Ni får också mer än gärna berätta om er tanke bakom planeringen som: 

- syfte med lektionen/projektet,

- kopplingar till LGR11,

- förmågor ni vill eleverna ska utveckla, samt

- eventuella elevresponser.

Eller något annat ni tycker jag behöver veta! 

Det är viktigt att ni vet att jag i min undersökning utgår ifrån de forskningsetiska principerna. 

Det innebär följande: 

- Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga

obehöriga kan ta del av dem.

- De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings

syfte.

- Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva

namn på elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.

- Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig på 

S144695@student.hb.se eller på mobilnummer 076 63 777 66. 

Med vänlig hälsning, 

Susannah Claesson 

http://www.hb.se/Student/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/
mailto:S144695@student.hb.se


Bilaga 3 

Exempel på analysmallen som ifylld. 

Mail 2 - Lektionsplanering 2 - Carl  
Lektionsplanering som innehåller läsning samt en enskild uppgift i form av en diktanalys. 

Sayings Doings Relatings 

“Jag skickar som 

hastigast ett 

material som jag 

skapat och använt i 

årskurs 8.” 

“Analysen utgår 

från Langers fyra 

faser.” 

“Det är en 

spännande uppgift, 

men den kräver sin 

klass.” 

Gemensam högläsning av en dikt. Klassen 

får lyssna på en musikalisk tolkning av 

dikten. Diskussion följer. 

Efter information om två andra vissångare 

får klassen lyssna på två låtar till. 

Eleverna har fått tillgång till ett häfte med 

nio texter, både sångtexter och dikter. I 

detta häfte är också skrivuppgiften 

presenterad. Eleverna ska skriva tre olika 

dikter, varav den sista ska inkluderas i 

“klassens gemensamma antologi”. 

Den andra uppgiften handlar om Sapfo. 

Eleverna ska analysera dikten Gudars like 

och ska förhålla sig till Langers fyra faser 

för analysen. 

För att detta ska vara genomförbart 

krävs ljudanläggning i klassrummet, 

projektor, samt att varje elev har en 

egen dator. 

Langers fyra faser: 

Orienteringsfasen, 

förståelsefasen, 

återkopplingsfasen och 

överblicksfasen.  

I övrigt inga tydliga 

kopplingar till det centrala 

innehållet eller läroplanen, 

(Kan efter min analys kopplas 

till LGR11.) 
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