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Abstract 
 
I denna uppsats undersöks elevers och lärares attityd till poesi på gymnasiet, då 

tidigare forskning visat på en negativ inställning. En kvalitativ metod tillämpas 

vid utförandet av elevenkäter och lärarintervjuer. Resultatet av undersökningen 

visar att eleverna har en övervägande positiv inställning till poesi och att även 

majoriteten av lärarna har en positiv attityd till poesi. Men många av lärarna har 

uppfattningen att majoriteten elever inte tycker om poesi. Många elever påpekar 

dock att de bara tycker om poesi som inte är för svår eller analytisk, en 

uppfattning som även finns hos några av lärarna.  Undersökningen visar även att 

eleverna och lärarna har liknande uppfattningar om poesi och hur poesi används i 

undervisningen.   En konstruktivistisk teori används i uppsatsen genom att vi vid 

de kvalitativa undersökningarna har skapat ”autentiska frågor" som utgår från 

respondenternas egna erfarenheter. Vi undersöker även om poesin, sett ur ett 

konstruktivistiskt perspektiv, kan användas som ett pedagogiskt medel för att 

eleverna ska nå kursplanens mål? Av vår undersökning framkommer det att poesi 

kan vara ett viktigt redskap för att nå kursplanens mål.  

 
Ämnesord:     poesi, svenska, elever, lärare, gymnasiet, konstruktivism,   
                       erfarenhetspedagogik. 
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1. Inledning med bakgrund och syfte 

 
[En] stor del av mänsklighetens samlade erfarenhet […] är översättbar från individ till individ, 

från generation till generation, tvärsöver köns- och åldersgränser, och oberoende av de skiftande 

stilistiska ideal som präglat poesin under olika epoker. […] Språket är en aktivt verkande kraft, 

en dynamisk faktor i formandet av vår självbild – och vår världsbild. Frågan är om det inte 

avslöjar och frambesvärjer lika mycket som det konstaterar. Poesins språk har i ovanligt hög 

grad den förmågan. Hade inte poesin funnits […] skulle mänskligheten ha vetat mindre om sig 

själv, varit känslomässigt fattigare och haft mycket sämre redskap att orientera sig i världen. 

(Håkansson, Björn, Levande svensk poesi: Dikter från 600 år.  1996:21) 

 

Som inledningen antyder kommer denna uppsats att handla om poesi. Enligt Gunilla Molloy 

kan dikter ha en positiv påverkan på elever eftersom de kan läsas på olika sätt (Reflekterande 

läsning och skrivning. Årskurs 7-9. 1996:129). Då dikten är en rytmisk text kan den ge 

eleverna en övergripande rytmkänsla för att upparbeta användningen av text och språk 

(Molloy 1996:129).  

     I lärarutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning vilket innebär att vi som studenter 

får träna vår framtida yrkesroll som lärare på olika skolor. Under denna verksamhetsförlagda 

utbildning har våra begränsade erfarenheter visat att högstadie- och gymnasieelever är 

negativt inställda till poesi. Även lärare har haft en negativ inställning till poesi vilket gjort att 

de har undvikt poesi i undervisningen. Lars Wolf menar att många svensklärare anser att det 

är komplicerat att använda poesi i svenskundervisningen, eftersom poesi framkallar motvilja 

hos eleverna (Till dig en blå tussilago: Att läsa och skriva lyrik i skolan. 2004:11).  

     Det finns viss anledning att tro att mångas inställning till poesi beror på att den uppfattas 

som formell, stel och svårbegriplig. Enligt Wolf tycks en allmän uppfattning vara att bara 

poeter och författare kan skapa poesi. Det är lätt att bortse från det faktum att till exempel 

dödsannonser, musiktexter och julklappsrim kan vara en form av poesi. Wolf påpekar därför 

att poesi är en angelägenhet för vardagen (Wolf 2004:11). Vidare framhåller Wolf att ”därför 

borde ett mål för skolan vara att avmystifiera lyriken, få den att framstå som en skriftlig 

uttrycksform vid sidan av andra” (Wolf 2004:12). Vi menar dock att poesi inte bara är en 

skriftlig uttrycksform utan som Lars Elleström påpekar är det speciella med poesin att vi i 

högre grad än annan litteratur ser och hör den (Lyrikanalys: En introduktion. 1999:12). Vår 

utgångspunkt stämmer med Wolfs och Elleströms: poesi är en muntlig, visuell och auditiv 
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uttrycksform, och därför borde poesin bli en uttrycksform vid sidan av andra i skolans 

svenskundervisning.  

     Våra erfarenheter pekar på att ungdomar har ett starkt behov av att få uttrycka sina känslor, 

då de genomgår stora fysiska och psykiska förändringar i tonåren. I detta perspektiv kan poesi 

vara bra då den erbjuder ungdomar ett uttrycksmedel. Per-Olof Erixon hänvisar till Thomas 

Ziehe, som anser att elever upplever en psykologisk hunger efter närhet, och detta menar 

Erixon skulle vara en bra anledning till att arbeta med poesi i skolan (Erixon, Drömmen om 

den rena kommunikationen: Diktskrivning som pedagogiskt arbete i gymnasieskolan. 

2004:26, Ziehe, Kulturanalyser – ungdom, utbildning, modernitet.1989:71).  Hungern efter 

närhet är en produkt av vardagskulturen som förtydligas i skolan.   Erixon menar att den 

centrala idén i Ziehes resonemang är en önskan att få öppna sig för varandra och dela med sig 

av tankar och känslor samt visa engagemang (2004:27, 1989: 71).  

     Då vi har varit ute på den verksamhetsförlagda utbildningen har vi blivit uppmärksammade 

på att många elever upplever skolan och sin vardag som hektisk och stressig. Således kan 

poesiundervisningen erbjuda en avstressande och lustfylld upplevelse för eleverna.   

      Wolf refererar till forskning utförd av bland annat Gun Rooswall (1996) som granskat hur 

elever i grundskolan resonerar och talar om dikter. Wolf hänvisar även till sin egen forskning 

där han har undersökt grundskolelevers motiveringar till varför de tycker om en särskild dikt. 

Baserat på detta forskningsresultat menar Wolf att många elever har en negativ inställning till 

poesi då de går ut högstadiet, medan majoriteten elever är ointresserade. Det är en minoritet 

elever som faktiskt tycks gilla poesi efter högstadiet (2004:11).  

     Då vi ska arbeta som gymnasielärare är vi intresserade av att ta reda på om denna negativa 

inställning till poesi även finns på gymnasiet och därför blir uppsatsens syfte att undersöka 

elevers och lärares attityd till poesi. Som lärare har vi som utgångspunkt att ge eleverna stort 

utrymme att samtala med varandra och därmed ta del av varandras åsikter. Ett sådant 

klassrumsklimat kallar Olga Dysthe för ett ”flerstämmigt klassrum” vilket innebär att 

”lärarens röst är en av många röster som lyssnas till, där eleverna också lär av varandra och 

där muntlig och skriftlig användning av språket står i centrum för inlärningsprocessen”(Det 

flerstämmiga klassrummet: Att skriva och samtala för att lära. 1996:12). Detta är en så kallad 

konstruktivistisk syn som vi vill applicera i vår undervisning. Därför ingår det även i 

uppsatsen att undersöka om poesi, utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv, kan användas som 

ett pedagogiskt medel för att nå fram till styrdokumentens mål. 
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1.1 Definition av termer 
Då uppsatsen handlar om poesi anser vi det viktigt att ge en definition av termen. 

Nationalencyklopedien ger följande definition av poesi:   

 
[En] litterär term som under antiken och även senare betecknade fiktionslitteratur i allmänhet. 

Redan tidigt uppstod dock distinktionen mellan poesi och prosa. Aristoteles och många efter 

honom framhöll dock att poesi är något mer än bara versform. I svenska har poesi alltifrån 

romantiken kommit att bli mer eller mindre synonymt med lyrik, medan franskan poésie och 

engelskans poetry kan användas även om t.ex. dramatik eller epik. Såväl i Sverige som 

utomlands används dock ofta poesi som ett allmännare begrepp, medan lyrik får avse en förtätad 

eller upphöjd, kanske subjektiv, känsla eller stämning. (Nationalencyklopedien, Bd 15, [Pas-

Roj]) 

 

Det finns många termer som ibland kan ses som synonymer till poesi, till exempel lyrik, dikt 

och vers. Vi har valt att hålla oss till termen poesi och använder samma definition som Wolf: 

”Oftast kortare dikter i bunden eller obunden form sammanhållna kring en bestämd tanke, 

känsla eller stämning och oftast i avsaknad av ett händelseförlopp” (2004:14). Anledningen 

till att vi valt Wolfs definition av poesi är att den stämmer bäst överens med hur eleverna och 

lärarna i vår undersökning definierat poesi.   

1.2 Litteraturgenomgång  
Ur ett konstruktivistiskt perspektiv undersöker vi om poesin kan användas som ett 

pedagogiskt medel för att nå fram till styrdokumentens mål. Enligt Dysthe går en 

konstruktivistisk teori ut på att ”inlärning är en process där eleverna tar emot information, 

tolkar den, kopplar ihop den med det de redan vet sedan tidigare och reorganiserar de mest 

centrala strukturerna för att få en ny förståelse” (1996:48). Dysthe talar också om en så kallad 

”socialt interaktiv undervisning”, vilket innebär att dialogen är viktigast i klassrummet där 

eleverna får interagera med varandra via samtal och på så sätt får ta del av varandras kunskap 

och bygga sin egen kunskap (1996:51-52). Elevernas olika bakgrunder och erfarenheter kan 

bidra till unika tolkningsmöjligheter av poesin. För att eleverna ska få ta del av varandras 

kunskaper behövs någon form av kommunikation, vilket Dysthe diskuterar. Hon bygger en 

stor del av sitt dialogiska klassrum på Michail Bachtin och Liev Semionovich Vigotskis idéer 

om att det inte är individen utan ”vi” som skapar mening och kunskap. Poesins olika 

tolkningar ger en bra grund för ett dialogiskt klassrum.  Enligt Dysthe är en konstruktivistisk 

syn på kunskap att: ”[kunskap] inte existerar oberoende av den som lär sig något. Kunskapen 

konstrueras eller skapas på nytt av varje enskild individ; eftersom den vävs samman med det 
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som individen vet och kan sedan tidigare, kommer kunskapen att variera beroende på vem det 

är som lär sig” (1996:46).       

      En liknande inställning som Dysthe har även Roger Säljö i Lärande i praktiken: Ett 

sociokulturellt perspektiv (2000). Han diskuterar bland annat vilken inverkan traditioner och 

den kommunikativa miljön har på lärandet.  

     Då poesi är en skönlitterär form är det även relevant att diskutera Judith Langers teori 

eftersom hon sätter skönlitteratur i relation till konstruktivismen och dess positiva effekter på 

skolans undervisning.  Hon diskuterar denna konstruktivistiska kunskapssyn ur ett litterärt 

perspektiv i Litterära föreställningsvärldar (2005). Langer menar att litteratur ger elever 

förutsättningar att utforska sig själva och andra. Hon hävdar även att litteratur ger elever 

möjligheten att definiera och omdefiniera sig själva och vilka de skulle kunna bli. Langer 

diskuterar så kallade föreställningsvärldar som läsare skapar vid läsning. Dessa 

föreställningsvärldar bygger läsaren för att skapa mening och sammanhang.  

      Det finns inte mycket forskning som handlar om elevers förhållningssätt till poesi. Den 

forskning som gjorts handlar till stor del om högstadieelever. Detta kan vi se i Wolfs Till dig 

en blå tussilago där han ger en historisk tillbakablick på poesins roll i skolan. Han ger också 

en rad olika argument varför elever ska läsa och skriva poesi. Wolf menar att poesi främjar 

elevers språkutveckling och hävdar att poesin bör ha en större plats i skolans 

språkundervisning. Han har även gjort undersökningar i högstadiet som visar att både elever 

och lärare har en förutfattad negativ inställning till poesi eftersom de inte har en klar 

uppfattning om vad poesi är. Wolfs bok är relevant för vår uppsats då vi undersöker elevers 

förhållningssätt till poesi samt använder hans historiska tillbakablick för att visa poesins 

ställning i ett historiskt perspektiv.  

    Eftersom vi i denna uppsats bland annat betonar vikten av kommunikation för att eleverna 

ska få ta del av varandras kunskaper/tolkningar av poesin är Wolfs Läsaren som textskapare 

relevant då han framhåller att litteratur kan läsas på olika sätt, och således tolkas på olika sätt.      

     Då vi undersöker om poesi kan fungera som ett pedagogiskt verktyg i skolan blir även Per-

Olof Erixons Drömmen om den rena kommunikationen relevant då han diskuterar 

pedagogiska idéer som ligger bakom lyrikundervisningsprojektet Tankens Trädgård för att se 

om projektet ger några pedagogiska vinster. Erixon framhåller även att diktskrivning kan ses 

som en kommunikativ och social handling.  

          Även Lars-Göran Malmgren diskuterar skönlitteraturens roll i Svenskundervisning i 

grundskolan (1996). Han menar att skönlitteratur är bra att använda i skolans 

språkundervisning. Malmgren redogör även för debatten kring kursplaner och utvecklingen av 



 8

dem från sextiotalet tills idag. Då vi diskuterar kursplaner och sätter dessa i relation till poesin 

är Malmgren av stor vikt för uppsatsen.  

     Per Olov Svedners Svenskämnet och svenskundervisningen – närbilder och 

helhetsperspektiv ger oss en uppfattning om litteraturundervisningens ställning i svenskämnet. 

Vi använder oss framförallt av avsnittet om litteratur där han redogör varför litteratur är 

viktigt att ha med i undervisningen.  

     Även Gunilla Molloys Att läsa skönlitteratur med tonåringar är relevant för uppsatsen då 

hon till exempel diskuterar den roll skönlitterär läsning utgör i skolan. Molloy framhåller att 

om elever talar om texter av olika slag kan elevers horisonter vidgas och deras fantasi kan 

uppövas samt inlevelseförmågan öka (2003:318).  

     Eftersom poesin är en del av skönlitteraturen och då det inte finns mycket forskning som 

behandlar poesi i synnerhet använder vi litteratur som allmänt behandlar skönlitteratur. Med 

andra ord, då vi nämner ”skönlitteratur” i uppsatsen gör vi det synonymt med ”poesi”.  

1.3 Problemprecisering 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om den negativa attityd till poesi som beskrivits ovan 

går att finna hos gymnasieelever i årskurs tre. Genom en undersökning analyseras elevers och 

lärares attityd till poesin i svenskundervisningen i skolan. Utifrån syftet blir följande 

frågeställningar relevanta: 

• Vilken attityd har gymnasieelever till poesi i svenskundervisningen i skolan? 

• Vilken attityd har lärare till poesi i svenskundervisningen? 

• Kan poesi, sett ur ett konstruktivistiskt perspektiv, användas som ett pedagogiskt 

medel vid sidan av andra för att gymnasieeleverna ska nå fram till kursplanens mål? 

1.4 Historisk tillbakablick på poesins ställning i läroplanen 
Denna historiska tillbakablick syftar till att visa den förändring som skett från tidigare 

läroplaner då poesi har haft en klar ställning till dagens läroplaner där poesi inte nämns alls.  

Wolf återger att den första officiella läroplanen från 1878 framhäver mekaniska färdigheter 

såsom utantillärning av kända texter. De anvisningar som ges till lärare handlar om att man i 

liten utsträckning bör utveckla dikters innehåll och uttryck, istället ska fokus ligga på att lära 

sig dikterna utantill. Denna syn på poesi är densamma i läroplanerna från 1919 och 1955, men 

skönlitteraturen har fått en mer framstående plats (2004:15-16).  

     I 1955 års läroplan, menar Wolf att man för första gången kan se ett samband mellan poesi 

och elever. Där påpekas att läsestyckena ska kunna kopplas till elevernas erfarenheter och det 

är viktigt att ”texterna har något att säga eleverna […] och väcker önskan efter att läsa mer” 
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(2004:17). 1962 kommer den första läroplanen för den nya grundskolan, i vilken poesi får en 

anknytning till bild och musik. Wolf förklarar att högläsning av dikter fortfarande behåller sin 

orubbliga ställning på grund av den sociala upplevelsen (2004:18).      

      Poesin har fått en försvagad ställning i 1969 års läroplan, då svenskämnet har blivit ett 

språkämne. Wolf påpekar att skönlitteraturen har fått stå tillbaka till förmån för bland annat 

ordkunskap och rättstavning (2004:18). Vidare framhåller Wolf att diktläsning och 

diktskrivning betonas i Lgr 80 vilket bidrar till elevers språkutveckling. Slutligen förklarar 

Wolf att Lgr 80 ersätts 1995 av Lpo 94 (2004:19). I Lpo 94 understryks vikten av 

skönlitteratur medan poesi inte längre nämns.  I läroplanen anses litteraturen bland annat 

utveckla elevers tänkande och språkutveckling    

2. Vad säger kursplanen?  
En av uppsatsens målsättningar är att undersöka om poesin, sett ur ett konstruktivistiskt 

perspektiv, kan fungera som ett pedagogiskt medel vid sidan av andra för att eleverna ska 

lyckas nå målen i svenskundervisningen. I detta kapitel ämnar vi svara på denna 

frågeställning. 

     Malmgren har lokaliserat tre ämnesuppfattningar som dominerar i svenskundervisningen 

och som han relaterar till kursplanerna. Dessa ämnesuppfattningar är svenska som ett 

färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Då Malmgren diskuterar den erfarenhetspedagogiska 

ämnesuppfattningen kopplar han den till den amerikanske forskaren och ämneshistorikern 

Arthur Applebees konstruktivistiska ämnessyn. (1996:157). En konstruktivistisk ämnessyn är:  
 

en syn på kunskap som något som skapas och konstrueras av den lärande individen i ett socialt 

samspel med andra människor. Istället för minnesinlärning av ett givet stoff och träning av 

abstrakta färdigheter betonas inlärning som elevernas förståelseprocess. Både skrivning, tal och 

läsning av litteratur ses som något som utvecklas i konstruktivistiska kunskapsprocesser. Den 

pedagogiska konsekvensen av detta blir att språkliga aktiviteter bör integreras i 

kunskapssökande processer i vilka omvärlden omtolkas och där olika tolkningsbilder 

konfronteras med varandra. Både läsning av litteratur, skrivning och tal definieras som 

innehållsrelaterade tolkningsprocesser istället för reproduktioner av färdiga mönster som 

överförs genom träning av separata färdigheter. Olika språkliga färdigheter bör samspela i en 

helhetsprocess som är orienterad mot innehåll. (Malmgren 1996:158) 

       

Den erfarenhetspedagogiska ämnesuppfattningen utgår från elevgruppens förutsättningar och 

erfarenheter. Malmgren understryker vikten av innehållet, som i sin tur inte är förutbestämt, 
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utan varieras och är situationsbundet (1996:89). Teman om mänskliga erfarenheter tas till 

exempel upp i en sådan undervisning. Malmgren poängterar att ”ett mål är att utveckla 

elevernas sociala och historiska förståelse då det gäller centrala humanistiska problem. I detta 

sammanhang får litteraturläsningen sin betydelse eftersom litteraturen i olika former gestaltar 

mänskliga erfarenheter” (1996:89). Malmgren menar att elevernas språkliga produktion 

åstundas också i verkliga kommunikativa situationer (1996:89). Enligt Wolf går det att utgå 

från elevernas egna erfarenheter även genom användandet av poesi då de skriver egna dikter 

som berör dem själva (2004:35). Wolf påpekar att det ”erfarenhetspedagogiska blir tydligt, 

även när man läser dikter av olika författare och då oundvikligen kommer in på dikter, som på 

olika sätt tydliggör mänskliga erfarenheter, såväl svenska som utländska, såväl historiska som 

nutida” (2004:35).  

      Då den konstruktivistiska teorin har konkretiserats även av Judith Langer, som är forskare 

på samma forskningscenter som Applebee, är det relevant att diskutera hennes begrepp 

föreställningsvärld, som innebär en värld av förståelse vilken en person innehar vid en given 

tidpunkt. Langer förklarar att föreställningsvärldar ”är en funktion av ens personliga och 

kulturella erfarenheter, ens relation till den pågående upplevelsen, vad man vet, hur man 

känner sig och vad man är ute efter” (2005:23). Detta sätter Langer i relation till de så kallade 

textvärldar elever upplever då de läser litteratur. Vidare menar Langer att klassrummet 

fungerar som en social inramning för byggandet av föreställningsvärldar (2005:57). Med det 

menar hon att en elevs uppfattning alltid påverkas av de grupper som hon eller han identifierar 

sig med (2005:57). Enligt Langer är dessa föreställningsvärldar ”sammanlänkade ideér, bilder, 

frågor, förväntningar, argument och föraningar som fyller våra tankar när vi läser, skriver, 

talar” (2005:23). Langers tankar och den konstruktivistiska teorin har klara kopplingar till 

kursplanen i svenska för gymnasiet där det bland annat står:   

 
Utbildningen i ämnet svenska syftar till att hos eleverna stärka den personliga och kulturella 

identiteten, att utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till analys och ställningstagande. 

(Gymnasiets kursplan i Svenska)  

 

Genom att eleverna får ta del av poesi från olika svenska och internationella författare och 

verk så bidrar det till att stärka den kulturella identiteten. Då poesi är en litterär form som är 

öppen för tolkningar krävs analytiskt tänkande hos eleven samt en förmåga att ta ställning för 

sin och andras tolkningar. Eftersom poesi erbjuder olika tolkningar får eleverna ta del av 

varandras likheter och skillnader. Speciellt med tanke på, som Wolf påpekar, att ”läsaren bär 
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[…] med sig sin historia, alltså sin sociala bakgrund och sina erfarenheter av livet. Det 

innebär att han eller hon möter texten med en personligt färgad inställning till litterära texter” 

(2002:33). På så sätt får eleverna en förståelse för varandras bakgrunder, genus och intressen 

då dessa speglas i elevernas tolkningar. I detta sammanhang kan poesi vara ett viktigt redskap 

för att uppfylla följande mål: 
 

För den personliga identiteten och för samhörigheten mellan människor har språket stor 

betydelse. Språket speglar skillnader och likheter mellan människor, deras personlighet, 

bakgrund, kön och intressen. (Gymnasiets kursplan i Svenska)  

 

Citatet ovan visar att språket bland annat har en viktig betydelse för samhörigheten mellan 

människor. Även Dysthe ser att språket förstärker relationen till andra människor. Hon 

påpekar även att det finns ett samband mellan språk och tänkande (1996:221). Då poesi 

erbjuder olika tolkningsmöjligheter ger det eleverna en chans att kommunicera med varandra 

och ta del av varandras tankar och åsikter och på så sätt bygga kunskap. Kommunikationen är 

viktig för att eleverna ska kunna bygga kunskap. Dysthe refererar till Bachtin som menar att 

det speciella i dialogen gör ”att alla skillnader hålls samman samtidigt”. Det vill säga 

elevernas olika bakgrunder, dialekter och åsikter skiljer sig åt (1996:67-68).  Även Säljö 

menar att kommunikationen alltid måste pågå mellan den mer kompetente och nybörjaren. På 

så sätt hjälper eleverna varandra att utvecklas. Han framhåller att det är i ”interaktion mellan 

människor som kunskaper och färdigheter får liv” (2000:259). 

     Säljö påpekar även att människor är så kallade ”kulturvarelser och samspelar och tänker 

tillsammans med andra människor” (2000:17). Vidare menar Säljö att när eleverna får tillfälle 

att ”sam-tala” och ”sam-lyssna” får de ta del av varandras åsikter och kunskaper (2000:114). 

Då elever får samspela och tänka tillsammans om poesi så stärker de sin kulturella identitet 

och utvecklas som kulturvarelser. Poesi förmedlar en del av kulturarvet och erbjuder olika 

tolkningsmöjligheter. Därmed kan poesi fungera som ett medel för att uppfylla följande mål:  

 
Den kulturella identiteten uttrycks bl.a. i språket och litteraturen. Mötet med språk, litteratur och 

bildmedier kan bidra till mognad och personlig utveckling. Utbildningen i ämnet svenska syftar 

till att ge eleverna möjligheter att ta del av och ta ställning till kulturarvet och att få uppleva och 

diskutera texter som både väcker lust och utmanar åsikter. (Gymnasiets kursplan i Svenska) 

 

Precis som det framgår av ovanstående mål påpekar också Svedner att litteraturen kan ses 

som ett medel genom vilket eleverna kan utvecklas (1999:42). Han menar att 



 12

litteraturläsningen ska ge eleverna orientering i omvärlden och delaktighet i en kulturell 

gemenskap och ett traditionssammanhang (1999:43). 

     Poesi kan läsas men även skapas av eleverna, vilket gör att eleverna blir bättre på att 

värdera och granska poesi kritiskt. Nedanstående mål lägger stor vikt vid dessa kunskaper: 

 
Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till kunskap. Genom språket sker 

kommunikation med andra och genom läsning och eget skrivande tillägnar sig eleverna nya 

begrepp och lär sig att se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. Genom 

språket bildas kunskap och genom språket görs kunskapen synlig och hanterbar. (Gymnasiets 

kursplan i Svenska)  

 

Poesi är en litterär form som inte bara erbjuder eleverna läsning och skrivning utan även en 

möjlighet att se och lyssna då poesin kan interageras med till exempel musik och konst, för att 

poesins budskap och stämning ska framhävas eller förtydligas. Wolf påpekar till exempel att 

högläsning av poesi ”kan klargöra en dikts mening mer omedelbart än på något annat sätt” då 

en levande uppläsning kan innebära att åhörarna får koncentrera sig på röst, miner och gester 

hos uppläsaren (2004:16).  Poesin är således en interaktiv form som för att komma till sin rätt 

kan kräva färdigheterna: tala, lyssna, se, läsa och skriva. Därmed kan poesi fungera som ett 

medel för att nå följande mål: ”Inom svenskämnet skall eleverna få rikligt med tillfällen att 

använda och utveckla sina färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa och skriva och att möta olika 

texter och kulturyttringar” (Gymnasiets Kursplan i Svenska). Precis som kursplanen 

framhäver är personlighetsutveckling och socialt samspel viktigt. Langer menar att litteratur 

bidrar till detta. Hon påpekar att litteratur spelar en viktig roll i människors liv, eftersom den 

hjälper människor att definiera sig själva, utforska andra och världen (2005:17). Poesi kan 

därför medverka till att elevernas föreställningsvärldar möts. Poesin bidrar till 

personlighetsutvecklingen därför att elevernas föreställningsvärldar är i konstant förändring. 

Enligt Langer kan ”dessa förändringar [ske] när man skriver, tänker, läser något annat eller 

diskuterar i klassen. Föreställningsvärldar växer, förändras och berikas med tiden, genom 

tanke och erfarenhet” (2005:24).  

      Kursplanen framhäver även att eleverna ska kunna analysera och ta ställning till texter de 

läser samt utveckla tänkandet. Langer menar att skönlitteratur ger eleverna tillfälle att 

tillskriva olika betydelser till de texter de läser. Poesi kan därför utveckla elevernas analytiska 

förmåga och bidra till olika tolkningsmöjligheter. Langer understryker också att om elevernas 

olikheter inte skulle uppmärksammas skulle det medföra ett osynliggörande av dem. En 

konsekvens av detta är enligt Langer att eleverna skulle bli sämre snarare än bättre ”på att 
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konstruera egna föreställningsvärldar och tolkningar och på så sätt stimulera varandras 

tankar” (2005:57). Eftersom poesi kan vara en tankemässigt utmanande text utvecklar det 

elevernas koncentration och tankeförmåga, vilket understryks av Langer som menar att 

litteratur provocerar elevernas tänkande (2005:77). 

      Föreställningsbyggande utgör ”grunden för ett klassrum där den litterära miljön 

exemplifierar såväl som begrundar frågor om etik, civilt och socialt ansvar, kulturell identitet, 

estetik och resonerande hur [eleverna] förhåller sig till litteratur, sig själva och andra” (Langer 

2005:81). Detta är tankar som även är synliga i Lpf 94, där det står följande: ”Människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall 

gestalta och förmedla” (Lpf 94: Grundläggande värden).  Poesin gestaltar olika värderingar 

som eleverna får förhålla sig till och resonera kring.  I Lpf 94 framgår även att: ”Medvetenhet 

om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig 

att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar” (Lpf 94: Förståelse och medmänsklighet). Poesins föreställningsvärld gör att 

eleverna kan leva sig in i olika tidsperioder, situationer, kulturer och känslor.      

      Enligt Dysthe skapas en viss typ av flerstämmighet genom att eleverna använder sig av 

olika textkällor från olika tider. Hon påpekar att ”[textkällornas] röster [blandar] sig med de 

levande elevrösterna och med de ekon dessa [för] med sig från det de läst och hört om 

tidigare. Tillsammans [skapar] detta en rikare inlärningsmiljö” (1996:231). Dysthe förklarar 

att litteratur från olika tider och epoker bidrar till att eleverna upptäcker eventuella kontraster 

mellan röster från olika skriftliga källor som leder till lärande (1996:231). Poesi kan därför 

uppfylla även följande mål:   

 
Får möjlighet att utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk och att 

tillägna sig kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika tider. 

(Gymnasiets kursplan i Svenska) 

 

Som citatet ovan visar påpekas vikten av variation då det framkommer att litteraturen som 

används ska vara från olika tider, epoker och länder. Då vikten av variation understryks i 

kursplanerna borde litteraturundervisningen även inkludera poesi.  
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3. Undersökning     
I vår undersökning av eleverna och lärarna använder vi en kvalitativ metod. I det som följer 

motiverar vi varför vi har valt en kvalitativ metod för att sedan beskriva hur vi har genomfört 

undersökningen.   

3.1 Kvalitativ metod – elevenkäter 
Kvalitativ metod är ett bra tillvägagångssätt, enligt Patel och Davidson, om undersökningen 

går ut på att tolka och förstå, om forskaren vill ha svar på frågor eller för att se vilka de 

underliggande mönstren är. (2003:17). I denna uppsats ämnar vi undersöka eventuella 

underliggande mönster mellan elevers och lärares förhållningssätt till poesi. Trost påpekar att 

en kvalitativ studie ska göras om man är ”intresserad av att t.ex. försöka förstå människors 

sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, 

är en kvalitativ studie rimlig […] Om frågeställningen […] gäller att förstå eller att hitta 

mönster så skall man göra en kvalitativ studie” (2001:22).  

     En av uppsatsens målsättningar är undersöka gymnasieelevers attityd till poesi genom att 

utföra en enkätundersökning. Enkäten är individuell och består av fyra ”autentiska frågor”, 

det vill säga frågor som, enligt Dysthe, inte har ett förutbestämt svar (1996:58). Dysthe 

påpekar att autentiska frågor är bra att använda för att de ”ger eleverna möjlighet att komma 

med sina egna inlägg i diskussionen” och därmed inte vara styrda av olika svarsalternativ 

(1996:58).  

     När vi delade ut enkäterna besökte vi personligen de olika klasserna och presenterade 

uppgiften. Vi påpekade för eleverna att enkäten är individuell och att det är deras egna åsikter 

som räknades, ingen annans. Vi var närvarande under tiden eleverna fyllde i enkäterna för att 

de inte skulle styras av lärare eller få hjälp samt att de skulle få tillräckligt med tid för att 

utföra enkäterna.   

     Antalet elevenkäter som skulle genomföras var 157 stycken men ett bortfall på 48 elever 

gjorde att 109 enkäter har besvarats. Bortfallet beror på elevfrånvaro vid tillfället då enkäterna 

utfördes. Undersökningen utfördes i åtta klasser på fem gymnasieskolor i tre kommuner. Av 

109 elever är 69 stycken flickor och 40 stycken pojkar. På grund av denna ojämna 

könsfördelning läggs ingen vikt vid genusskillnad i enkätundersökningen. 

     Till en början begränsade vi vår undersökning till att omfatta elever på 

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen samhällsvetenskap. Anledningen till att vi 

har valt att utföra undersökningen på Samhällsvetenskapsprogrammet är för att vi har 

uppfattningen att resultatet ska ge uttryck för en allmän uppfattning eftersom programmet ger 
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en bred och allmän utbildning. Eftersom vi ville få in fler enkäter har vi utökat vår 

undersökning till att även omfatta de samhällsvetenskapliga inriktningarna Ekopiloterna1 och 

Media då dessa finns lokalt. Dessa inriktningar kan ha påverkat den allmänna uppfattning vi 

inledningsvis sökte. Vid resultatbearbetningen av enkäterna har vi dock inte uppfattat att det 

finns någon skillnad i enkätsvaren mellan de olika inriktningarna och därför utvecklar vi inte 

heller det i uppsatsen.  Av tidsmässiga skäl har vi begränsat vår undersökning till att gälla 

elever som har avslutat B-kursen i svenska eller befann sig i slutet av kursen.  

3.2 Kvalitativ metod – lärarintervjuer 
En annan av uppsatsens målsättningar är att undersöka lärares förhållningssätt till poesi 

genom att utföra djupintervjuer med fyra lärare. Som Halvorsen (1992:85) påpekar så kan 

djupintervjuer användas då man vill få en djupare förståelse av en persons beteende, motiv 

och personlighet. Patel och Davidson framhåller att ”syftet med en kvalitativ intervju är att 

upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos någon, t.ex. den intervjuades 

livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” (2003:78). Våra intervjuer baserades på 

resultatet som framkom av elevenkäterna. Vi valde att spela in intervjuerna för att därefter 

transkribera dem. Då lärarna ibland återkom till ämnen vi diskuterat tidigare under intervjun 

valde vi att efter transkriberingen dela in intervjuerna i så kallade temaområden. Då vi har 

transkriberat intervjuerna har vi inte tagit hänsyn till talspråkliga drag.  

     Genom intervjuerna undersöker vi lärares förhållningssätt till poesi och om det på något 

vis kan sättas i samband med elevers förhållningssätt. Efter bearbetning av elevenkäterna 

utformades ett frågeformulär med tretton autentiska frågor och följdfrågor som användes vid 

intervjuerna med lärarna. I redovisningen och analysen av lärarintervjuerna nedan har vi 

sammanställt och formulerat frågorna som fyra temaområden. Med stöd av Patel och 

Davidson har vi utformat följdfrågor för att samtalet skulle kunna stödjas om det behövdes 

(2003:80). Vi har valt att använda oss av autentiska frågor för att skapa en tillförlitlig 

frågesituation och en så normal samtalssituation som möjligt.  Patel och Davidson framhåller 

även att intervjuaren kan använda ett så kallat intervjuformulär där autentiska frågor eller 

teman utformats och ”det är upp till intervjuaren att knyta an till dessa under intervjun så att 

samtalet underlättas samtidigt som studiens frågor blir belysta” (2003:80). Vi begränsar vårt 

urval av lärare till att endast gälla lärare som undervisar i svenska på samhällsprogrammet. På 

grund av tidsbrist har vi endast intervjuat fyra lärare vilket innebär att lärarna inte undervisat 

alla de elever som ingår i vår undersökning.  

                                                 
1 Samhällsvetenskaplig gren med miljöinriktning. 
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     Vid lärarintervjuerna hade vi avtalat tid om 90 minuter, vilket vi beräknade skulle vara 

tillräckligt för att få tid till att bygga upp en god stämning för att den intervjuade skulle känna 

sig avslappnad under intervjun.  I redovisningen av lärarintervjuerna kallar vi de olika lärarna 

L1 (lärare 1), L2 (lärare 2), L3 (lärare 3) och L4 (lärare 4). L1 har gått en fyraårig 

ämneslärarutbildning med inriktning engelska/svenska och tog examen 1986. L2 har läst 

fristående kurser med inriktning svenska/språk och tog sin lärarexamen 1976. L3 har gått en 

fyraårig ämneslärarutbildning med inriktning engelska/svenska och tog examen 1988. L4 har 

en magisterexamen i engelska/franska och tog sin examen 1973. Läraren är inte behörig 

svensklärare.  

4. Redovisning och analys 
Då enkätfrågorna är autentiska har vi gjort en egen tolkning av svaren. Vid bearbetningen av 

resultaten har vi upptäckt olika mönster som vi diskuterar nedan. Då dessa mönster är 

utarbetade utifrån vår egen tolkning kommer vi därför i det som följer förtydliga dessa 

mönster genom att ge exempel från enkätsvaren. Citaten utgör nödvändigtvis inte hela elevens 

svar. I samband med varje fråga inleder vi med en redovisning av resultatet för att sedan 

avsluta med en analys av resultatet.  

4.1 Redovisning och analys av elevenkäter 
Fråga 1: Vad är poesi enligt din åsikt? 

Dikt, känslor och tankar är de mest frekvent förekommande orden i enkäterna. Ordet dikt 

nämns i 68 av elevsvaren. I 52 elevsvar framkommer det att poesi är något som handlar om 

känslor. I 11 elevsvar nämns det att poesi är tankar. Inget av ovanstående ord finns i 4 

elevsvar. Två elever anger i sina svar att de inte vet vad poesi är. Exempel på svar där ordet 

dikt nämns: 

”Poesi för mig är fina dikter”  

”Poesi är dikter”  

  ”Poesi är dikter, rim eller bara ord”  

 

Exempel på svar där ordet känslor och ord som uttrycker känslor nämns:  

”Poesi är ett sätt att uttrycka känslor i ord”  

”När man sätter ihop sina känslor till något vackert”  

”Poesi är en dikt som handlar om kärlek” 

 

Exempel på svar där ordet tankar nämns:  
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”Tankar som uttrycks i fina ord” 

 ”Korta innehållsrika texter som förmedlar en tanke”  

”Det är en skrivning som handlar om känslor och tankar”  

 

Utöver orden dikt, känslor och tankar framkommer det av några elevsvar att poesi även är 

konst. Exempel på svar där ordet konst nämns:  

”Poesi är konst i form av ord” 

”Poesi är ett konstnärligt uttryck utav känslor”  

 

Det framkommer även av några elevsvar att poesi uppfattas som något svårbegripligt. 

Exempel på svar där poesi definieras som något svårbegripligt är: 

”Poesi är sammansatta fina och krångliga ord”  

”En massa ord som man inte förstår innebörden av” 

 

Ett fåtal elevsvar är helt unika. Exempel på dessa elevsvar är:  

”Poesi kan vara ord och meningar i noveller och romaner; fint uppbyggda och 

konstruerade med känsla” 

”Jag ser nog poesi som lyriska texter och rim. Povel Ramel kan nog vara ett 

exempel på poesiförfattare” 

 

Resultatet visar att majoriteten elever anser sig ha en uppfattning om vad poesi är. Majoriteten 

av eleverna anger att poesi är dikter, tankar och/eller känslor.  Endast ett fåtal är osäkra och 

bara två elever säger sig inte veta vad poesi är.  

 

Fråga 2: Vad tycker du om poesi? 

Resultatbearbetningen visar att 53 elever är positivt inställda till poesi medan 20 elever är 

negativt inställda. 31 tyckte att poesi kunde vara både positivt och negativt. 5 elever har ingen 

uppfattning alls. Exempel på positiva svar:  

”Bra, det är roligt att läsa och att lyssna på och att även ibland försöka vara lite 

poetisk själv”  

”Jag gillar det, man kan skriva av sig sina känslor” 

”Roligt att läsa, speciellt dikter om kärlek och natur”  
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En positiv aspekt som går att utläsa från elevsvaren är att poesi har en form av terapeutisk 

inverkan på eleverna. Exempel på dessa svar är: 

”Det är ett bra sätt att få ur mig allt inombords, det är ett sätt att läka mig själv, 

behandling för mitt inre så att säga”  

”Det är ett sätt att få ut tankar och känslor. Om det har hänt något som till 

exempel förlorat en nära så kan det var skönt att skriva fina dikter” 

”Det är nog bra för ungdomar att skriva. Man uttrycker det som verkligen berör 

en och i dagens stress och press kan det vara skönt att säga precis vad som helst 

på ett vitt papper”  

 

Många elever har en positiv inställning till poesi då de ser den som en anledning att kunna 

kommunicera med andra elever och ta del av varandras tankar och åsikter. Exempel på dessa 

svar är: 

”Det är bra att få läsa det som andra har skrivit ner, de känslor som de har haft. 

Det är intressant.” 

 ”Det var bra att lyssna på andras dikter, hur de skriver och hur de känner”, 

”Roligt att höra de andras dikter för vi skrev så pass olika” och ”Alla tolkar 

poesin annorlunda och det är roligt att höra vad andra tycker och tänker” 

 

     Exempel på svar som är både positiva och negativa är: 

”Ibland kan det vara vackert, men ibland kan det vara för svåra ord och jobbiga 

att förstå” 

”En del poesi är väldigt bra, annan kan vara skit dålig” 

”Jag gillar poesi men inte när det blir för djupt så man inte förstår”   

 

Exempel på negativa svar är: 

”För mycket trams, tycker inte om det” 

”Jag gillar det inte så mycket jag vill hellre läsa romaner och noveller. Jag kan 

inte se det vackra i det” 

”Poesi är inte något som intresserar mig”  

 

Några elever förklarar att de har en negativ inställning till poesi då de tycker att den är svår att 

förstå. 
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Exempel på dessa svar är:  

”Poesi är för svårt och invecklat för att jag ska kunna ha en uppfattning om det. 

Det brukar ha en tendens till att vara tråkigt” 

”Många dikter ska vara så invecklade och konstiga att det är väl därför jag inte 

läser det regelbundet” 

”Det är ganska svårt att förstå och tråkigt”  

   

Det fanns även svar där eleverna inte hade någon uppfattning om de ansåg poesi som något 

positivt eller negativt. Exempel på dessa svar är:  

”Vet inte så mycket om det” 

”Inget jag gör på fritiden, men vem vet. Det kommer kanske ett skede i mitt liv 

då poesi blir mer betydande för mig. Nu kan jag inte ge ett svar jag står för” 

 

Av flera elevsvar framkom det att eleverna hade varit mer positivt inställda till 

poesiundervisningen om poesin hade varit ”modernare”. Exempel på dessa svar är: 

”Vi läser om kärlek och då kommer en del poesi med. Det är tråkig och gammal 

poesi. Det hade varit bättre med mer modern poesi” 

”Poesin har varit gammal och rätt tråkig som man inte förstår så mycket av. Det 

blir så svårt att sätta sig in i situationen då” 

”Modern poesi är mycket mera intressant för mig och jag tror att när ungdomar 

tänker på poesi så tänker de bara på gammal poesi. Fler borde ta del av modern 

poesi” 

 

Trots tidigare forskning (Wolf 2004) som visar på elevers negativa förhållningssätt till poesi 

visar vår undersökning ett motsatt resultat, det vill säga en övervägande positiv inställning till 

poesi bland de elever som ingick i vår undersökning. Resultatet visar även att många elever 

har en negativ inställning till poesin i skolan då den inte upplevs som ”modern”. 

  

Fråga 3: Har du mött poesi i svenskundervisningen? I så fall, i vilken omfattning? 

66 elever svarar att de aldrig har haft poesi eller att de har haft det i ringa grad, till exempel i 

form av en enstaka lektion där de läst en dikt. 16 elever svarar att de haft mycket poesi i 

svenskundervisningen. 11 svarar att de inte vet om de har poesi i undervisningen. 16 elever 

har inte nämnt hur mycket eller lite poesi de har haft i undervisningen, utan de har bara svarat 



 20

att de har haft poesi. Av enkäterna framgår det också att inte någon elev har angivit ett svar 

som tyder på en ”lagom” grad av poesi, utan resultatet visar på en ytterlighet av något slag.  

Exempel på svar där eleverna inte har haft poesi eller har haft det i liten utsträckning är:  

”Nej” 

”Vi har inte haft någon poesiundervisning i skolan”  

”Någon enstaka gång”  

 

Exempel på svar där eleverna mött (mycket) poesi är:  

”Vi läser mycket gamla dikter i svenskan” 

”Det gör vi hela tiden” 

”Vi har arbetat med poesi ca halva kursen” 

 

En del elever svarar att de inte kommer ihåg om de har haft poesi i undervisningen. Exempel 

på dessa svar är:  

”Inte vad jag kan komma ihåg” 

”Ja det har vi säkert?” 

”Minns inte”  

 

Några elever nämner inte grad men påpekar att de har haft poesi. Exempel på dessa svar är:  

”Vi har jämfört kärleksdikter från olika tidsepoker i vår historia” 

”Ja, det har vi haft. Vi har läst olika dikter i klassen” 

”Bara den i svenskan”.  

 

På denna fråga är det även några elever som påpekar att de inte anser att poesi är viktigt att ha 

i skolan. Exempel på dessa svar är:  

”Vår lärare är mycket glad för dikter så vi har stött på en hel del. Jag kan direkt 

säga att mer än hälften av materialet vi har jobbat med är irrelevant. Alltså dikter 

har jag ingen nytta av i framtiden” 

”Ibland gör vi lite meningslösa grejer som att bara läsa [poesi] högt” 

”Poesi går inte att använda på högskoleprovet” 

”Jag tycker inte att [poesi] ska finnas. Eftersom det inte är något viktigt att 

kunna tycker jag att man kan strunta i det”.  
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Resultatet visar att det inte är vanligt att arbeta med poesi i skolan.  Majoriteten av eleverna 

har arbetat med poesi endast i liten grad eller inte alls. Ingen elev har angett att de arbetat med 

poesi i en ”lagom” grad. Ett fåtal elever säger sig ha mött mycket poesi i 

svenskundervisningen. Några elever har uppgivit att de har haft poesi men glömt att nämna 

grad. 

 

Fråga 4: Hur har undervisningen sett ut? 

De mest förekommande elevsvaren visar att eleverna antingen har skrivit eller läst dikter. 

Resultatet visar att 30 elever har fått skriva egna dikter medan 34 elever har läst olika texter 

och dikter och 14 elever har fått lyssna på uppläsningar av dikter. 31 elever anger inte någon 

av de tre ovanstående färdigheterna utan uppger att de har mött andra former. Dessa svar har 

inget frekvent förekommande mönster utan nämns oftast en gång. Av de elever som svarar att 

de läst går det inte att uttyda om de har läst tyst eller högt i klassen. Exempel på svar där det 

framkommer att eleverna läst är:  

”Vi har läst dikter, skrivit egna och analyserat på svenskan och det var tråkigt” 

”Vi har läst olika dikter i klassen och sedan fått skriva egna dikter” 

”Ja, vi har läst mycket dikter och sångtexter av olika slag”.   

 

I några svar framkommer det även att eleverna har diskuterat. Exempel på dessa svar är: 

”Vi har läst poesi och sedan sa man vad man tyckte och vad det handlade om. 

Sådana lektioner är bra att ha för man kan inte ha fel, alla tolkar poesin 

annorlunda och det är roligt att höra vad andra tycker och tänker” 

”Jag gillar poesiundervisningen där man läser dikter och diskuterar vad man tror 

att de handlar om eller innebär” 

”Vi har gjort en diktsamling där vi skulle välja ut dikter och texter vi gillade 

sedan skulle vi analysera dessa och komma med åsikter om varandras val” 

 

I några fall förekommer svar som tyder på att de fått lyssna till poesi. Exempel på dessa svar 

är:  

”Vår lärare har blandat våra dikter och sedan fick vi välja en och läsa upp” 

”Vi har fått skriva en dikt som vi har läst högt i klassen men vi har också läst 

från olika gamla poeter” 

”Ja, vi hade kärlekstema då skrev vi dikter. Roligt att höra de andras dikter. För 

vi skriver så pass olika” 
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Av några elevsvar framgår det inte vilken/vilka färdighet/er eleverna har fått använda.  

Exempel på dessa svar är:  

”Vi har bara haft lite undervisning om poesi från upplysningstiden” 

”Ja, bland annat har vi skrivit dikter nu eftersom vi har pratat mycket om 

litteratur och kärlek genom tiderna. Då har vi tagit upp poesi och olika texter 

och dikter ur olika tidsperioder och har jämfört dessa” 

” Vi läser mycket gamla dikter, mest från antiken och medeltiden. I ettan läste vi 

mycket kärleksdikter. Jag tyckte att det var kul att läsa och försöka tolka 

dikterna” 

Det framkommer tydligt i resultatet att det vanligaste sättet att arbeta med poesi i skolan är att 

eleverna antingen får läsa poesi eller skriva egen poesi.  

4.2 Redovisning och analys av lärarintervjuer 
Först redovisar vi resultatet av lärarintervjuerna och analyserar sedan resultatet i 

efterkommande stycke. Det första temaområdet syftar till att se om elevernas definition av 

poesi kan relateras till lärarnas definition av poesi. Det andra temaområdet vi diskuterar syftar 

till att se vad lärarna har för inställning till poesi. Det tredje temaområdet syftar till att 

undersöka hur lärarna implementerar poesi i undervisningen och om det finns någon koppling 

till deras privata förhållningssätt. Det fjärde temaområdet syftar till att undersöka vilken 

attityd lärarna tror att eleverna har till poesi. 

 

1. Lärarnas definition av poesi och analys av deras svar  

L1 menar att poesi är att på ett koncentrerat sätt uttrycka någonting som man känner. Det är 

någonting där känslorna är engagerade och någonting som är utelämnande. L2 anser att poesi 

är en typ av skrift som strävar efter koncentration. L3 betraktar poesi som kortare texter och 

tankar och funderingar. L4 menar att poesi är en form av litteratur med en speciell form och 

rytm med ett förtätat budskap. L4 påpekar också att poesi även kan vara musik som satts till 

poesi. Läraren framhåller även att det är svårt att sätta en gräns mellan lyrik och prosa, då den 

gränsen kan vara väldigt flytande.  

     I elevsvaren är det endast ett fåtal som ser ett samband mellan poesi, musik och prosa. 

Endast en lärare gör denna koppling. Majoriteten lärare är överens om att poesi är en 

koncentrerad text. Däremot är det endast någon enstaka elev som påpekar att poesi är en 

kortare text. L2 och L3 begränsar sina svar till att poesi bara skulle omfatta en typ av skrift.  
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Ingen av lärarna nämner ordet dikt, vilket är det mest förekommande hos eleverna. Däremot 

nämner en lärare att poesi involverar känslor vilket även många av eleverna har gjort. En 

annan lärare nämner att poesi kan vara tankar vilket också är ett frekvent förekommande svar 

hos eleverna. Slutsatsen som går att dra av detta resultat är att eleverna och lärarna har 

ungefär samma uppfattning om vad poesi är.  

 

2. Lärarnas privata förhållningssätt till poesi och analys av deras svar 

L1 tycker mycket om poesi då det är tillgängligt och inte så tidskrävande. Läraren anser 

dessutom att poesi kan vara givande. Efter en stunds funderande svarar L1 att favoritpoeterna 

är Kristina Lugn, Sonja Åkesson och Pär Lagerkvist. L1 tycker om den fria dikten och 

prosadikten. 

     L2 anser att en del poesi är svår och tycker ”nog” om poesi då den ”ibland” kan ”drabba” 

läsaren. L2 svarar att Emily Dickinson är en favoritpoet men tycker även om 1600-

talspoeterna John Donnes och Shakespeares sonetter. Läraren anser att de har format poem 

”sinnrikt” då de får fram ”ett otroligt innehåll” genom användningen av en bestämd form.   L3 

tycker inte om poesi speciellt mycket förutom poesi av Edith Södergran och Karin Boye. För 

att L3 ska tycka om poesi får det inte vara ”för modernt inte som Katarina Frostenson”. 

Vidare påpekar läraren att poesi inte heller ska ”kräva mycket tankearbete”. Det ska vara 

”poetiskt”, och behöver inte vara regelstyrt utan kan vara fritt. Poesin ska enligt läraren ”inte 

kräva mycket analytiskt arbete”.  

     L4 tycker mycket om poesi och köper nya diktverk regelbundet. Läraren har ingen 

favoritform av poesi, men föredrar poesi av Tomas Tranströmer och Göran Sonnevi. 

     Lärarna har en övervägande positiv inställning till poesi och är intresserade av att läsa 

poesi privat. Trots deras övervägande positiva förhållande till poesi är det bara två av lärarna 

som brukar använda poesi. Eftersom L2 ”nog” och ”ibland” tycker om poesi visas tecken på 

ett tvekande samtidigt menar läraren att poesi kan vara ”svårt”. Många utav de elever som har 

en negativ inställning till poesi påpekar att en av anledningarna till detta är att de just 

uppfattar poesin som svår. L3 är övervägande negativt inställd till poesi men har en liknande  

uppfattning som många av eleverna – poesi är bra om den inte kräver mycket tankearbete och 

därmed är svår att förstå.  

 

3. Hur lärarna implementerar poesi i undervisningen och analys av deras svar 

L1 förklarar att det är ett ”problem då eleverna inte är så intresserade av poesi”. Men då 

läraren arbetar med poesi pratar de ”allmänt” om dikten, vad den förmedlar och vad eleverna 
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tycker att den förmedlar. Det L1 fokuserar på är vad dikten ger och vad den vill förmedla. 

Vidare upprepar läraren att klassen har ”en allmän diskussion” kring en känsla som en elev 

kan få ut av en dikt. Läraren väljer i första hand inte bundna dikter utan föredrar den fria 

formen. L1 påpekar att eleverna får arbeta med poesi vid genomgången av epokerna 

modernismen och romantiken eftersom läraren anser att dessa epoker fungerar som varandras 

motvikter. Lärarens mål och syfte med poesi är ”att eleverna ska lära känna diktformen och 

att på ett enkelt sätt förmedla någon form av epok genom dikt”. L1 vill att eleverna ska få en 

”upplevelsekänsla”. L1 påpekar att poesin ”tyvärr” har en för liten plats i svenskan. Därefter 

påpekar L1 igen att elevernas respons är negativ vid diktläsning.  L1 framhåller att en av 

anledningarna till att poesi inte används mycket i undervisningen är på grund av läroplanen: 

”Sen är det ju det här med läroplanen att poesi på något sätt inte har samma status som 

uppsatsskrivning”.  

     L2 förklarar att i SV A får eleverna leka med ord för att eleverna ska ”närma sig vad poesi 

är överhuvudtaget”. Eleverna får skriva egen poesi och läsa några av L2:s favoritpoem där 

läraren talar om varför dikterna är bra. På SV B brukar L2 lägga in romantiken som ett stort 

poesiområde och eleverna får ”försöka tolka dikterna”. Då läraren går igenom modernismen 

brukar undervisningen ”vara mer fri” när klassen ”undersöker någon modernare poet”.  

Läraren påpekar att det är ”väldigt svåra dikter många gånger” eftersom det inte är ”lätt att ta 

sig igenom till exempel Eliot”. L2 understryker även att eleverna mest får läsa och tolka 

medan lyssna hamnar i skymundan. Ibland spelar läraren in dagens dikt från P1. Läraren 

förklarar även att uppläsningsdelen ofta blir lidande. Det som L2 anser är viktigast att ha med 

i undervisningen i poesi är att ”eleverna ska få en känsla för vad poesi kan vara”. Läraren 

tycker att eleverna ska förstå att poesi är en del av litteraturen. Eleverna ska veta att det är 

något människan alltid har sysslat med. Målet och syftet med poesi i undervisning är ”att 

eleverna ska uppleva språkets glädje och språkets frihet och utmana tanken”. Då L2 

kommenterar poesins utrymme i svenskan förklarar läraren att den har ”en plats av många” 

men att den ”kanske inte riktigt har så stor plats som romanläsning men en rätt så framskjuten 

plats”. Därefter påpekade L2 att ”jag ser i alla fall till att ha några veckor med” och ”jag ser i 

alla fall till att inte glömma bort den”. 

     L3 arbetar hellre med prosa än poesi och eleverna får sällan arbeta med poesi. När L3 dock 

använder poesi i undervisningen sker det oftast i A-kursen och C-kursen. Då förekommer det 

ofta att eleverna får läsa poesi i form av dikter då de arbetar med romantiken och 

modernismen. Därefter ger läraren ett exempel på ett tema om barndomen med dikter som 

sammanställts från en antologi. Detta tema har läraren arbetat med innan också.  Det som L3 
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tycker är viktigast att ha med i undervisningen av poesi är ”att eleverna ska tycka om dikter 

och att de ska ge eleverna någonting”. Lärarens mål och syfte med poesi är att ta bort 

fördomarna kring dikter och få eleverna att tycka om det. L3 påpekar vidare att syftet inte är 

att de ska analysera även om de får prova på det. L3 förklarar att poesi knappt har en 

framträdande plats i undervisningen då romaner föredras.  

     L4 svarar i sin tur att poesi inte används i lärarens undervisning, då ”tyngdpunkten i 

[svenskan] förskjutits från litteratur överhuvudtaget till färdighetsträning och poesi har man ju 

liksom inte nytta av på det viset”. Vidare förklarar läraren att elever inte är lika duktiga på 

svenska längre och att det krävs mycket färdighetsträning. Läraren påpekar också att svenskan 

har blivit mer ”a matter of fact”. Med andra ord nyttighets- och färdighetsinriktat vilket, enligt 

lärarens åsikt, har bidragit till att poesin hamnat i skymundan. Däremot påpekar L4 att det inte 

speglar lärarens eget intresse då denne är poesiintresserad och läser på sin fritid. L4 anser att 

poesi används för lite i undervisningen. 

     Resultatet visar att majoriteten av lärarna föredrar att arbeta med poesi vid genomgång av 

epokerna romantiken och modernismen. Resultatet visar även att två av lärarna tycker att de 

har för lite poesi i undervisningen. Två av lärarna har även en liknande uppfattning att 

eleverna är ointresserade eller har språkliga brister och att läroplanen brister i upplägget då 

mycket fokus läggs på uppsatsskrivning eller färdighetsträning. Dessa lärare menar att 

skönlitteratur inte har lika hög status i svenskundervisningen då lärarna anser att till exempel 

förberedelser inför nationella prov och uppsatsskrivning är till större nytta.  

     Återigen påpekar en av lärarna att framförallt modernistiska dikter kan vara svåra, vilket 

stöds av en annan lärare som personligen inte tycker om modernistiska dikter då de kräver 

mycket tankearbete. Denna lärare kommenterar att poesi inte ska vara ”för modernistisk” 

vilket ger negativa associationer till beteckningen modernistisk. Vidare påpekar till exempel 

L3 att syftet med undervisningen är att eleverna ”ska ha roligt” samt att ”fördomarna” ska tas 

bort och att ”de inte ska analysera”. Det ger i sin tur negativa associationer till ”analysera” då 

det undviks för att eleverna ska ha ”roligt”.     Resultatet visar också att till exempel L2 har 

problem att förhålla sig till omfattningen av sin poesiundervisning. Läraren börjar med att tala 

om poesi som ett framskjutet ämne i svenskundervisningen för att avsluta sitt resonemang 

med att påpeka att poesin i alla fall inte ska glömmas bort. Resultatet visar att majoriteten av 

lärarna använder poesi endast i liten utsträckning eftersom att de anser att bland annat 

kursplaner och elevers bristande intresse för poesi utgör ett hinder. Lärarna påpekar dock att 

de gärna vill använda poesi mer.     
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4. Vilken attityd tror du att eleverna har till poesi? 

Läraren förklarar att eleverna inte har någon förståelse för vad poesi är. L1 berättar att 

eleverna tycker att poesi är ”skit” som de inte kan läsa och att de själva skulle kunna skriva 

”bättre på fem minuter”. Det är denna reaktion som får L1 att undvika poesi. Läraren anser att 

eleverna är mer intresserade av att skriva själva än av att lyssna och läsa. L2 antar att en 

vanlig uppfattning hos eleverna är att poesi kan vara vilken text som helst, men framförallt en 

text som handlar om känslor.  Vidare anser L2 att eleverna kan uppfatta poesi som ”fjantigt” 

och ”löjligt”. Det är sällan läraren har hört att eleverna tycker att poesi är svårt. Enligt L2:s 

erfarenhet är gymnasieungdomar  konformistiska och de påverkas av veckotidningar där det, 

enligt L2, står mycket ”känslodravel”. Läraren upplever att det är ett stort avstånd mellan 

eleverna och litteraturhistorien, till exempel uppfattar läraren att dagens elever tycker att 

Stagnelius poesi är svår att förstå. Samtidigt tror L2 att eleverna kan tycka att det är svårt när 

dikterna är metaforiska. Men läraren påpekar att bland annat Poetry Slam2 gett genren nytt liv 

då poesin länge har varit finlitteratur. Även L3 tror att eleverna kan uppfatta poesi som tråkigt 

och svårt, men att det säkert finns de som är intresserade. L4 uppfattar inte eleverna som 

intresserade av poesi, men påpekar att det är svårt att gissa sig till vad elever egentligen 

tycker. 

     Resultatet visar att majoriteten av lärarna har uppfattningen att eleverna tycker att poesi är 

tråkigt och svårt. Det framgår även av resultatet att lärarna undviker poesi i undervisningen 

eftersom de inte uppfattar eleverna som intresserade. Lärarna påpekar att eleverna nog kan 

uppfatta poesi som ”svårt”. Samtidigt som lärarna upplever att majoriteten av eleverna är 

negativa till poesi tror de även att det finns ett visst intresse.    

5. Metoddiskussion 
En enkätundersökning genomfördes för att se vilken uppfattning och attityd elever har till 

poesi. Efter bearbetning av elevenkäterna fann vi det intressant att undersöka om liknande 

uppfattningar finns hos gymnasielärare. Dock har vi inte för avsikt att undersöka hur en viss 

lärares attityd till poesi speglas hos dennes elever och vice versa. I uppsatsen undersöker vi 

alltså elevers respektive lärares allmänna attityd till poesi. Men då det hade varit intressant att 

undersöka hur en viss lärares attityd till poesi speglas hos dennes elever hade vi i ett 

retrospektiv intervjuat lärare som undervisat de elever som deltagit i enkätundersökningen.       

                                                 
2Poetry Slam är tävlingar i estradpoesi där alla som skriver poesi på vilket språk som helst är välkomna att delta. 
Dikterna ska vara originaltexter framförda av poeten själv. Frivilliga ur publiken, tre eller fem personer bildar en 
jury och ger poäng för varje framträdande (www.estradpoesi.com/iopp/index.html). 
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      Vid bearbetningen av elevenkäterna upptäckte vi frekvent förekommande ord som vi 

uppmärksammade som olika svarskategorier. För att ge ett exempel: på första frågan var de 

mest frekvent förekommande orden i elevsvaren: dikt, tanke och/eller känsla. Dessa tre ord 

räknade vi som tre olika svarskategorier. Vissa av elevernas svar kunde delas in i flera av de 

olika svarskategorierna. Till exempel har följande svar delats in i två kategorier: ”Det är en 

skrivning som handlar om känslor och tankar”. Följaktligen har denna elev räknats två 

gånger. Antalet elevsvar på varje fråga är således inte detsamma som antalet elever som har 

svarat på frågan. Detta komplicerade bearbetningen av elevsvaren. 

      Då vi planerade vår undersökning valde vi en kvalitativ metod eftersom vi ansåg att 

autentiska frågor skulle ge en nyanserad bild av elevernas tankar och åsikter. Med tanke på att 

frågorna var autentiska och bortfallet inte var så stort som vi hade räknat med blev det mycket 

material att bearbeta. Om vi hade uteslutit svar för att minska ner materialet hade detta kunnat 

uppfattas som en styrning mot önskat forskningsresultat. Nu efteråt upplever vi att det hade 

varit mer fördelaktigt att tillämpa en kvantitativ metod, det vill säga en enkät med 

svarsalternativ.  Detta hade förmodligen underlättat bearbetningen av enkäterna och då hade 

vi undgått problemet med att göra egna tolkningar av svaren samt bearbetningen av 

kategoriseringarna.       

      Bearbetningen av lärarintervjuerna hade underlättats om vi hade utfört pilotintervjuer. Vi 

hade då fått möjlighet att bearbeta en del av våra frågor och eventuellt ändrat dem. Men på 

grund av tidsbrist utfördes inte någon pilotundersökning.  

      En bilaga med de frågor som användes under intervjuerna bifogas uppsatsen, men dessa 

frågor användes bara som en mall då de under intervjuerna anpassades efter situationen för att 

samtalen skulle flyta naturligt. 

       Eftersom examensarbetet är förlagt på höstterminen har vi inte haft någon möjlighet att 

utföra undersökningen på elever som läser C-kursen i svenska då den går på vårterminen på 

de skolor som vi har genomfört undersökningen på. Vi ville utföra undersökningen på elever 

som går på samhällsprogrammet och läser C-kursen i svenska för att kunna jämföra de olika 

inriktningarna inom detta program.  

 

6. Diskussion 
Resultatet visar att majoriteten av eleverna har en positiv attityd till poesi. Resultatet kan 

uppfattas som något förvånande då tidigare forskning visar att elever på högstadiet har en 

negativ inställning till poesi.  
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     Resultatet är intressant eftersom elevernas uppfattning om poesi är lik den uppfattning som 

lärarna har trots att lärarna inte har undervisat eleverna som deltagit i undersökningen. För i så 

fall hade det gått att anta att lärarna påverkat elevernas uppfattning. Både lärare och elever 

nämner ”tankar” och ”känslor” i sina definitioner av poesi. Två lärare påpekar att 

modernistisk poesi kan vara svår både för dem själva och för eleverna. Detta bekräftar även 

flera elever som påpekar att äldre poesi är svår att förstå.  

        Många elever tycker det är svårt att analysera och tolka. En anledning till att eleverna 

finner det svårt kan vara för att de inte gör det tillräckligt för att öva upp tolkningsförmågan. 

Även en av lärarna anser att det är svårt att analysera och tolka poesi och vill inte att poesi ska 

kräva mycket tankearbete. Därför undviker läraren analyser och tolkningar av poesi i sin 

undervisning. Det framkommer även i intervjun att läraren inte anser sig vara tillräckligt 

duktig på att analysera, vilket är ytterligare en anledning till att poesi används i minimal 

utsträckning i lärarens undervisning. Istället föredrar läraren att arbeta med romaner. Läraren 

menar att romaner är enklare att arbeta med i stället för poesi då romaner inte kräver lika 

mycket tankearbete. En tolkning av denna lärares uppfattning kan vara att tankearbete bör 

undvikas i samband med skönlitteratur.       

     I kursplanerna framgår det dock att det är viktigt att lägga fokus på elevernas 

tankeutveckling.   Svedner pekar på en utveckling där skönlitteratur inte längre ses som enbart 

avkoppling. Han menar att skönlitteratur kan ”ses som en påkoppling, något som ger 

kunskap”. Med påkoppling menar Svedner att skönlitteratur inte bara är känslomässigt utan 

bidrar till att eleverna får reflektera och utveckla tänkandet (1999:41). Även Langer menar att 

litteratur bidrar till elevernas utveckling av tänkandet då hon framhåller att ”[ä]ven om 

[eleverna] inte använder litterärt tänkande enbart när [de] läser litteratur är 

litteraturundervisningen den främsta studieingången för elever att systematiskt träna och 

utveckla sina färdigheter i sådant tänkande” (2005:56).  

     Vårt resultat visar också att en av lärarna brukar ge eleverna sin egen tolkning av dennes 

favoritpoem. Wolf framhåller att ”förståelse av ett litterärt verk inte är att i första eller ens i 

andra hand känna till någon annans tolkning av det litterära verket” (2002:134). Därför bör 

man som lärare tänka på att elevernas egna tolkningar ska prioriteras. Enligt Dysthe kan inte 

kunskap kopieras från lärare till elev utan kunskapen skapas i den sociala interaktionen mellan 

eleverna (1996:46).    

     Undersökningen pekar på att många elever vill öppna sig för varandra genom att få 

kommunicera och ta del av varandras tankar och åsikter. Detta är en uppfattning som 

bekräftas även i Ziehes forskning. Han påpekar att elever har en önskan: 
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av att öppna sig för varandra ge inblickar i ens inre liv, visa autentiska känslor, dela ett 

emotionellt engagemang […] Tendensen i konceptet ”närhet” är att vilja att hela personligheten 

kommer till uttryck, eller åtminstone att emotionella och identitetsskapande upplevelser utbreds 

horisontellt.  (Ziehe 1989:74 ).  

 

     Resultatet visar även att lärarna ger förklaringar av poesi som framstår som inlärda svar 

vilka liknar definitioner från encyklopedier. Även detta kan tyckas vara något begränsade 

svar, då de är svensklärare kunde kanske mer elaborerade svar förväntas.  

      Det framgår i undersökningen att lärarna tror att elever i allmänhet har en negativ 

inställning till poesi. Följden har blivit att lärarna undviker poesi i sin undervisning. De elever 

som deltagit i denna undersökning har dock en positiv inställning till poesi. Ur ett 

erfarenhetspedagogiskt perspektiv är det viktigt att läraren lyssnar till sina elever för att deras 

förutsättningar och erfarenheter ska tydliggöras. Ideologin i erfarenhetspedagogiken återfinns 

i läroplanen där det står att lärare ska utgå från elevers egna intressen och individualisera 

utbildningen i den mån det går.  

      Resultatet visar också att en av lärarna anser att poesi inte fyller någon funktion då många 

elever, enligt lärarens åsikt, har dåliga språkliga färdigheter. Läraren menar också att dennes 

elever vill arbeta med sådant de har nytta av till exempel att öva inför nationella prov. Många 

elever som deltagit i undersökningen har också samma uppfattning och tycker inte att poesi 

utgör någon nytta i deras vardag. En annan lärare menar att kursplanernas upplägg visar att 

poesi har fått en lägre status. Detta visar även att en förändring har skett i kursplanerna, då det 

vid en historisk tillbakablick framgår att poesi tidigare har haft en tydlig ställning och hög 

status, men nämns inte alls i dagens kursplaner.  

    Precis som eleverna är även majoriteten lärare positivt inställda till poesi men de är 

tveksamma till att använda poesi i skolan. Två av lärarna tycker att de har för lite poesi i 

undervisningen men ser inte sig själva som en anledning till detta utan menar att elevintresset 

saknas och att läroplanen prioriterar till exempel uppsatsskrivning. Här kan en parallell dras 

till den ämnesuppfattning som Malmgren har lokaliserat och benämner svenska som ett 

färdighetsämne. Han understryker att syftet med en undervisning som bygger på 

formalisering av färdighetsträningen är: 

  
att eleverna ska lära sig behärska den formella teknik som är förbunden med olika språkliga 

delfärdigheter. Träningen sker genom att olika moment återupprepas. Ämnet blir 

momentsplittrat och träningen sker huvudsakligen genom formaliserade och programmerade 
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övningar. En förutsättning är att eleverna lär sig en språklig teknik eller blir medvetna om ett 

formellt mönster. Tekniken förutsätts sedan kunna användas i tillämpade språksituationer. I 

denna tappning är svenska först och främst ett språkämne. Det är något som ska vara till praktisk 

nytta i elevernas vardag. (1996: 87)  

 

 Wolf applicerar Malmgrens resonemang om svenska som ett färdighetsämne på användandet 

av poesi i skolan. Wolf ser denna ämnesuppfattning som en varning för formella 

språkövningar och isolerad färdighetsträning (Wolf 2004:34). Wolf anser dock att det inte är 

fel med svenska som ett färdighetsämne så länge ämnet inte består av isolerade övningar. 

Vidare understryker Wolf att eleverna kan uppöva sina språkliga färdigheter genom 

användandet av poesi då de ser hur språket kan användas och sammansättas. Wolf påpekar att 

det är en förutsättning att elevernas egna dikter får stå i centrum eftersom läs- och 

skrivprocessen ska bli relevant, då dikterna utgår ifrån dem själva och deras livserfarenheter. 

Han menar att det hör till färdighetsträningen att eleverna läser egna och andras dikter, tyst 

såväl som högt (2004:34).   

      Majoriteten av eleverna som har deltagit i undersökningen har antingen inte mött poesi i 

undervisningen eller har de bara stött på poesi i liten utsträckning. Därför är det särskilt 

förvånande att majoriteten av dessa elever har en positiv inställning till poesi. Denna 

inställning torde vara påverkad av yttre omständigheter och de bör därför ha fått intresset för 

poesi utanför skolan. Det som vi finner intressant är var deras intresse kommer ifrån. Därför 

är ett förslag på en fortsatt undersökning att undersöka vad det är som händer utanför skolan 

som gör att eleverna är intresserade av poesi? Några elever påpekar, som ovan nämnt, att de 

inte uppskattar den poesiundervisning som är i skolan då de anser att den är svår att relatera 

till eftersom mycket poesi är äldre från olika epoker.  

                Något vi undrat över är varför eleverna i denna undersökning verkar ha en positiv 

inställning till poesi när annan forskning visar att inställningen är negativ. Vår forskning har 

utförts på gymnasiet medan Wolfs har utförts på högstadiet, vilket kan tyda på att det är något 

som händer mellan högstadiet och gymnasiet som gör att eleverna ändrar uppfattning.  

En annan fråga som är intressant att undersöka är vad det är som gör att lärarna anser att 

kursplanen åsidosätter skönlitteratur. Svedner menar till exempel att skönlitteraturläsningen är 

viktig då den har en stor plats i kursplanen (1999:41).  

      Resultatet visar även att en av lärarna uppmärksammat att eleverna mött poesi i olika 

medier till exempel veckotidningar. Detta är en indikation på att eleverna har ett visst intresse 

för poesi som skulle kunna uppmärksammas och tillmötesgås av lärare. Om lärare ska 
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undervisa i poesi utifrån ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv hade ett tillvägagångssätt varit 

att utgå från elevernas erfarenheter och förutsättningar. Läraren kan eventuellt börja med 

poesi som upplevs som ”modernare” av eleverna som de kan förstå och uppleva som 

intressant. Ett alternativ kan vara att som läraren ovan uppmärksamma var eleverna stöter på 

poesi. Sedan när intresset finns och elevernas erfarenheter ökar kan ”svårare” poesi användas. 

Därmed inte sagt att all äldre poesi behöver upplevas som omodern och är svårare än ”nyare” 

poesi.     

      Undersökningens resultat har betydelse för vår yrkesroll som lärare då den visar att 

eleverna har en positiv inställning och verkar vara nyfikna på poesi. En viktig anledning till 

att man som lärare ska använda poesi är att eleverna har ett behov av närhet och att få uttrycka 

sig samt att ta del av varandras tankar. Poesi och annan skönlitteratur kan med fördel 

undervisas ur ett konstruktivistiskt perspektiv för att hjälpa eleverna att nå kursplanens mål. 

Då många elever påpekar att de tycker det är svårt med äldre poesi och efterfrågar 

”modernare” former utan ”svåra”, ”djupa” och ”flummiga” ord/formuleringar kan det vara 

värt att tänka på att det finns andra poetiska former som till exempel Poetry Slam och video 

poesi. ”Modernare” former som kan locka eleverna då den poesin eventuellt kan vara lättare 

att relatera till.   

     Fredrik Söderling förklarar att Poetry Slam är ett fenomen som blivit alltmer populärt 

sedan det kom till Sverige 1992 från USA. Marc Smith startade Poetry Slam i Chicago i 

mitten av 80-talet. Estradpoesin3, har etablerat sig i mer än 40 orter i Sverige och varje år är 

det SM i Poetry Slam på nya orter.  Erik Lappalainen, som införde Poetry Slam i Sverige, tror 

att framgången beror på att det inte finns någon hierarki då vilken poet som helst kan anmäla 

sig till en tävling och att en jury ger poäng (Söderling, Fredrik: ”Poetry slam växer upp”, 

2006-03-22). Poeten och författaren Eric Pauli Fylkesson som är SM-finalchef understryker 

”att det här är vår tids svar underifrån, som en folkrörelse. Här finns ingen kvotering, en jämn 

könsfördelning och ålderssnittet på deltagarna är under 30 år” (Söderling, Fredrik: ”Poetry 

slam växer upp” 2006-03-22). Fylkesson tror att det är den sociala kontakten som lockar 

ungdomarna och understryker också att estradpoesi är den litterära kultur som har ”det största 

unga inslaget” (Söderling, Fredrik: ”Poetry slam växer upp” 2006-03-22).  

   Med tanke på att eleverna hör musik dagligen från MP3 spelare, polyfona mobiltelefoner, 

olika musikkanaler på TV, radio och Internet finner vi det förvånande att inte fler elever gör 

en koppling mellan musik och poesi. En anledning kan vara att de ser musik och poesi som 

                                                 
3 Estradpoesi är muntlig poesi som framförs inför publik (http://sv.wikipedia.org/wiki/Estradpoesi). 
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två olika saker. Med tanke på att de flesta elever är vana vid olika teknologiska medel så kan 

videopoesi vara ett sätt att locka dem till att bli intresserade av poesi. Det innebär att eleverna 

skapar poesi med hjälp av videokameror. Melinda Storey förklarar ”genom att blanda poetiska 

texter med visuella tolkningar och bakgrundsmusik uttrycks auditiva, och kinetiska 

inlärningssätt” (Storey, Melinda: ”Creating Poetry Videos”, vår översättning, 2006-03-26). 

Därmed kan poesi vara ett sätt för eleverna att få använda de fem färdigheterna lyssna, skriva, 

se, läsa och höra. Storey menar att videopoesi kan bidra till att eleverna aktivt får fatta beslut, 

planera, lösa problem och tänka kritiskt (Storey, Melinda: ”Creating Poetry Videos”, vår 

översättning, 2006-03-26).     

 

7. Sammanfattning 
I denna uppsats undersöker vi vilken attityd elever och lärare på gymnasiet har till poesi. 

Vidare undersöker vi om poesi, sett ur ett konstruktivistiskt perspektiv, kan användas som ett 

pedagogiskt medel vid sidan av andra för att hjälpa eleverna att nå styrdokumentens mål. 

Tidigare forskning har visat att elever på högstadiet har en negativ attityd till poesi. Genom 

vår kvalitativa enkätundersökning framkommer dock resultatet att elever som har avslutat B-

kursen i svenska på Samhällsvetenskapliga programmet har en i huvudsak positiv attityd till 

poesi. I enkätsvaren framkommer det bland annat att eleverna anser att poesi kan ha en form 

av terapeutisk verkan. Eleverna framhåller också i sina svar att poesi bland annat erbjuder en 

möjlighet att komma sina klasskamrater närmre eftersom att de i diskussioner om olika 

tolkningar får ta del av varandras känslor och tankar.  

      Genom kvalitativa djupintervjuer med fyra lärare framgår det att även lärarna i vår 

undersökning har en i huvudsak positiv attityd till poesi. Trots denna positiva attityd 

framkommer det att lärarna endast i liten utsträckning använder sig av poesi i sin 

undervisning. En av anledningarna är att lärarna har uppfattningen att elever har en negativ 

inställning till poesi.  

      Vidare framkommer det att ur ett konstruktivistiskt perspektiv kan poesi vara ett medel för 

att nå kursplanens mål. Genom en öppen dialog i klassrummet bidrar elevernas olika 

tolkningar av poesi till kunskapsbyggande och meningsskapande. Genom att kommunicera 

om litteratur/poesi utvecklas tänkandet, den personliga och kulturella identiteten stärks och 

man får en ökad förståelse för människors bakgrunder, genus, intressen, skillnader och 

likheter. Den sociala interaktionen i klassrummet leder till att de föreställningsvärldar som 

eleven skapar i samband med litteraturläsning konstant omvärderas, vilket i sin tur bidrar till 
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elevens personlighetsutveckling. Litteraturläsning bidrar även till att utveckla elevernas 

sociala och historiska förståelse då det gäller humanistiska problem. 

Resultatet visar att poesi kan intressera både elever och lärare. Dessutom framkommer det att 

ur ett konstruktivistiskt perspektiv kan poesi vara ett användbart medel för att hjälpa eleverna 

att nå styrdokumentens mål.  
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Bilaga 1 
1. Enligt dig, vad är poesi?  

2. Vad tycker du om poesi? 

3. Har du någon favorit poet? 

4. Har du någon favoritform av poesi? 

5. Hur arbetar du med poesi i undervisningen? 

6. Vad är viktigast att ha med i poesiundervisningen? 

7. Vilka dikter och poeter har du jobbat med eleverna?  

8. Vad är ditt mål och syfte med att ha poesiundervisning? 

9. Hur pass framskridande plats tycker du att poesiundervisningen har i 

svenskundervisningen? 

10. Vilken attityd tror du att eleverna har till poesi? 

11. Har du någon idé om hur man skulle kunna höja eller öka deras intresse för poesi? 

12. Har du några övriga synpunkter, något du kommit att tänka på som inte blivit sagt? 

13. Om du inte arbetar med poesi, varför? 

 


