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Sammandrag 

Detta är en ämnesdidaktisk studie som undersöker hur lärare använder poesi i undervisningen 

på sfi och i svenska som andraspråk inom vuxenutbildning samt vad de ser för vinster och 

svårigheter med det. Studien tillför ny kunskap på ett relativt outforskat område. Metoden 

som används bygger på grundad teori och metodtriangulering. Datainsamlingen omfattar en 

kvalitativ intervjustudie (N=5) som kompletteras och fördjupas med kvantitativa data 

insamlade via en enkät (N=85). Enligt tidigare forskning har poesi litet utrymme i vuxen-

utbildningen i svenska som andraspråk, särskilt på sfi där fokus ligger på texter som står nära 

deltagarnas vardag och som ofta upplevs vara av större nytta. Samtidigt visar forskning att 

poesi kan främja och berika språkinlärningen, vilket får stöd i studiens intervju- och enkätdata 

som visar att elever genom att jobba med poesi tränar ordförråd, uttal, skrivande, grammatik 

och läsförståelse. Dessutom utvecklas abstrakt tänkande och kulturkunskap. Vissa lärare 

upplever dock svårigheter i form av brist på bra arbetsmaterial och tid samt en osäkerhet inför 

poesi som undervisningsmaterial. Slutsatsen av studien är att poesi, utöver att vara 

utvecklande på ovan nämnda sätt, kan göra undervisningen mer lustfylld och personlig och 

bidra till ökad motivation att lära sig svenska språket.  

 

Nyckelord: poesi, lyrik, svenska för invandrare, sfi, svenska som andraspråk, sva, 

vuxenutbildning, andraspråksinlärare, språkutveckling. 
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1 Inledning  

I mitt första lärarvikariat ingick en kurs i kreativt skrivande. En deltagare var svag i svenska 

och efter första lektionen kände hon sig dålig och bedrövad. Vid andra tillfället fick hon 

skriva dikter. Jag sa att det inte är så noga med grammatiken då, att det viktigaste är att 

förmedla en känsla. Hon började med en arg dikt om vädret. När hon fick beröm sken hon upp 

och sa: ”Det är bra? Jag känner mig stolt!”. Kommande lektioner uttryckte hon inga tvivel på 

sig själv. På samma skola läste en kollega poesi med nybörjargrupper i svenska som 

andraspråk. ”Jag vill visa att svenska språket kan vara vackert” förklarade hon. Hon beskrev 

poesi som ”svenska som sjunger och sprakar”, till skillnad från ”enkla lära sig svenska-

texter”. Den kollegan och kvinnan som deltog i skrivarkursen sådde fröna till denna uppsats. 

Mitt antagande är att poesi kan vara värdefull i undervisningen i svenska som andraspråk, 

men att genren lätt faller för trycket från ett instrumentellt nyttotänkande. Men behöver poesi 

stå i motsats till nytta? Min förhoppning är att denna forskningsstudie ska ge lärare inspiration 

och fördjupad kunskap om poetiska texter som pedagogiskt material och verktyg i under-

visningen av vuxna i svenska som andraspråk. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Poesi i undervisning av vuxna andraspråksinlärare är ett relativt outforskat område. Det finns 

dock forskning som tyder på att poetiska texter kan fylla en viktig funktion när man lär sig ett 

nytt språk. Syftet med denna studie är att utreda hur lärare inom sfi och vuxenutbildning i 

svenska som andraspråk använder poetiska texter som pedagogiskt material och verktyg och 

vad de ser för vinster och svårigheter med det. För att utforska detta ställer jag mig följande 

frågor: 

 Hur fungerar poesi som pedagogiskt material och verktyg i sfi- och sva-undervisning 

för vuxna? 

 Vilka didaktiska dilemman finns det med poetiska texter i sfi- och sva-undervisning? 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en definition av poesi, skillnaden mellan svenska för invandrare och 

svenska som andraspråk samt vad tidigare forskning säger om ämnet för studien. Litteraturen 
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som refereras till visar att läsning av skönlitteratur och poesi är språkutvecklande. Dock tycks 

det inte finnas så mycket skrivet om specifikt poesi i undervisning av andraspråksinlärare, 

särskilt inte inom vuxenutbildning. Min undersökning kan bidra med ny kunskap i ämnet. 

2.1 Svenska för invandrare och svenska som andraspråk 

Denna studie fokuserar på vuxna andraspråksinlärare, det vill säga personer som håller på att 

lära sig svenska som ett andraspråk. 

 Sfi, den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare, består av tre studievägar 

och fyra olika kurser. Studieväg 1 vänder sig till personer med ingen eller mycket kort 

studiebakgrund och studieväg 3 vänder sig till studievana personer. Studieväg 1 har kurserna 

A–D, studieväg 2 kurserna B–D och studieväg 3 kurserna C–D. Sfi-kurs D, den sista kursen, 

motsvarar årskurs 6 i grundskolan (www.skolverket.se, hämtat 8/4 2021). 

 Lärare i svenska som andraspråk finns på skolans alla stadier. Inom vuxenutbildningen 

undervisar de på sva grund, motsvarande högstadiet, samt på gymnasiet, kurs 1, 2 och 3 

(www.utbildningsochjobbcenter.uppsala.se, hämtat 8/4 2021). 

 För att förenkla används här huvudsakligen termen svenska som andraspråk förkortat sva, 

som i sva-lärare och sva-undervisning. I detta arbete omfattar det även svenska för invandrare, 

sfi. Skolverket och Nationellt centrum för svenska som andraspråk skriver förkortningarna sfi 

och sva med gemena bokstäver och jag följer deras exempel. 

2.2 Lyrik eller poesi? 

Det första jag ställdes inför var vad jag skulle kalla det jag ville undersöka, lyrik eller poesi. 

Litteraturvetenskapen delar in litteraturen i grundformerna lyrik, epik och dramatik. Lyrik 

hade från början bunden form och byggde på ljud och rytm, till exempel allitteration, rim och 

bestämda kombinationer av betonade och obetonade stavelser, så kallade versmått. I det 

antika Grekland framfördes den till musik. Poesi å sin sida var från början det som i dag 

kallas prosa, nämligen romaner och noveller. I dag är poesi nästan synonymt med lyrik, men 

lyriken har fått en exklusivare innebörd av ”en förtätad eller upphöjd, kanske subjektiv, känsla 

eller stämning” (www.ne.se, hämtat 17/3 2021) med fonetiska och musikaliska kvaliteter. 

Mitt val föll på poesi, som jag uppfattar som en bredare och mer allmänt känd term. 

 Skönlitteratur förknippar troligen de flesta med epik, även kallad prosa, texter som berättar 

en historia. Men skönlitteratur omfattar även poesin med sina korta, koncentrerade texter där 

http://www.skolverket.se/
http://www.utbildningsochjobbcenter.uppsala.se/
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ljud, rytm och ordens betydelse är i centrum. I dag är fri vers vanligast, som inte följer några 

bestämda regler, men nästan all dikt bygger på växlingar i rytm, ofta i ett upprepande 

mönster. Dikter kan skildra en situation, en tanke eller en känsla. Ofta behöver de tolkas för 

att få mening: Vad handlar dikten om? Vems röst är det och finns det en tydlig mottagare, ett 

jag och ett du? Vad har dikten för rytm, ljudeffekter, rim? Hur påverkar grammatik, ordval 

och stilnivå intrycket? Finns det bildspråk, stilfigurer, symboler? (Nordlund 2020:58-68) 

2.3 Tidigare forskning 

Internationellt har poesin en starkare ställning än i Sverige. Det konstaterar Pär-Yngve 

Andersson (2015), docent och universitetslektor i litteraturvetenskap. Han lyfter fram poesins 

betydelse, men konstaterar att den svenska skolan fokuserar på berättande genrer. I Sverige är 

poesi vanligare på förskolor, oftast i form av språklekande nonsensrim med olika fonologiska 

klanger och verser som tänjer på språkets gränser. Dit hör exempelvis Lennart Hellsings Där 

uppe i gardinerna, om gorillorna med brillorna och apelsinerna som hänger i gardinerna. 

Dikter som exempelvis gestaltar en stämning eller en naturupplevelse har ett annat värde. 

Bildspråk visar på möjligheten att uttrycka sig kreativt. Med sin detaljrikedom kan dikter ge 

upphov till intressanta diskussioner och inspirera till eget skrivande. Att poesi ofta gestaltar 

starka allmänmänskliga känslor som kärlek, oro, hopp och hopplöshet är också ett argument, 

vilket understryks av Andersson i citatet: ”Vikten av det emotionella inslaget i mötet med 

litteraturen kan knappast överskattas” (Andersson 2015:236). För lässvaga elever är dessutom 

det korta diktformatet lättare att ta sig igenom än längre texter. (Andersson 2015:215–216, 

225–227, 229, 236) 

 Även Olle Nordberg (2019), läsforskare och litteraturdidaktiker, har reflekterat över 

poesins betydelse för läsovana elever, i hans fall gymnasiets yrkeselever. Dikter går snabbt att 

läsa, samtidigt som de måste tolkas för att få en mening, vilket är optimalt för att utveckla en 

litterär läs- och tankeförmåga, enligt Nordberg. Vidare menar han att ungdomars själv-

förtroende och vilja att diskutera läsupplevelser växer om deras perspektiv efterfrågas och att 

elever som får skriva och högläsa sina alster uppvisar en positiv skaparglädje. Nordberg 

nämner också lyrikens potential att spegla verkligheten på andra sätt än vad faktatexter gör. 

”Fiktionens och konstens meningsfullhet blir påtaglig och utvecklande i en tid där långt fler 

ungdomar än de yrkesinriktade – och väldigt många vuxna – har attityden att det enda som 

egentligen är värt att läsa är det direkt verklighetsanknutna.” (Nordberg 2019 s. 65)  
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Louise Bjar (2006), lärare och talpedagog, har studerat lärande och språkutveckling i 

grundskolan och betonar vikten av att komma i kontakt med skönlitterärt språk. Ett av hennes 

argument är att ordförrådet ökar och därmed förmågan att förstå och själv producera text. 

Eleverna utvecklar förmågan att läsa mellan raderna, får hjälp att nyansera språket och lär sig 

att berika språket med färg och känsla med hjälp av liknelser och metaforer. Bjar nämner 

dock inte uttalat poesi eller lyrik. (Bjar 2006:323-326) 

 Per-Olof Erixon (2004), professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, har skrivit 

om ett lyrikskrivarprojekt på gymnasiet, Tankens trädgård. Han menar att det kan vara lättare 

att skriva poesi än andra texter, eftersom dikter är korta och har ett avgränsat innehåll. Liksom 

Andersson (2015) lyfter han fram lekfullheten i rimmande verser och ramsor. Poesi tycks 

dock inte vara en populär genre, men det finns få studier om äldre barns och ungdomars 

förhållande till poesi konstaterar han. (Erixon 2004:37, 52, 65) 

 Lars Wolf (2002) är docent i litteraturvetenskap. I en litteraturdidaktisk studie som vänder 

sig till verksamma och blivande lärare i svenska och främmande språk skriver han: ”I en skola 

där det nyttiga och praktiska har så stort utrymme är det viktigt att eleverna kommer i kontakt 

med något som berör på djupet” (Wolf 2002:59). I den studien argumenterar svenska och 

amerikanska lärarstudenter för varför elever i grundskolan ska läsa poesi. Sammanlagt 22 

argument delas in i tre grupper. Till de funktionella argumenten hör att poesiläsning är 

språkutvecklande, trevlig och rolig. Bland de emancipatoriska argumenten återfinns att få 

reflektera, utveckla fantasin och känslolivet, vidga sina erfarenheter och pröva olika 

värderingar. De litteraturvetenskapliga argumenten handlar om att undersöka innehåll, 

språkstilar och hur texter är uppbyggda samt att ta del av det litterära kulturarvet. Samtidigt 

visar det sig att lärarstudenter kan uppfatta poesispråket som avskräckande, diktläsning som 

meningslös och diktanalys som ett självändamål. I en annan undersökning intervjuades 81 

högstadielärare. Av dem ville nästan tre fjärdedelar arbeta mer med poesi, men många kände 

sig otillräckliga, framför allt de obehöriga lärarna. Att de inte jobbade mer med poesi i 

klassrummen berodde även på bland annat tidsbrist, att de saknade bra material och inte 

behärskade området. (Wolf 2002:58–59, 138-140) 

 Wolf (2004) beskriver även hur man kan tackla elever som tycker att poesi är svårt. Ofta 

hänger det ihop med svårigheter att skriva över huvud taget. Då lämpar sig poesi särskilt väl, 

menar han, eftersom en dikt kräver mindre än att skriva exempelvis en berättelse. Diktformen 

är fri, det är inte så noga med interpunktion och meningsbyggnad och det kan räcka med en 

handfull rader för att lyckas med uppgiften. Vidare refererar han till en kanadensisk forskare, 

Ken Goodman, som säger att det är språkutvecklande om elever får använda språket för egna 
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syften, om deras erfarenheter utanför skolan respekteras och om deras självförtroende stärks. 

Detta anser Wolf passar bra in på poesins språk. (Wolf 2004:36, 83) 

 Goodmans tankar om respekt för elevernas erfarenheter utanför skolan finns även hos Åsa 

Wedin och Annika Norlund Shaswar (2020), fil.dr i andraspråksforskning och professor i 

pedagogiskt arbete respektive fil. dr i språkvetenskap och lektor i språkdidaktik med 

inriktning mot svenska som andraspråk. De pekar på ett samband mellan identifikation och 

motivation att lära sig svenska som andraspråk. Om andraspråksinlärare bemöts som personer 

med intressen och behov även utanför skolan och får chansen att använda svenska språket för 

att uttrycka sin identitet kan det skapa ökat engagemang och ökad vilja att anstränga sig. 

Samtidigt betonar de att man som lärare måste vara lyhörd för att en del elever vill hålla sitt 

privatliv för sig själva. (Wedin & Shaswar 2020:74)  

 Catarina Economou (2018), lektor i svenska och svenska som andraspråk med didaktisk 

inriktning, har utforskat litteraturundervisningen i sva på gymnasiet. Hon hänvisar till flera 

undersökningar av hur elever kan motiveras att läsa skönlitteratur, men nämner inte poesi 

eller lyrik. Motiv för att läsa skönlitteratur är bland annat estetiska upplevelser, att reflektera 

och få nya insikter, att det är språkutvecklande, att man tar fasta på elevernas erfarenheter och 

personliga insikter samt att skönlitteratur är en del av kulturarvet och ger upplevelser. Dock 

kan det vara svårare att hitta lämpliga texter för sva-elever som har ett begränsat ordförråd 

och kanske inte vågar delta i textsamtal. Economou noterar att det konstnärliga värdet av 

skönlitteratur tycks stå lågt i kurs, liksom kunskap om litteratur och ett metaspråk för att 

diskutera litteratur, särskilt hos sva-elever. Vidare konstaterar hon att det är ont om forskning 

om litteraturundervisning i sva-ämnet. (Economou 2018:54, 56–57, 59, 65-66, 69) 

 Åsa Wedin (2010) forskar om vuxna andraspråksinlärare och hävdar att läsning av 

skönlitteratur stimulerar fantasin och är språkutvecklande för dem som läser svenska som 

andraspråk. Samtidigt anser hon att den varken är bättre eller sämre än andra texter. Enligt 

Wedin är många som kommer till Sverige ovana vid skönlitteratur och motivationen är ofta 

högre för att läsa och skriva sådant som ger direkt nytta i vardagen. Eftersom det är så 

mödosamt för vuxna att lära sig läsa och skriva svenska behöver undervisningen kännas 

meningsfull och då måste den vara nära deras vardag och praktiska behov, menar Wedin. 

Samtidigt lyfter hon fram kreativt skrivande som ett sätt att komma igång att skriva i och med 

att kraven på språklig korrekthet tillfälligt sänks. Hon nämner inte uttryckligen poesi, däremot 

kortskrivande och att tänka med pennan. (Wedin 2010:56, 84) 

 David Ian Hanauer (2001), professor i tillämpad lingvistik vid Indiana University of 

Pennsylvania, har gjort flera kvalitativa studier av poesi i undervisningen i engelska som 
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andraspråk. I en studie lät han avancerade andraspråksinlärare läsa Leonard Cohens sångtext 

Suzanne takes you down. Instruktionen var att läsa och diskutera dikten för att försöka förstå 

den. Sedan djupanalyserades de inspelade samtalen. Syftet var att ta reda på hur avancerade 

andraspråksinlärare tar sig an och förstår en dikt och att studera språkinlärningsprocessen. 

Grundfrågan var om det är önskvärt att använda poesi i språkundervisning och vilken roll den 

kan ha. För att försöka förstå dikten behövde studenterna använda både sin omvärldskunskap 

och sina språkliga resurser. De insåg att vissa ord i dikten hade en annan innebörd än den 

gängse. Hanauer kom fram till att poesi kan erbjuda ett sammanhang där språkresurserna tänjs 

ut och appliceras på nya och delvis ovanliga användningsområden. Det kan utveckla 

kunskapen både om målspråket och om dess kultur. (Hanauer 2001) 

 För att återknyta till eget poesiskrivande så tror många lärare och studenter att det är för 

svårt. Enligt Hanauer (2012) kan de inte ha mer fel. När han själv undervisar studenter i 

engelska som andraspråk på avancerad nivå låter han dem skriva poesi. Det korta textformatet 

och visualiseringen av tankar och minnen gör att poesiskrivande är inom räckhåll för 

andraspråksinlärare, även på lägre språknivåer menar Hanauer som utgår från att varje 

människa djupt inne vill uttrycka sig och utforska meningen med sitt liv. Hans instruktioner 

till studenterna är att plocka fram sina minnen. Det resulterar i egna dikter och självreflektion. 

Att lära sig ett språk handlar enligt Hanauer om att utvidga sin förmåga att uttrycka sig. Poesi 

är dessutom ett enkelt sätt att göra undervisningen mer personlig. (Hanauer 2012) 

 För att klara olika situationer i livet och lyckas med studier och yrkesliv är ett brett och 

djupt ordförråd avgörande, slår Ingegerd Enström (2017) fast. Hon forskar om ordförråd och 

ordinlärning. Det mest centrala ordförrådet i svenska språket består av ungefär 10 000 ord, 

vilket räcker för att förstå uppemot 95 procent av en text. De mindre vanliga orden kan dock 

vålla stora problem eftersom de ofta är betydelsetunga. Här spelar skönlitteraturen en viktig 

roll menar Enström och styrker därmed Bjars iakttagelser. Skönlitteratur innehåller många 

ovanliga ord som sällan förekommer i kurslitteratur och tidningsartiklar. Det kan vara ord 

som är användbara i vardagen och som innehåller nyansskillnader. Enström exemplifierar 

med ord för att förflytta sig: ”pallra sig, vingla, ragla, tassa, vada, vanka, lomma, snubbla, 

tumla, skutta, vackla” (Enström 2017:174). Den som inte förstår innebörden av dessa ord 

missar viktig information om en persons uppförande och sinnesstämning samt om stilnivå och 

värdeladdning, en detaljrikedom som fördjupar läsförståelsen och språkbehärskningen. Efter 

att ha lärt sig det mest centrala ordförrådet och nått en avancerad nivå bör tyngdpunkten 

läggas här, enligt Enström. För avancerade andraspråksinlärare brukar ett bristande ordförråd 

vara det största kvardröjande problemet. Även de vanliga orden kan visa sig vara svåra 
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eftersom de kan betyda olika saker i olika sammanhang och ibland användas i bildlig 

bemärkelse. Avancerade inlärare brukar vilja lära sig vilka ord som är neutrala, dialektala, 

slangspråk, högtidliga eller ålderdomliga. Den som vill använda ord som ”smal, mager, smärt, 

spinkig, tanig, slank, benig” (Enström 2017:189) måste känna till deras olika värdeladdningar. 

Därför är det nödvändigt att läsa både mycket text och olika typer av texter. Andraspråks-

inlärare som lär sig ord bara genom undervisning och lärobokstexter missar möjligheten att 

bredda och fördjupa sitt ordförråd. (Enström 2017:169–173, 176–177, 179, 184, 189) 

 Man kan vara sva-lärare ända upp på gymnasienivå utan att ha läst en enda poäng 

litteraturvetenskap. Det kan vara ett skäl till att många sva-lärare känner sig osäkra på hur de 

ska undervisa i skönlitteratur och kanske därför undviker det, enligt Dan Landmark och Ingrid 

Wiklund (2012), fil. dr i litteraturvetenskap respektive fil. dr i tvåspråkighetsforskning. De 

anser att litteraturstudier borde ingå i lärarutbildningen i svenska som andraspråk, eftersom 

många skönlitterära texter skildrar allmänmänskliga och universella förhållanden vilket kan 

skapa engagemang och bra förutsättningar för lärande. Landmark och Wiklund intar ett brett 

perspektiv och hävdar att sva-elever genom skönlitteratur kan få förståelse för olika synsätt 

och kulturer samt utveckla ett kritiskt förhållningssätt, vilket i förlängningen kan hjälpa dem 

att göra sin röst hörd i samhället. (Landmark & Wiklund 2012:5–6, 9) 

3 Metod och material 

Denna studie är ämnesdidaktisk. Ämnesdidaktik handlar om undervisning och lärande i teori 

och praktik. Datainsamlingen omfattar en kvalitativ intervjustudie som kompletteras och 

fördjupas med kvantitativa data insamlade via en enkät. Denna kombination av metoder kallas 

metodtriangulering och görs för att ta ett bredare grepp om ämnet (Denscombe 2018:226). De 

intervjuade lärarna använder poesi i undervisningen och är positivt inställda till genren. 

Enkäten fångar även in lärare som av olika anledningar inte använder poesi i undervisningen, 

på så sätt kompletterar den intervjustudien. I det här avsnittet presenteras först teori och metod 

för studien. Därefter redovisas insamlingen av forskningsmaterialet. 

3.1 Grundad teori 

Grundad teori, GT, är den forskningsmetod jag bedömde vara relevant för en kvalitativ 

intervjustudie. Metoden är även induktiv, då jag analyserar ett insamlat empiriskt material och 

drar slutsatser utifrån detta. I enlighet med GT har materialet bearbetats och omkodats i flera 
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omgångar för att få fram skillnader, likheter och centrala teman. Inledningsvis gjordes en så 

kallad öppen kodning. Då delades svaren in utifrån intervjufrågorna. I nästa fas sorterades 

materialet om och inordnades under bredare rubriker, så kallad axiell kodning. Som centrala 

kategorier identifierades då förmågor som eleverna kan utveckla genom att jobba med poesi. 

Under den fortsatta bearbetningen, den selektiva kodningen, utforskades likheter och 

skillnader. Då framträdde motivation som en kärnkategori, som löper som en röd tråd genom 

materialet (Denscombe 2018:160–161). För att ta ett bredare grepp om intervjumaterialets 

kategorier utgick jag från dessa när enkätfrågorna utarbetades. 

 Kärnan i GT är att teorin utgår från det insamlade materialet. Kodning är viktig för att få 

syn på om olika delar av materialet har någonting gemensamt samt för att försöka urskilja det 

mest centrala. Viktigast är att teorin bottnar i verkligheten och att försöka identifiera 

nyckelbegrepp som kan bli grund för teorier eller slutsatser. (Dalen 2019:82–83, 86; 

Denscombe 2018:160–162) 

3.2 Reliabilitet och validitet 

Genom att noga dokumentera och redovisa hela forskningsprocessen stärks reliabilitet och 

validitet. Enkätfrågorna bedöms vara relevanta då de bygger på de kategorier som framträdde 

under kodningen av intervjumaterialet. Möjligheten att i enkäten nyansera och komplettera 

svarsalternativen i fritextfält öppnade för svarsalternativ som kan ha förbisetts i formuleringen 

av svarsalternativen (bilaga 4). Detta bedöms stärka validiteten, liksom att intervjufrågorna 

var genomtänkta och gav utrymme för uttömmande svar (Dalen 2019:120). En pilotstudie i 

form av en deltagande observation på en poesilektion gjordes tidigt i processen, vilket stärker 

reliabiliteten. Den bekräftar rön från studien. Den deltagande observationen gav inblick i 

deltagarperspektivet, men föranledde inte några ändringar i utformandet av intervju- och 

enkätfrågorna. Pilotstudien återges mycket kort sist i detta kapitel samt i avsnittet Metod-

diskussion och framtida forskning. 

3.3 Forskningsetiska överväganden 

Innan informanter och respondenter beslutade att delta i studien informerades de om studiens 

syfte, i vilket sammanhang den görs och av vem (bilaga 2). Därefter skrev intervjupersonerna 

under en samtyckesblankett (bilaga 2). Enkätsvaren är anonyma och i enlighet med de 

forskningsetiska principerna, utarbetade av Vetenskapsrådet, säkerställs även intervju-
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personernas anonymitet genom att deras namn är fingerade. Detaljer som skulle kunna röja 

vilka skolor de arbetar på är utelämnade. Informanterna är anonymiserade även i transkri-

beringarna. Inspelningarna raderas efter publiceringen av studien. Forskaren i denna studie 

uppfyller forskaretiska krav på att tala sanning, öppet redovisa utgångspunkter, metoder och 

resultat samt hålla god ordning genom dokumentation och arkivering av forskningsmaterialet. 

(Vetenskapsrådet 2017:8, 40–41) 

3.4 Intervjustudien 

Studien bygger på fem djupintervjuer med lärare som arbetar inom vuxenutbildning på sfi 

(svenska för invandrare) eller i sva (svenska som andraspråk). För att efterlysa intervju-

personer och få underlag till intervjufrågor skickades en pilotenkät ut till sfi- och vuxenskolor 

i en stad i Mellansverige. Den nådde 84 lärare. Svarsfrekvensen var 23 procent. Syftet 

uppnåddes då åtta lärare erbjöd sig att bli intervjuade. Fem av dem valdes ut strategiskt för att 

få så bred variation som möjligt i fråga om ålder, kön, skolor, undervisningsnivå, bakgrund 

och erfarenheter. De har även olika tankar om och ingångar till poesi och använder det olika 

frekvent. Även om målet med en kvalitativ undersökning inte är att generalisera, är valet av 

studiens deltagare viktigt (Dalen 2019:58–59).  

 En intervjuguide utarbetades (bilaga 3). För att testa frågorna gjordes en provintervju som 

föll väl ut och ingår i materialet. Varje intervju pågick cirka en timme via videokonferens-

verktyget Zoom, spelades in och transkriberades ordagrant i sin helhet. Intervjuerna var 

semistrukturerade, med förberedda öppna frågor och spontana följdfrågor.  

3.4.1 Presentation av intervjupersonerna 

Alex har undervisat fem år på sfi och fyra år på sva grund och gymnasiet (vuxenutbildning). 

Cirka tio procent av undervisningstiden ägnar han åt poesi. Hans ämneskombination är 

svenska som andraspråk och franska. Alex har en master i litteraturvetenskap. 

 Lena har arbetat fem år som sva-lärare på nybörjarnivå. Poesi använder hon ibland i under-

visningen. Tidigare arbetade hon som kursledare på studieförbund. Hon har en fil. mag. i 

litteraturvetenskap, skapande svenska och teatervetenskap.  

 Karin har arbetat cirka 20 år som lärare, men hade vid intervjutillfället arbetat bara åtta 

månader på sfi, främst på C- och D-nivå på studieväg 2 och 3. En gång i veckan tränar hon 

uttal med hjälp av poesi. Hennes ämneskombination är svenska, musik och svenska som 

andraspråk. Hon har även undervisat i körsång i många år. 
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Per har undervisat tre år på sfi, först på kurs D och nu på kurs C. Ungefär ett lektionspass (två 

timmar) i månaden ägnar han åt poesi. Tidigare undervisade han två år i svenska som 

andraspråk och ett år i svenska som främmande språk. Per har bland annat studerat arabiska, 

klassisk grekiska, idéhistoria och filosofi. Nu utbildar han sig till sva-lärare. 

 Anna har arbetat fem år på sfi. Tidigare undervisade hon på C1 och nu på D-kursen, 

studieväg 2 och 3. Poesi jobbar hon med minst ett lektionspass (två timmar) i månaden, ibland 

mer. Annas ämneskombination är svenska och svenska som andraspråk. 

3.5 Enkätstudien 

Metod för studien är grundad teori och metodtriangulering, med både kvalitativa och 

kvantitativa data. En enkät (bilaga 4) utformades utifrån intervjusvaren för att fördjupa 

intervjumaterialet. Enkätsvaren utgör studiens kvantitativa del, men även enkäten har 

kvalitativa inslag i form av fritextsvar. Enkäten lades ut i Facebook-gruppen Svenska som 

andraspråk, en offentlig grupp skapad av Nationellt centrum för svenska som andraspråk, med 

drygt 14 300 medlemmar. Bara de som undervisat vuxna andraspråksinlärare ombeddes att 

svara. Antalet respondenter blev 85. Av dem hade 44 procent undervisat både på sfi och i sva 

inom vuxenutbildningen. Sammantaget blev det en lätt övervikt på sfi. Enkätsvaren 

analyserades dels med ett kontrastivt, dels med ett kompletterande förhållningssätt till 

intervjumaterialet. En fråga var riktad särskilt till dem som inte använder poesi i under-

visningen för att försöka utröna vad skälet till det är. Svaren på den frågan utgör ett viktigt 

komplement till intervjustudien. 

3.6 Deltagande observation – en pilotstudie 

Som nämndes i avsnittet Reliabilitet och validitet gjordes tidigt i processen en deltagande 

observation på en poesilektion på sfi, kurs D. Den hölls via videokonferensverktyget Zoom 

och pågick cirka två timmar. En gemensam lektion och tre gruppdiskussioner observerades. 

Avsikten var att få en inblick i en poesilektion ur deltagarnas perspektiv, inte att redovisa och 

analysera även en deltagande observation eftersom det inte skulle rymmas i denna uppsats. 

Pilotstudien återges bara kort i kapitlet Metoddiskussion och framtida forskning. 
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4 Resultat och analys 

I det följande redogörs för hur och varför sva-lärare i studien använder poesi som pedagogiskt 

material och verktyg och vad de ser för vinster och svårigheter med poesi i undervisningen av 

vuxna elever som lär sig svenska som andraspråk. Kapitlet inleds med lärarnas definition av 

poesi. Sedan återges varför de använder respektive inte använder poesi i undervisningen. 

Därefter följer en redovisning och analys av resultatet utifrån de centrala kategorier som har 

identifierats i enlighet med grundad teori. Dessa kategorier konkretiseras med informanternas 

exempel från undervisningen. Intervjustudien relateras till enkätstudien. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning av intervjupersonernas råd till andra sva-lärare som vill använda poesi i 

undervisningen. 

4.1 Vad är poesi? 

I detta avsnitt redovisas hur studiens deltagare definierar poesi. I både intervju- och 

enkätstudien ses dikter självklart som poesi. Flertalet respondenter (86 %) anser att även 

låttexter hör till poesi. Mindre än hälften (41 %) inkluderar rim och ramsor (figur 4.1).  

 

 

Figur 4.1 Frågan lyder: Vad är poesi, enligt dig?  

 

 

Intervjupersonernas svar speglar enkätsvaren i denna fråga. Låttexter med sina korta rad-

brytningar och sitt komprimerade innehåll liknar dikter. Anna använder dem på samma sätt.  



16 

 

Vi har tränat uttal när vi läst och sjungit tillsammans. Var går gränsen? Många sånger är ren poesi som skulle 

passa bra att bara läsa (Anna). 

Anna, Karin och Lena använder både rim och ramsor och låttexter i sin undervisning. Rim 

och ramsor beskrivs av Anna som poesi eftersom de har rytm och ofta rim och versmått och 

en musikalitet. Per nämner inte rim och ramsor, däremot att han haft sånglektioner med elever 

och i samband med det analyserat låttexter. Alex nämner varken låttexter eller rim och 

ramsor, vilket kan tolkas som att han ser poesi som dikter i traditionell bemärkelse.  

4.2 Varför och varför inte poesi? 

Nu till skälen till att använda poesi. Alla intervjuade lärare tycker att poesigenren är rolig och 

upplever att eleverna oftast gör det också. Däremot motiverar de poesianvändningen delvis 

olika. Anna säger upprepade gånger att poesin är tacksam för att den kan användas på flera 

olika sätt. Hon använder den för att jobba med grammatik, uttal, ordförråd och kulturhistoria. 

I och med det korta formatet hinner de bearbeta en dikt ganska väl under ett lektionspass på 

två timmar. 

En dikt komprimerar innehållet så mycket så man kan komma till diskussionen ganska snabbt. Och så är det 

många som känner igen lyrik som genre i sin egen kultur (Anna).  

Per lyfter fram uttalsträningen, att utveckla skrivandet och framför allt att poesi är 

motiverande. Han trodde först att det skulle vara för svårt för eleverna, men upptäckte att det 

var populärt. Alex tycker att poesi är ett bra sätt att förmedla känslor på. Han uppskattar även 

att poesi inte har språkliga gränser på samma sätt som mer formella texttyper. I princip kan 

man skriva fritt, i alla fall i modernistisk poesi, och leka med språket, säger han. Lenas 

drivkraft är att eleverna ska hitta språkkänsla och språkglädje och få en rikedom i språket. 

Extra roligt är att man kan välja lyrik som är så enkel men så bra. Högkvalitativa superfina dikter som kanske 

har jätteenkla ord och ändå är det riktigt vackert språk. Skönheten i språket tror jag är viktig (Lena). 

För Karin är prosodi-, vokal- och konsonantundervisning ursprunget till att hon använder 

poesi i undervisningen. Hon tycker det är tacksamt att jobba med rim och rytm och texter som 

är korta, för ”det blir ju ganska tjatigt att läsa tidningsartiklar”. 

 I enkäten skriver en lärare att poesi ofta engagerar och väcker känslor och ytterligare en att 

poesi lockar till språkligt risktagande, vilket understödjer att poesi väcker kreativiteten, något 

som två respondenter skrivit explicit. En uppskattar att poesi visar språkets nyansrikedom. 

 En stor majoritet av respondenterna har en positiv inställning till poesi som undervisnings-

material, men det är färre som använder det i sin egen undervisning. Mindre än en av tio 
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använder poesi ofta (9 %) och knappt två tredjedelar ibland (59 %). Nära en tredjedel (32 %) 

har aldrig eller bara någon enstaka gång använt poesi i undervisningen (figur 4.2).  

 

 

Figur 4.2 Frågan lyder: Har du använt poesi i din undervisning? En dryg tiondel har aldrig 

använt poesi i sin undervisning. Nästan lika många använder det ofta. 

 

 

Varför använder lärare inte poesi i undervisningen? Det vanligaste svaret är brist på bra 

arbetsmaterial (45 %). Nästan en tredjedel (30 %) tror att det är för svårt för deltagarna och 

nästan lika många (28 %) känner sig osäkra på hur man kan jobba med poesi. 10 procent tror 

att deltagna är ointresserade och 5 procent att det inte är meningsfullt (figur 4.3). I fritextfältet 

hänvisar tre lärare till tidsbrist och komprimerade kurser, där poesi väger lätt i jämförelse med 

andra texttyper. Annat som anges är att poesi är svårt att tolka, att poesispråket är irrelevant 

eftersom det ofta innehåller svåra ord och inkorrekt grammatik, att det väljs bort då läraren 

inte är förtjust i poesi samt att de helt enkelt inte hunnit med det eller bara har glömt bort det. 
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Figur 4.3 Frågan lyder: Om du aldrig eller bara någon enstaka gång använt poesi, vad beror 

det på? Brist på bra arbetsmaterial framträder som det största hindret. 

 

 

Innan vi går in på färdigheter som utvecklas med hjälp av poesi finns det anledning att säga 

något om vilka elever som möter poesi i undervisningen. Sfi har tydliga indelningar i 

språknivåer, men då enkäten även vände sig till lärare i svenska som andraspråk inom 

vuxenutbildningen valde jag att göra en egen, grov indelning i språknivåer. Avseende på 

vilken nivå poesi används är det vanligast i grupper av deltagare som kommit ”en bit i 

språkinlärningen” (38 %) eller ”ganska långt i språkinlärningen” (34 %). Mindre vanligt är 

det i grupper med nybörjare (12 %) och avancerade andraspråksinlärare (16 %) (figur 4.4). 

Detta understödjs av intervjumaterialet, vilket jag återkommer till. 
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Figur 4.4 Frågan lyder: Om du har använt poesi, på vilken nivå? Det är mindre vanligt  

att lärarna i enkätstudien använder poesi på nybörjarnivå och avancerad nivå.  

 

 

4.3 Färdigheter som utvecklas genom poesi 

Här sammanfattas först hur språkutvecklande lärarna i enkäten anser att poesi är och på vilket 

sätt. Därefter återges intervjupersonernas erfarenheter av vad deltagarna får ut av att arbeta 

med poesi. 

  Inställningen till poesi bland lärarna som besvarat enkäten är som redan nämnts 

övervägande positiv. Nio av tio (87 %) anser att poesi är mycket eller väldigt mycket 

språkutvecklande (figur 4.5). Framför allt uppfattas poesi bidra till att utveckla elevers 

ordförråd (85 %), men även abstrakt tänkande (78 %), uttal (77 %) och kulturkännedom 

(76 %). Drygt hälften svarar att skrivande (55 %) och muntlighet (54 %) övas. Cirka en 

tredjedel anser att poesi kan användas för att stödja kunskapsutvecklingen i grammatik (34 %) 

och öka elevers motivation (33 %) (figur 4.6). Läsförståelse fanns inte med som 

svarsalternativ eftersom det inte framträdde som en central kategori i intervjuerna, men två 

lärare skrev i fritextfältet att läsförståelsen utvecklas, särskilt när det handlar om att läsa 

mellan raderna, något som i den här studien sorteras in i kategorin abstraktionsförmåga. Uttal 

fanns som svarsalternativ, men tre lärare har ändå lagt till rytm och prosodi, något som jag 

tänkte hör till uttal när jag utformade enkäten. 
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Figur 4.5 Frågan lyder: Hur språkutvecklande tror du det är att jobba med poesi?  

Ingen svarade att det inte är språkutvecklande alls. 

 

 

 

Figur 4.6 Frågan lyder: Inom vad utvecklas deltagarna av att jobba med poesi?  

Ordförrådet framstår som den språkförmåga som utvecklas mest av poesi. 

 

 

En respondent har i fritextfältet skrivit: ”Beroende på hur man väljer att jobba med poesi så 

tror jag att man kan utveckla alla dina punkter.” Även i intervjuerna framkommer att poesi 
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kan användas för att utveckla alla grundläggande språkfärdigheter, men också kulturkunskap 

och abstrakt tänkande. Här följer en genomgång av de identifierade kategorierna. 

4.3.1 Vokabulär 

En överväldigande majoritet (85 %) i enkäten svarar att ordförrådet utvecklas av att jobba 

med poesi (figur 4.6). Intervjusvaren visar samma sak. Lena tror inte att poesin spelar en 

större roll för ordförrådets omfång är andra textgenrer, däremot att dikter och låttexter gör att 

förståelsen av orden djupnar, särskilt om de väcker känslor. 

Ordet hjärta till exempel har flera dimensioner. Det kan vara en klump med blod, men också något mer. Det 

är svårt för nybörjare. Kanske kommer man åt abstrakta nivåer med lyriken. Det tror jag, en djupare 

förståelse av orden och ordens alla möjliga användningsområden. Hjärtat är ett bra exempel (Lena). 

Även Per nämner att ordförrådet fördjupas och breddas i samband med poesiläsning, speciellt 

när de stöter på ovanliga eller ålderdomliga ord och uttryck. Alex lyfter fram två aspekter som 

språkutvecklande för vokabulären. Den ena är att man genom poesi lär sig ord som inte är så 

vanliga. Den andra aspekten är att man lär sig att ord kan få olika innebörd om man laddar 

dem positivt eller negativt med exempelvis bildspråk. Karin och Anna pratar inte uttryckligen 

om vokabulär eller ordförråd i intervjuerna, med det inte sagt att de inte ser det som viktigt i 

poesiundervisningen. 

4.3.2 Uttal 

I intervjumaterialet lyfts till viss del att deltagarna tränar tal när de diskuterar textinnehåll, 

men framför allt står fonetiken i centrum genom högläsning och sång. Den som jobbar mest 

med fonetik och prosodi är som tidigare nämnts Karin. Hon tränar uttal varje vecka med visor 

och ramsor. Eleverna får se kartor på munnen och tungans placering och vokalfyrsidingen. 

Sedan går Karin fram och tillbaka mellan exempelvis ramsan Harrys hare och kartorna och 

visar hur de ska växla mellan a och y i Harry. Och när eleverna får jobba med allitteration blir 

språkljuden tydliga. Rytm är också en fördel när man övar uttal. Karin, med lång erfarenhet 

som körledare, sjunger gärna med sina elever och märker att det är språkutvecklande. 

När man sjunger ljuden då förlänger man dem och det är det de har svårt med. Och då befäster man känslan, 

det fysiska minnet av vokalljuden. Allt som har med direktproduktion att göra utan att du har lässtöd är en 

annan del av hjärnan som arbetar. […] Prosodin är faktiskt nummer ett. Vokalljuden kommer därefter. På 

köpet har de som gått min uttalskurs blivit duktiga på att stava och lärt sig långa och korta vokaler och 

konsonanter (Karin). 
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Hon delar in diktläsning i två olika dimensioner, nämligen att förstå diktens innehåll och att 

läsa den högt.  

Den ena dimensionen är att du lyssnar och förstår en dikt mer eller mindre. Den andra är att du äter dikten via 

muskelträning. Att lära sig ett språk är ju mycket fysiskt arbete (Karin). 

Att fokusera så mycket på språkljuden har dock baksidan att det kan förstöra upplevelsen av 

innehållet. Anna jobbar liksom Karin systematiskt med språkljuden, om än inte lika frekvent. 

En gång ville hon låta deltagarna träna på sje-ljuden. Då använde hon låten Du ska få min 

gamla cykel av Mora Träsk, som innehåller ordet skjorta. Anna lade till verser med ord som 

kyckling, schack, skinka och tjuga. Hon har använt visor för att illustrera olika fonetiska 

regler också. Med hjälp av Astrid Lindgrens och Georg Riedels Idas sommarvisa jobbade hon 

med supradentalerna rs, rt och rn, som i blommorna och barna. Barnvisan Min hatt den har tre 

kanter är bra för att träna betoning och långa och korta konsonanter. När de jobbat med rim 

har hon använt barnboken Tomtebobarna av Elsa Beskow, där ord är borttagna för att läsaren 

ska fylla i luckorna. Eleverna har då fått en lista med ord och försökt höra var orden passar in. 

De tycker inte det är larvigt med barnvisor och barnböcker och känner sig förminskade? (Intervjuare) 

Nej, alltså det beror mycket på hur man lägger fram det tror jag. Jag brukar alltid säga tydligt att ”Jag vet att 

ni inte är barn, men ni kanske har barn som ni kanske kan läsa den här boken för nån gång” (Anna). 

Även Per och Lena tränar uttal med hjälp av högläsning och sång. Lena använder ofta texter 

som finns tonsatta. Då går de först igenom texten och därefter melodin. Melodierna hjälper 

minnet, säger hon. De jobbar med uttal, rytm och rim och med ordens betydelse, inte med 

grammatik eller tolkningar. Alex är den enda som inte tränar uttal med sina elever, men han 

låter dem recitera dikter. Det tycker han är intressant ur en annan synvinkel än den fonetiska, 

nämligen att dikten får olika uttryck beroende på vem som läser den och hur.  

För det finns olika idiolekter
1
, brytningar och så, och varje elev läser dikten på sitt eget sätt och det blir på nåt 

sätt unikt för de skapar dikten om och om igen när de läser den […] och vi ser att folk betonar olika grejer i 

dikten beroende på vad de känner och att känslorna är olika beroende på humöret, hur man mår och vilka 

erfarenheter man har (Alex). 

Sammanfattningsvis framstår poetiska texter som ett material som lämpar sig väl för att träna 

uttal och prosodi.  

4.3.3 Kulturkunskap 

I enkätstudien anser tre fjärdedelar (76 %) att poesi utvecklar elevernas kulturkännedom 

(figur 4.6). I intervjustudien säger Karin att hon medvetet tänker att hon genom valet av dikter 

                                                 
1
 Idiolekt är ”en människas eget unika språkbruk” (www.nationalencyklopedin.se, hämtat 15/4 2021). 

http://www.nationalencyklopedin.se/
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och låttexter vill förmedla svensk kultur, att hon gör en kulturgärning. Ibland pratar hon med 

eleverna om samtiden som dikten skrevs i, så att hon får in historia också. 

Jag berättade lite om Karin Boyes liv, att hon var en pionjär på universitetet. Jag kommer in på 

kvinnofrågorna som är viktiga i Sverige (Karin). 

Anna jämför sina erfarenheter från C- och D-nivå igen. På C-nivå är det mer uttalsträning och 

ordkunskap, medan det på D-nivå är mer fokus på innehåll och dikten i en större kontext. Då 

kan de gå in på ett författarskap. Ibland kan huvudsyftet med en text vara att lära ut historia, 

som när Anna jobbat med Guldet blev till sand (ur Kristina från Duvemåla, en musikal 

baserad på Vilhelm Mobergs utvandrarsvit) för att prata om utvandringen från Sverige.  

4.3.4 Skrivande 

I enkäten svarar mer än hälften (55 %) att skrivandet utvecklas av att jobba med poesi (figur 

4.6). Här tas även upp att poesi lockar till språkligt risktagande och att eleverna på köpet blir 

bättre på skrivande i andra texttyper. I vilken mån poesi anses som lämplig skrivträning på 

lägre språknivåer varierar bland intervjupersonerna. Alla har låtit deltagare skriva poesi själva 

utom Karin. Skälet hon anger är att hon vid intervjutillfället bara jobbat åtta månader på sfi 

och därför inte hunnit ännu. Anna och Alex tycker att det är på gränsen till för svårt att skriva 

poesi, medan Per och Lena ser det som språkutvecklande. Trots att Lenas deltagare är 

nybörjare när de först kommer till hennes grupp har hon låtit dem skriva något hon kallar 

elvingar
2
. Då utgår de från en färg och skriver ett visst antal rader med ett visst antal ord på 

varje rad, totalt elva ord. 

När jag använt det här [elvingar] har jag sett att även väldiga nybörjare kan pricka in den rätta känslan. 

Färgen ger associationer känslomässigt och därifrån hittar de orden (Lena).  

Per är den som har låtit sina elever skriva dikter mest. En del som haft svårt att skriva annars, 

har tyckt att det varit befriande att bara kunna skriva det de tänker.  

Sen kunde vi arbeta med språket utifrån det och ja, hur skulle vi skriva det här om det var mer 

”prosasvenska” eller i ett brev eller liknande och kunna lira med grammatik och uttryck. Jag kände att många 

verkade förlora den här känslan av prestationsångest och ganska många hade erfarenhet av att skriva dikter 

på sitt modersmål. […] Men några har sagt ’nej jag kan inte skriva poesi’ och då försöker de inte ens. Då 

säger jag helt okej, här får du ett satsschema och så får de, nej men du vet göra någonting annat den sista 

timmen (Per). 

Anna lät sina elever skriva julrim en gång. Då hade hon gjort i ordning lappar med olika 

föremål som de skulle ”ge bort” till varandra i present. Det var lätt för vissa och svårt för 

andra. Både Anna och Alex säger att diktskrivning är för avancerat på sfi. 

                                                 
2
 Kallas även 11-ordare och har formen: ett ord – två ord – tre ord – fyra ord – ett ord (Nordberg 2019:63). 
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Att skriva poesi är ingen syssla som alla kan göra, utan det är ganska svårt (Alex). 

Detta är motsägelsefullt, eftersom Alex lät sina deltagare skriva haikudikter när han under-

visade på D-kursen på sfi. Då läste de först haikudikter. Sedan fick de sitta i grupper där en 

grupp tänkte ut substantiv, en annan grupp tänkte ut verb och en tredje grupp tänkte ut 

adjektiv. Med dessa ord byggde de sedan meningar. 

Sen försökte vi se om är det här logiskt, är det här grammatiskt rätt, ”does it make sense” typ. Många gånger 

behövde vi lägga till nån preposition, nån böjning, ta bort vissa saker. Det blev i början abstrakt modernistisk 

poesi. Sen har haikudikterna ett visst versmått, så vi fick ju också räkna stavelser och utifrån det lägga till 

eller ta bort saker utan att ändra innehållet. […] De uppskattade det här för de lärde sig massor med grejer 

(Alex). 

Eleverna tyckte det var roligt, det var som en lek. Haikuupplägget tog ungefär en vecka i 

anspråk. En fördel med sfi, säger Alex, är att de inte är tidsbegränsade, utan deltagarna börjar 

och slutar när de har uppnått kunskapskraven. Alex hade vid intervjutillfället inte provat 

diktskrivande på sva grund, men hans gymnasieelever har fått skriva en ghasel, en dikt med 

bunden form som förmedlar känslor.  

 Sammanfattningsvis erfar lärarna i studien att deras deltagare genom poesi utvecklar sin 

skrivförmåga, både avseende att skriva fritt och kreativt och att skriva andra texttyper också.  

4.3.5 Grammatik 

Grammatik är inte framträdande i intervjuerna, inte heller i enkäten där bara en tredjedel 

(34 %) svarar att de tror att poesi utvecklar grammatikkunskaperna (figur 4.6). Lena tränar 

inte grammatik alls i samband med diktläsning, ”lyrik är en annan materia” säger hon. Karin 

nämner inte ordet grammatik. Den som mest uttalat använder poesi som verktyg för 

grammatikundervisning är Anna som har tränat bestämd form med hjälp av Elsa Beskows 

Sagan om den lilla, lilla gumman. Två gånger under intervjun nämner hon att det är tacksamt 

att jobba med poesi för att man kan fokusera på olika saker – grammatik, ordförråd, uttal och 

kulturhistoria. Det som framträder tydligast i intervjuerna är att grammatiken oftast lyfts i 

samband med att dikternas språk är ålderdomligt eller skiljer sig från språkreglerna. I Pers 

undervisningsgrupper uppstår grammatikdiskussioner när han jämför den friare diktformen 

med hur man skulle skriva samma sak på ”mer prosasvenska”. Alex tog in ett grammatik-

moment på sfi när de skrev haikudikter (se avsnitt 4.3.4). På sva grund och gymnasiet gör han 

det däremot inte, där är själva poesin i fokus, inte språket. Att poesi inte har språkliga gränser 

på samma sätt som mer formella texttyper är ett skäl till varför Alex tycker så mycket om 

genren, samtidigt ser han svårigheterna med det. 
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Alltså många dikter följer inte den vanliga ordföljden. Till exempel ”Ett bord jag köpte igår” är tillåtet i en 

dikt. […] Plötsligt står det ”stolarne” inte ”stolarna”, varför det? (Alex) 

Är det ett skäl att undvika den typen av dikter? (Intervjuare) 

Nej, jag tycker det visar att språket inte är statiskt utan utvecklas hela tiden. Och i en dikt kan jag skriva 

”dom” när det kanske inte är lika accepterat i en vetenskaplig text. Man är lite fri att använda både gamla och 

nya och hitta på former (Alex). 

Per beskriver det ”lite gränslösa” poesispråket som en balansakt. 

När alla andra lärare säger ”verbet på position två och du får aldrig börja en mening med det här”. Sen säger 

jag ”gör vad ni vill”. Så just det där att balansera inspirationssprutandet med att få det språkutvecklande för 

deras icke-poetiska språk också (Per). 

Anna tycker att man bör undvika dikter som är alltför fria i sin språkliga form.  

”Ja men jag lärde mig att fotboll ska skrivas så här och nu läste jag en dikt av en jättekänd författare som har 

jättehög status och han skriver fotbåll med å bara för att han har en sån politisk stilmarkör.” Då blir det 

förvirrande för eleverna, så jag försöker hålla mig till någorlunda etablerat språk (Anna). 

Poesi kan sammanfattningsvis vara användbart även i grammatikundervisningen. Poetiska 

texter med ett friare språk ses både som en möjlighet och som problematiskt.  

4.3.6 Abstraktionsförmåga 

Dikter kan innehålla mycket symbolik och kräva läsning mellan raderna för att den egentliga 

innebörden ska träda fram. Detta tycks vara svårt på lägre språknivåer. Samtidigt säger Lena, 

som arbetar med mer eller mindre nybörjare i svenska, att man med hjälp av poesi kommer åt 

abstrakta nivåer i språket, en djupare förståelse av ord och deras olika användningsområden, 

som exemplet med hjärtat (se avsnitt 4.3.1). Men det får inte bli för abstrakt. 

Man får inte tappa dem. Det är hela tiden det. Att man ska ha dem med sig. Man kan tappa dem på nolltid om 

man väljer för avancerad lyrik. […] Men alla förstår kärlek, hat och sorg. Det är ganska lätt att komma dit, 

det finns många dikter som handlar om det (Lena). 

Anna märker att bildspråk kan vara svårt om det är främmande.  

Vi kan ha en massa bildspråk och liknelser om snö och så kommer det nån från Eritrea som inte kan relatera 

till det. Men det tycker jag egentligen inte är dåligt, utan det är att lära sig språket. Det är svårt, men det 

betyder inte att man ska undvika det (Anna). 

Anna säger att det är först på D-nivå, den sista kursen på sfi, som man kan börja resonera på 

svenska runt dikterna.  

C-eleverna kan ju så klart tänka runt sina dikter och känna dem, men de har inte metaspråket riktigt. […] På 

D-nivå studerar man mer politik och kultur och mera litteratur. Det är mera abstrakt, så man kan smälta in det 

[poesi] i de andra diskussionerna. […] Så på D-kursen är det lite lättare kanske att abstrahera runt innehållet 

(Anna). 

Karin tycker det är svårt när elevernas abstraktionsförmåga är låg.  
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När det blir kärlekslyrik och eritreansk svetsare. Den kombon var inte så självklar. […] Gärdestads text 

Himlen är oskyldigt blå handlar om kärlek, förälskelse och sorg. Den uppskattade polskan, men inte 

eritreanen, han vill läsa nyheter (Karin).  

När Per undervisade på D-nivå samtalade de kring poesi och jobbade med tolkningar. 

Deltagarna hade olika tolkningar och verkade få ut mycket av det. Men även han säger att det 

blir alltför svårt om dikter är för abstrakt skrivna.  

 På gymnasiet är syftet att analysera dikter och ta ut tema, motiv och berättarperspektiv. Då 

testas analysförmågan och förmågan att läsa mellan raderna, berättar Alex. Där börjar han 

med antiken och slutar med existentialismen och modernismen. I intervjun med honom 

förekommer ordet abstraktion 21 gånger i olika former (Lena 4; Per, Anna och Karin 1). Alex, 

som har jobbat med poesi på olika nivåer och kan jämföra, säger att på sva grund och 

gymnasiet är själva poesin i centrum, till skillnad från sfi där den främst är ett medel för 

språkinlärning. På de högre språknivåerna blir också abstraktionsnivån högre. Då för han in 

begrepp som rim, rytm och stilfigurer som bygger på ljud, till exempel allitteration samt 

jämförelser och metaforer
3
. På den här nivån jobbar de även med tema och motiv.

4
 Eleverna 

tycker det är svårt med metaspråket om olika begrepp, men alla är engagerade och bidrar. 

Motiv är väldigt svårt att förstå, också för lärare, för det är väldigt abstrakt. […] Om vi tar Karin Boye, vi har 

en dikt av henne på sista delkursen på sva grund, alltså det som motsvarar årskurs 9, Den bästa dagen
5
, den 

är väldigt abstrakt. […] Då försöker jag gå in på djupet och anlägger ett dekonstruktivistiskt perspektiv, helt 

enkelt obducerar texten och går igenom vers för vers. Finns det nån sak eller person eller känsla? Jag jobbar 

inte så mycket med grammatik på den här nivån (Alex).  

För Alex innebär det abstrakta tänkandet att förstå att det finns en person bakom dikten, att 

den handlar om författarens samtid, att den speglar samhället och kanske ideologier.  

Det är avgörande att förstå att man skriver ju i sin tid. […] Sen på gymnasiet jobbar vi mycket med diktjaget. 

Det är viktigt att förstå att författaren och diktjaget inte är samma sak (Alex). 

Något han märkt är att vissa elever, på alla nivåer, har svårt att acceptera att andra kan tolka 

en dikt på ett annat sätt. De kan ha svårt att sätta sig in i andra människors liv och perspektiv.  

 Poesi tar mycket tid, konstaterar Alex, eftersom den kräver diskussioner och analys. Han 

önskar att det fanns mer utrymme för det på sva grund och gymnasiet. Alex är den av 

intervjupersonerna som arbetar mest avancerat med poesi, dels för att han undervisar på högre 

språknivåer, dels för att han har läst dikter sedan han var barn och personligen tycker att poesi 

är lättare än andra texter. Som redan nämnts har han en master i litteraturvetenskap och 

därmed redskap som många kolleger saknar. 

                                                 
3
 Metafor är bildspråk, till exempel ”glödande själ” och ”stoppa huvudet i sanden” (Nordlund 2020:54). 

4
 Huvudmotiv kan vara en allmänmänsklig erfarenhet eller föreställning, till exempel förbjuden kärlek. Med 

tema avses oftast grundtanke eller innehåll och budskap (Nordlund 2020:52). 
5
 I rörelse är den egentliga titeln på Karin Boyes dikt. 



27 

 

4.4 Motivation hos deltagarna 

Här följer en redogörelse av hur studiens deltagare ser på poesins plats i sva-undervisningen i 

förhållande till nytta och motivation. Det senare framträder som en kärnkategori i intervju-

materialet. Deltagarnas motivation tycks öka när de får jobba med poesi på olika sätt. Den 

främsta vinsten med poesi, som Per ser det, är att den ökar motivationen att fördjupa och 

bredda sitt ordförråd. För vissa verkar dikter vara motiverande även för att de rör sig på en 

högre nivå än lärobokstexter. 

[…] elever som kände inte bara nu ska jag bli en fungerande samhällsmedborgare och kunna få mina dagliga 

behov tillgodosedda och prata med svenska staten, nu blir jag sedd som människa. Många på kvällskursen är 

akademiker som studerat många år på universitetet på sitt modersmål och jag märker att de blir lite tända av 

en högre nivå, inte bara ”Ahmed ska bli taxichaufför”-texter liksom (Per). 

Även Anna ser bortom själva språkträningen, nämligen att poesin ger tillträde till ett större 

sammanhang genom att öka allmänbildningen och ge igenkänningseffekter. 

Jag tror det handlar mer om en känsla för språket och att man börjar äga språket lite. ”Jag kan faktiskt också 

läsa Edith Södergran, det gör miljoner andra svenskar och jag är del av den här gemenskapen.” Man får ett 

inträde i den litterära världen i Sverige. Och sen så kanske dagen efter går det ett program på tv där någon 

nämner Edith Södergran. ”Åh, men henne känner jag igen, det var ju den där dikten vi läste igår.” Det skapar 

en delaktighet i samhället (Anna). 

Lena och Anna upplever att det finns ett stort behov av att prata om känslor och då är poesin 

en ingång. Anna utvecklar den tankegången: 

Jag har en sån inställning att vi måste få in lite mer känsla i undervisningen. Det ska inte bara vara 

funktionellt och nyttigt på kort sikt. Många av våra elever […] bär på mycket som de kan behöva bearbeta. 

Det kan vara traumatiska upplevelser, det kan vara en svår familjesituation, det kan vara sjukdomar som de 

har mycket känslor kring. Jag tror att det kan vara terapeutiskt att läsa dikter och lyrik, att man kan få utlopp 

för nån känsla i det, vilket jag tror kan göra att man kanske mår lite bättre när man kommer hem och har fått 

prata om den här sorgen som det innebär att lämna ett land och sen blev det inte som man tänkt, som i 

Kristina från Duvemåla. Ibland är jag skeptisk till att man ska få en vinst på kort sikt. […] Om de här 

människorna ska vara permanent i Sverige så behöver de få en stadig grund. Jag kanske är idealist. Om de 

mår lite bättre kanske de kan fokusera lite bättre. Jag tycker att vi har ett sånt ansvar på sfi (Anna). 

Alex elever på sfi tyckte det var roligt att jobba med poesi och skriva haikudikter. Enstaka 

elever, som är intresserade av humaniora och litteratur, uppskattar också att genom 

diktläsning få inblickar i svensk litteratur. Han märker dock att många elever inte förstår 

varför de gör diktanalys, även om alla är engagerade och bidrar. 

Är du tvungen att motivera dem? (Intervjuare) 

Jag förklarar när vi börjar med skönlitteratur att det är en del av det centrala innehållet […] Varför ska vi läsa 

litteratur, vad har vi för nytta av den här litteraturen? Och så säger många att vi måste, det står i 

kunskapskraven. Andra säger att det vidgar perspektiven, man får insikt i andra liv, länder och epoker och så 

vidare. Det är språkutvecklande också, för språk och litteratur hänger ihop. Då tror jag de förstår motiven 

bakom (Alex). 
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Anna har mött nyttotänk hos elever som vill att allting de gör i skolan ska sikta på nationella 

provet, eftersom deras slutgiltiga mål är att de ska klara det och gå vidare till nästa kurs. 

De kan tycka det är flummigt att läsa nånting som inte är utgivet av Skolverket liksom, men de allra flesta 

gånger tycker jag att det känts positivt när jag haft en sån lektion och jag tror att de märker att jag tycker att 

det är roligt (Anna). 

Hur gör du för att motivera nyttotänkarna? (Intervjuare) 

Jag försöker resonera på ett ganska intellektuellt sätt tror jag om det att man behöver kunna olika 

litteraturgenrer och i Skolverkets kursplan
6
 så står det att man ska läsa olika texttyper i olika 

textsammanhang. […] Jag upplever ofta att vuxna förstår syftet, de förstår att det här är också språket, det här 

är också integration i samhället (Anna). 

Många av Pers elever har tyckt att poesilektionerna är intressanta. De blir glada och känner 

sig bekräftade när han kommenterar deras egenskrivna dikter. Nyttotänk stöter han på 

”förvånansvärt sällan”. Karin möter olika reaktioner. När de läste Ja visst gör det ont av Karin 

Boye, var en elev från Polen lyrisk. Hon förstod inte alla orden, men det gjorde ingenting, för 

hon förstod känslan i dikten. Vissa andra är ifrågasättande.  

Andra blir stressade av poesi och sång och ifrågasätter nyttan. Då blir det lite ordkunskap och så kan det bli 

diktamen gången efter om det ska vara så (Karin). 

Lena brukar inte behöva motivera sina deltagare. Hon säger bara ”nu gör vi det här”. Men i 

början av kurserna kan nyttotänket dyka upp och då är hon utrustad med goda argument.  

Då försöker jag använda mycket bilder, som att språket är nyckeln till samhället och till Sverige och till jobb. 

Jag pratar om språket som det stora havet och vi ska lära oss simma i det havet som är oändligt stort (Lena). 

I enkäten anser en tredjedel att motivationen stärks av att jobba med poesi, vilket är lite i 

förhållande till vilken vikt intervjupersonerna lägger vid motivation och hur de återkommer 

till det gång på gång. Samtidigt har flera respondenter lagt till kommentarer som kan sorteras 

in under motivation, nämligen kreativitet, fantasi, att känslor och därmed minnen väcks och 

att ”lyrikarbetet ofta engagerar och bemöts med respekt av eleverna”.  

4.5 Poesi kontra annan skönlitteratur 

I noveller och romaner finns karaktärer, en tid, en plats, konkreta saker och personer som gör 

något. Därför är den typen av skönlitteratur generellt lättare att förstå än dikter säger Alex, 

som märker att poesi är mera ansträngande att läsa eftersom abstraktionsgraden är högre. Men 

en fördel med dikter, menar han, är att de ofta har ett evigt budskap som gäller alla tider och 

                                                 
6
 Se bilaga 1. 
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alla människor. Till skillnad från Alex tycker Lena att poesi inte skiljer sig så mycket från 

annan skönlitteratur, bortsett från dess rytm och melodi och att den är mer direkt.  

Det behövs bara ’Mitt hjärta är ditt. Ditt hjärta är mitt’ så är man inne i nånting. Det behövs mer i en episk 

berättelse (Lena). 

Enligt Lena kan poesi alltså vara mindre krävande för deltagarna, i motsats till vad Alex 

säger. Anna intar ett annat perspektiv när hon säger att poesi är mer krävande för läraren, som 

måste ta ett större ansvar för texten. Som lärare behöver man tänka igenom själv hur man 

läser dikten med betoningar och fraseringar. Däremot kan poesi vara lättare för deltagarna 

eftersom de angriper olika texttyper på olika sätt. 

Ibland när eleverna läser en längre text så fastnar de i ord som de inte förstår och då sitter de med mobilen 

och slår upp ord i varenda mening, vilket gör att de nästan inte kommer vidare i texten i sin helhet. En dikt 

kan de ofta få sammanhanget av snabbare och de kan få känslan av den. Den handlar om sorg eller den 

handlar om lycka eller den handlar om barnuppfostran och då kan de lite lättare acceptera att de inte har 

förstått varenda ord. Eller så kanske de slår upp ett ord, för varje ord blir ju viktigare eftersom de inte är så 

många. Ett enstaka ord kan ge högre utdelning i en dikt än om du slår upp ett ord i en roman. […] Jag tror det 

är skönt för dem att känna att nu får vi fokusera på en grej här och det gör ingenting att jag inte hinner läsa tio 

sidor innan jag kan diskutera. […] Man får chans att jobba lite djupare med poesi (Anna). 

Anna kan uppleva det som stressigt och mekaniskt att läsa noveller eller tidningsreportage. 

Läs den här texten och svara på de här frågorna och sen går vi igenom svaren. Jag tycker det blir lite tråkigt i 

längden. Jag vill ha mer levande diskussion och tycker att lyriken passar bättre för att eleverna får aktivera 

sig mer (Anna). 

Det Alex lyfter fram som den största skillnaden mellan poesi och annan skönlitteratur är 

tolkningsmöjligheterna i diktläsning. 

Karin Boyes dikt [I rörelse] kan för vissa betyda depression och död. För andra kan den betyda hopp och så 

vidare. Och det kanske är det som är en stor utmaning, den största skillnaden, det som dikter förmedlar. För 

de är inte lika sakliga som epiken. Poesin tilltalar mig här och nu. Om jag läser den imorgon så kanske ser jag 

något annat, medan en roman är oftast samma även om du läser flera gånger (Alex). 

Sammanfattningsvis kan poesi upplevas både som ett lättare och ett svårare material än annan 

skönlitteratur. Den kräver mer eftertanke av läraren, men kan genom sitt korta format vara 

enklare för eleverna att läsa. Det som framträder som mest utmärkande för poesi är att den har 

en rytm som gör den lämplig för högläsning samt att den öppnar för tolkningsmöjligheter och 

kreativt skrivande.  

4.6 Råd och erfarenheter de intervjuade lärarna vill förmedla 

I tidigare avsnitt har jag redogjort för hur lärarna i intervjustudien arbetar med poesi och på 

vilka sätt de anser att poesi kan vara ett användbart pedagogiskt redskap i sva-undervisningen. 

Här följer deras råd till andra lärare som är intresserade av att använda poesi i sin under-
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visning. Först återges hur informanterna ser på valet av poetiska texter. Därefter sammanfattas 

deras reflektioner.  

4.6.1 Val av poetiska texter 

Generellt är språknivå och tema avgörande för valet av texter, men intervjupersonerna har 

delvis olika ingångar. På nybörjarnivå blir det mer konkreta texter säger Lena, till exempel 

Mikael Wiehes version av Det här är ditt land. 

Det är liksom från Ales stenar till Norra Lappland, från Bohus klippor till Gotlands raukar. Den tycker jag är 

fantastisk för den är en geografilektion, poetisk och med budskapet att vi hör alla hit (Lena).  

Per tar oftast något ur en lärobok anpassad för D-nivå. Dikter med ett rikt naturspråk tycker 

han fungerar bäst, då får eleverna konkreta naturbilder och känslor som kan kopplas till dem. 

Han avråder från dikter med mycket ordlekar eller som är alltför abstrakta eller har ett 

politiskt innehåll. Karin letar efter dikter utifrån prosodi och kontext. Hon undviker de 

barnsliga, förutom Harrys hare som är skrattglad och går hem. Hon vill förmedla svensk 

kultur också och väljer gärna låttexter. Björn Ulvaeus och Kenneth Gärdestads låttexter tycker 

hon är briljanta. Hon upplever att musik och sång är bra, särskilt för uttalsträningen. 

Jag tänker att musiken är bra för att den flödar på. Blåsippanuteibackarnastår (Karin). 

Anna utgår från sig själv och menar att man måste känna att man kan stå för dikterna.  

Att man själv gör sig till en skapare av samtalet och att man vågar gå in i det med en personlig approach och 

vågar visa vad man själv känner för dikten tror jag. Helt enkelt att man är trygg med dikten och inte gör det 

bara för att checka av en ruta på en lista (Anna).  

Hon väljer det hon tycker är bra litteratur eller bra författarskap och tänker även på vad som är 

relevant och går att diskutera i ett större perspektiv. Precis som Anna säger Alex att det 

viktigaste är att själv förstå dikten. Han rekommenderar dikter med bunden form och gärna 

rim. En rytm som man reciterar är lättare än obundna dikter anser han. I läroböckerna finns ett 

urval av dikter, sedan är det upp till läraren hur mycket hen förstår dem och kan analysera 

dem, om hen har verktyg eller inte. Personligen undviker han moderna diktare. 

Egentligen är det konstigt, för det är poesi som är skriven nu […] och det kanske speglar vårt samhälle. Men 

jag har svårt att förstå moderna dikter. […] Jag kör aldrig Tomas Tranströmer. Jag tycker han skriver lite 

svårt. Det mesta är 1800-talet, romantiska diktare, det handlar om kärlek och det är tydligare att se motiven 

där. Ju mer filosofisk eller abstrakt en dikt är desto svårare är det att jobba med tema och motiv (Alex). 

Flera av intervjupersonerna avråder lärare från att använda vissa dikter och poeter bara för att 

de tror att de måste, trots att de kanske är för svåra. 
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4.6.2 Uppmuntran att våga prova 

Utgångspunkten för alla intervjupersonerna är som nämnts att poesi är ett roligt och bra 

material att jobba med. De vill avdramatisera en genre som av många kan upplevas som svår. 

Här återges vad de skulle säga till lärare som vill prova att använda poesi i sin undervisning. 

Våga, det är kul! Jag skulle utgå från en dikt som jag tycker är intressant själv och som kanske inte har 

världens svåraste språk (Per). 

Bara gör! Det där med rätt nivå är en sak och sen använda musiken är en sak (Lena). 

Tänk att du innehållsmässigt måste fånga deras föreställningsvärld. Det får inte vara för långt bort. Du måste 

vara väldigt allmänbildad och djupbildad som lärare (Karin). 

Jag tror det blir bättre om man känner sig trygg i det tekniska, alltså att man har kunskaper i fonetik och 

grammatik och att man har reflekterat över bildspråk. […] Sen får man väl våga testa. Man behöver kanske 

inte göra det superkomplicerat på en gång. Astrid Lindgren funkar för nybörjare. Idas sommarvisa är bra, den 

är mitt tips (Anna). 

Även Alex, som rör sig på en mer avancerad och analytisk nivå i sin sva-undervisning på 

grund och gymnasiet, avdramatiserar poesigenren. Han uppmuntrar till grupparbeten.  

Det kan finnas elever som sitter där som är intresserade av poesi, som gagnas av det. Så vi kan inte utgå från 

att alla tror att det är svårt. Gör det till nåt roligt. […] Försök få dem engagerade. Speciellt här är det 

jätteviktigt med gruppdiskussioner och grupparbeten för att de är så olika och uppfattar dikten på olika sätt. 

[…] Det är bara att testa. Allt är språkutvecklande (Alex). 

Tidsbrist är något som framkommer som en svårighet i fritextfältet till enkätfrågan varför man 

inte använder poesi i undervisningen. Detta är något som även Anna nämner. Enligt henne är 

man ofta utlämnad åt sig själv att skapa eget material, vilket gör att förberedelser av poesi-

lektioner tar mycket tid. Så vitt hon vet finns det inte så mycket färdigt material om poesi för 

sva-undervisning, vilket också är det vanligaste angivna skälet i enkäten till att inte använda 

sig av poesi. Knappt hälften av respondenterna uppger att bra arbetsmaterial saknas. Enligt 

Anna är det även svårt att få med sig kolleger om man vill göra samarbeten. ”Lyrik är inte det 

trendigaste hippaste att jobba med just nu” konstaterar hon. 

 Sammanfattningsvis framhåller både Alex och Anna att poesi kan vara svårt för deltagarna, 

men att det inte är ett skäl att undvika det. Tvärtom kan poesi genom sin komplexitet ge nya 

perspektiv på språk och innehåll.  

5 Diskussion 

Poesi gör sva-undervisningen språkutvecklande, lustfylld och motiverande. Samtidigt är poesi 

ett undervisningsmaterial som av vissa upplevs som svårt och otillgängligt. Här följer en 

diskussion kring studiens resultat i relation till styrdokument och tidigare forskning i ämnet.  
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5.1 Poesi i undervisning av vuxna som erövrar ett nytt språk 

Dikter, låttexter, rim och ramsor lämpar sig väl i undervisningen i svenska som andraspråk 

enligt min studie. Genom sin rytm och sitt komprimerade format och innehåll skiljer sig poesi 

från vardagsnära lärobokstexter, lättlästa böcker och tidningsartiklar. Att läsa, skriva och tala 

om poesi är språkutvecklande och ett medel för att träna abstrakt tänkande och lära sig om 

kultur och historia. Möjligheter till uttalsträning och kreativt skrivande framstår som det mest 

särpräglade för poesin. Att tolka underliggande budskap är också högst relevant och hör 

samtidigt till det svåraste enligt studiens resultat. 

 Lärarna i intervju- och enkätstudien uppger att deras deltagare tränar ett antal olika 

färdigheter med hjälp av poesi. Under bearbetningen av materialet delades dessa färdigheter 

in i kategorierna vokabulär, uttal, skrivande, grammatik, abstraktionsförmåga och kultur-

kunskap. Något som löper som en röd tråd genom det kvalitativa materialet från djup-

intervjuerna är att poesi kan öka deltagarnas motivation att lära sig språket, vilket har stöd i 

tidigare forskning, något jag återkommer till längre fram. Faktorer som ökar deltagarnas 

motivation att lära sig svenska är att få skriva kreativt, att få kulturkännedom och därmed en 

känsla av ökad delaktighet i majoritetskulturen, att poetiska texter kan väcka känslor och 

engagemang, att få möta texter på en kognitivt utmanande nivå, att poesilektioner upplevs 

som lustfyllda och att olika språkförmågor utvecklas. I enkätsvaren är det dock bara en 

tredjedel som anser att elevers motivation utvecklas av att jobba med poesi. Här bör 

framhållas att lärarna i intervjustudien alla är mycket positiva till poesi som pedagogiskt 

material och verktyg. Det kan vara så att deras entusiasm och kunskap bidrar starkt till att 

deras deltagare blir motiverade av poesilektionerna. Det är möjligt att lärare som inte är 

bekväma med poesigenren och som känner sig osäkra inte får samma positiva utfall.  

 Kursplanen för sfi fokuserar på kommunikativ språkförmåga och grundläggande läs- och 

skrivinlärning (bilaga 1). Tyngdpunkten ligger på språkbehov för vardagliga situationer, men 

också framtida studier. Varken poesi eller skönlitteratur nämns, däremot att eleverna ska möta 

olika slags texter, något som sfi-lärarna i intervjustudien tar fasta på. Å andra sidan kan 

poetiska texter lätt falla bort om man som lärare inte är intresserad av genren. Lärare i min 

enkätstudie som inte använder poetiska texter i någon större utsträckning uppger som skäl att 

de saknar bra arbetsmaterial och att genren upplevs som svår. Liknande skäl framförs i en 

undersökning som Wolf (2002) refererar till där högstadielärare uppgav som svårigheter bland 

annat tidsbrist, att de saknade bra material och inte behärskade området.  
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Min studie visar att olika förmågor kan tränas med hjälp av poesi, något som har stöd i 

forskningen. Framför allt tycks ordförrådet främjas. Ett utökat ordförråd, menar Bjar (2006), 

ökar i sin tur förmågan att läsa och producera text och här spelar skönlitteratur en stor roll. 

Även Enström (2017) lyfter fram ordförrådets vikt och konstaterar att det i skönlitteratur ofta 

förekommer betydelsetunga ord som kan vålla stora problem och som man sällan lär sig 

genom att läsa lärobokstexter och tidningsartiklar. Det kan vara användbara ord som ger 

nyanser och en detaljrikedom som fördjupar läsförståelsen och språkbehärskningen. 

 Poesi har även kvaliteter utöver de rent språkutvecklande visar min studie, vilket speglas i 

Wolfs (2002) litteraturdidaktiska studie där poesi framställs som något roligt som kan 

utveckla fantasin och känslolivet. Andra kvaliteter är att läsare av poetiska texter får reflektera 

och vidga sina erfarenheter samt ta del av kulturarvet. Även Nordberg (2019) lyfter fram 

poesins vidare betydelse, för skaparglädje, självförtroende och för att utveckla tankeförmågan. 

I min intervjustudie betonar flera lärare vikten av att deltagare får läsa och prata om texter 

som har koppling till deras egna liv. Rätt val av poetiska texter öppnar för intressanta samtal. 

En informant i min studie återkommer flera gånger till att poesin väcker känslor och därför 

fördjupar språkinlärningen. Även Wolf (2002) menar att det är viktigt att som elev komma i 

kontakt med något som berör på djupet, som kontrast till det nyttiga och praktiska i 

undervisningen i övrigt. Wedin och Norlund Shaswar (2020) lyfter liksom Wolf vikten av att 

ta in elevers personliga erfarenheter. Enligt dem kan andraspråksinlärare känna ökat enga-

gemang och ökad motivation att anstränga sig i språkinlärningen om de bemöts som personer 

med intressen och behov även utanför skolan och får chansen att använda svenska språket för 

att uttrycka sin identitet. Detta är något som är framträdande i mitt empiriska material, där 

motivation framstår som en kärnkategori.  

 När det gäller skrivande visar mitt resultat att prestationsångesten släpper för en del elever 

när de får skriva fritt ur hjärtat. Detta styrks av Wedin (2010) som menar att kortskrivande 

och att ”tänka med pennan” kan vara ett sätt att komma igång att skriva. Erixon (2004) hävdar 

att det kan vara lättare att skriva poesi än andra texter för att dikter är korta och har ett 

avgränsat innehåll. När det gäller läsning hävdar dock Wedin att vuxna andraspråkselever 

hellre läser texter som de har direkt nytta av i vardagen, vilket återspeglas i kursplanen för sfi 

(bilaga 1) men har svagt stöd i mitt material. I min enkät är det bara en tiondel som tror att 

eleverna inte är intresserade av poesi och enligt informanterna tycker deltagarna med få 

undantag att det är roligt att jobba med poetiska texter. Det händer dock att lärare behöver 

motivera varför de ska läsa poesi. Då förs resonemang kring att man behöver läsa olika 

texttyper i olika sammanhang, vilket har stöd i styrdokumenten både för sfi och sva (bilaga 1).  
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En överväldigande majoritet av lärarna som svarade på enkäten anser att poesi är språk-

utvecklande. Samtidigt finns det svårigheter, vilket jag nämnde inledningsvis i detta kapitel. 

Brist på bra arbetsmaterial framträder som det största hindret och det är tidskrävande att skapa 

eget material. Dessutom tror en del respondenter som inte använder poesi att det är svårt för 

deltagarna, vilket kan kopplas till Economous (2018) studie där det framgår att sva-elever 

många gånger saknar ett metaspråk för att diskutera litteratur. Flera lärare i enkät- och 

intervjustudien uttrycker att renodlad poesiläsning är relevant tidigast på D-kursen eller på sva 

grund, där deltagarna hunnit bygga upp ett större ordförråd. Samtidigt menar andra i min 

intervjustudie att det bara handlar om att hitta texter på rätt språklig nivå, som innehållsligt 

väcker intresse. Att poesi kan innehålla svåra ord och inte alltid följer grammatiska regler är 

något som kan upplevas som ett hinder. Det är dock inte ett skäl att undvika sådana texter, 

utan tvärtom ett tillfälle att diskutera grammatik och visa att språket utvecklas, enligt två av 

informanterna. Resultatet i min studie går i linje med Hanauers (2012) forskning, vilken 

avfärdar att poesi skulle vara för svårt. Hanauer låter sina andraspråkselever skriva poesi, 

visserligen på avancerad nivå men han hävdar att poesiskrivande är inom räckhåll även på 

lägre språknivåer i och med det korta textformatet och visualiseringen av tankar och minnen. 

Att lära sig ett språk handlar enligt Hanauer om att tänja på sin språkliga förmåga att uttrycka 

sig. Poesi är också ett enkelt sätt att göra undervisningen mer personlig. Även detta har stöd i 

min studie. 

 Samtidigt som poesi framträder som ett roligt och användbart undervisningsmaterial ställer 

det krav på lärarens kunskaper. Exempelvis diktanalys framstår i min studie som svårt om 

man inte har ett antal högskolepoäng i litteraturvetenskap i ryggen. I enkäten svarar en knapp 

tredjedel av dem som aldrig eller bara någon enstaka gång använt poesi att de känner sig 

osäkra på hur poesi kan användas i undervisningen, något som är vanligt enligt Landmark och 

Wiklund (2012) som förespråkar att litteraturstudier borde ingå i lärarutbildningen i svenska 

som andraspråk. Att så många känner sig osäkra menar de är synd, eftersom skönlitteratur 

skapar engagemang och bra förutsättningar för lärande. Baserat på lärarnas erfarenheter i mitt 

empiriska material instämmer jag i detta. Återigen, utöver att poesi lämpar sig särskilt väl för 

uttalsträning och ordinlärning tycks det vara det emotionella inslaget, att dikter och låttexter 

kan ge upphov till intressanta och meningsfulla diskussioner och inspirera till att uttrycka sina 

egna tankar och känslor, som är mest utmärkande för poesi som material och verktyg i sva-

undervisningen. 
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5.2 Metoddiskussion och framtida forskning 

Inom grundad teori förespråkas metoder som ger relativt ostrukturerade kvalitativa data. Dit 

hör semistrukturerade intervjuer, vilket har används i denna studie. Vidare föredras öppna 

frågeformulär framför fasta svarsalternativ i enkäter (Denscombe 2018:160). För detta arbete 

bedömdes öppna enkätfrågor inte vara lämpliga eftersom svarsalternativen utformades utifrån 

kategorierna som identifierades i intervjumaterialet. Men enkäten innehöll kvalitativa inslag i 

form av fritextfält. Ytterligare ett par svarsalternativ hade kunnat förbättra enkäten. I frågan 

vad deltagarna utvecklar av att jobba med poesi kunde läsförståelse ha varit ett relevant 

svarsalternativ. Detta framstod dock inte som en central kategori i intervjuerna. På frågan 

varför man inte använder poesi i undervisningen kunde tidsbrist ha funnits med som svars-

alternativ. Ett par respondenter detta skrev i fritextfältet. Enkätsvaren hade med fördel kunnat 

analyseras mer i detalj, något det inte fanns utrymme för inom ramen för detta arbete. 

 Urvalet av informanter i kvalitativa intervjustudier brukar vara förhållandevis litet och 

ändamålsenligt (Dalen 2019:118). Till denna studie valdes fem lärare ut som bidrar med en 

bredd avseende bakgrund, arbetssätt och erfarenheter. De är alla positiva till, och bekväma 

med, poesi som pedagogiskt material och verktyg. Därför är enkäten ett viktigt komplement 

då den nådde även lärare som inte använder poesi eller som är negativt inställda till genren. 

Att ämnet undersökts med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa data ger studien bredd 

och djup. Metodtrianguleringen fyller därmed sitt syfte. 

 Pilotstudien som genomfördes i form av en deltagande observation på en poesilektion 

stärker resultatet av intervju- och enkätstudien. Den visar att hälften av deltagarna i 

undervisningsgruppen var bekanta med poesigenren och att dikternas ord och underliggande 

betydelse var svårt trots att de gick den sista kursen på sfi. Deras ordförråd utökades med 

några ovanliga ord och de deltog aktivt och till synes intresserat i tolkningen av dikterna. 

Intressant vore att jämföra lärarnas perspektiv i mitt resultat med elevperspektivet. Hur ser 

deltagarna på att arbeta med poesi och vad ger det dem? Upplever de att deras motivation att 

lära sig svenska ökar? Det vore ett spännande ämne för framtida forskning. 

6 Sammanfattning 

Motivation löper som en röd tråd genom mitt empiriska material. Alla intervjuade lärare 

upplever att deras deltagare tycker det är roligt att jobba med poesi i olika former. Förutom att 

det är kreativt och lekfullt rör sig poetiska texter ofta på ett djupare eller känslomässigt plan, 
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vilket öppnar för samtal om tolkningar och egna erfarenheter samt ökar motivationen att 

fördjupa och bredda ordförrådet. Poetiska texter kan få en andraspråksinlärare att känna sig 

”sedd som människa”, som en intervjuperson uttrycker det. En annan informant nämner att 

det också handlar om att få en känsla för språket och att man ”börjar äga språket lite”. Genom 

poesin och dess författare får deltagarna dessutom en kulturkännedom som kan öka känslan 

av delaktighet i det svenska samhället. Dikter, låttexter, rim och ramsor kan göra språk-

inlärningen djupare, roligare, personligare och intressantare. 

 I litteraturen betonas ordförrådets betydelse för språkbehärskningen och min studie visar 

att vokabulären utvecklas genom poesi i och med att ord dyker upp där som sällan före-

kommer i prosatexter, men också för att ett och samma ords olika innebörder kan synliggöras. 

Poesi har även visat sig vara användbart för uttalsträning. Flera av lärarna i intervjustudien 

sjunger eller högläser med sina deltagare. De flesta räknar låttexter, rim och ramsor till poesi 

och använder dem på samma sätt som dikter. Något annat som framträder som utmärkande för 

poesi är dess möjlighet att inspirera till kreativt skrivande. I enkäten kommenterar en lärare att 

poesi lockar till språkligt risktagande och att eleverna på köpet blir bättre på att skriva andra 

texttyper också. Ytterligare något som framstår som särskiljande för poesi är att det abstrakta 

tänkandet utvecklas genom att träna på att tolka dikter och läsa mellan raderna. 

Grammatikträning är inte lika framträdande. Mest nämns grammatik som ett diskussionsämne 

när eleverna stöter på ålderdomligt eller grammatiskt avvikande språk.  

 I enkäten är en stor majoritet av lärarna positiva till poesi. Ändå har en tredjedel aldrig 

eller bara någon enstaka gång använt genren i sin egen undervisning. Av dem känner sig en 

tredjedel osäkra. Ungefär lika många tror att det är för svårt för deltagarna. Men det främsta 

skälet till att inte använda poesi mer uppges vara brist på bra arbetsmaterial. Det tar tid att 

göra eget material och tid är en bristvara för sfi- och sva-lärare. Detta är något för dem som 

utformar läromedel att ta fasta på.  

 Min studie bidrar med fördjupad kunskap om hur sfi- och sva-lärare förhåller sig till poesi 

som undervisningsmaterial och pedagogiskt verktyg, hur de konkret använder poetiska texter i 

sin undervisning, vad de ser som svårigheter och på vilka sätt de uppfattar poesi som 

utvecklande för sina deltagare. Med poesins hjälp kan lärare visa att svenska är ett språk som 

kan sjunga och spraka. I inledningen ställde jag mig frågan om poesi behöver stå i motsats till 

nytta. Resultatet av min studie visar att svaret på den frågan är nej. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Styrdokument för sfi, sva grund och sva gymnasiet 

Här återges utdrag ur kursplaner, ämnesplaner och centralt innehåll som kan motivera 

användandet av poesi i undervisningen. Materialet är hämtat från Skolverkets hemsida (se 

Elektroniska källor på föregående sida). 

 

Sfi 

Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi, har fokus på grund-

läggande läs- och skrivinlärning och kommunikativ språkförmåga. ”Utgångspunkten för 

bedömningen ska vara elevens förmåga att använda det svenska språket på ett begripligt sätt i 

olika syften i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.”  

 Kommentar: Lyrik, poesi eller dikter nämns inte, inte heller skönlitteratur, vilket kan bero 

på att kursplanen är allmänt hållen. Dock står det under rubriken Utbildningens mål och 

karaktär: ”I undervisningen ska eleven möta olika slags texter”. 

 

Grundskolan (övergripande) 

I kursplanen för svenska som andraspråk i grundskolan står det övergripande: ”Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra 

känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och 

verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. […] Eleverna 

ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. […] I under-

visningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda 

delar av världen. […] I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt 

berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden. […] Genom undervisningen i ämnet svenska som 

andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra 

texter för olika syften.” 
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Årskurs 7–9 

I Centralt innehåll i svenska som andraspråk för årskurs 7–9 står det under rubriken 

”Berättande texter och sakprosatexter” att undervisningen ska behandla: 

 Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av 

världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. 

 Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, 

tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger. 

 Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån 

varandra. 

 Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och 

kulturella sammanhang som verken har tillkommit i. 

 

Gymnasiet 

I ämnesplanerna för svenska som andraspråk på gymnasiet betonas skönlitteraturens 

betydelse. ”I undervisningen ska eleverna få rikligt med tillfällen att möta, producera och 

analysera muntligt och skriftligt språk. Skönlitteratur, texter av olika slag […] för att ge 

eleverna en möjlighet att utveckla ett varierat och nyanserat språk.” Vidare ska under-

visningen ge förutsättningar att utveckla ”Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i 

skilda former och från olika delar av världen; Kunskaper om språk och språklig variation samt 

förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.” I kursplanerna 

för svenska som andraspråk 1–3 nämns ”Läsning av och samtal om modern skönlitteratur 

författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman 

och svenska referensramar.” I årskurs 2 nämns även ” utveckla språket och samtala om 

berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.” I årskurs 3 läggs 

tonvikt på att ”sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna”. 
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Bilaga 2. Forskningsinformation och samtyckesblankett 

 

Information om deltagande i forskningsprojektet  

”Poesi som pedagogiskt verktyg i sfi och sva för vuxna” 

 

Mitt namn är Tina Lövrander. Jag studerar Svenska som andraspråk vid Institutionen för 

nordiska språk, Uppsala universitet. Nu under vårterminen 2021 ska jag skriva mitt 

examensarbete. Jag vill fråga dig om du vill delta i en intervjuundersökning.  

 

Syftet med intervjuundersökningen är att ta reda på hur sfi- och sva-lärare använder poesi i 

undervisningen med vuxna deltagare, på vilket sätt det kan vara språkutvecklande samt 

möjligheter och svårigheter med poesi som pedagogiskt verktyg. 

 

Intervjun sker digitalt via Zoom och beräknas ta cirka en timme. Jag avser att spela in 

intervjun. Ingen utomstående kommer att kunna ta del av inspelningen. När arbetet är färdigt 

kommer inspelningen att raderas. 

 

Ditt deltagande är anonymt. Alla uppgifter om dig, såsom namn, arbetsplats och 

kontaktuppgifter kommer att förvaras säkert så att ingen utomstående kan ta del av dem. När 

examensarbetet är färdigt kommer alla personliga uppgifter att raderas. 

 

Deltagandet är frivilligt. Du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange några skäl 

och utan att det leder till några som helst negativa följder för dig. Om du inte längre vill 

medverka, meddela detta per mejl, se kontaktuppgift nedan. 

 

Uppgifter som du lämnar kommer endast att användas i denna C-uppsats. Slutversionen är 

offentlig. 

 

Samtycke lämnas på separat blankett.  

 

Ansvarig för studien: Tina Lövrander, tina.lovrander.4853@student.uu.se. 
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Samtycke till att delta i forskningsprojektet  

”Poesi som pedagogiskt verktyg i sfi och sva för vuxna” 

 

Jag har läst och förstått informationen om studien som anges i dokumentet ”Information om 

deltagande i forskningsprojektet Poesi som pedagogiskt verktyg i sfi och sva för vuxna”. Jag 

får behålla den skriftliga informationen. 

 

☐ Jag samtycker till att delta i studien. 

 

☐ Jag samtycker till att mina personliga uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs i 

dokumentet ”Information om deltagande i forskningsprojektet Poesi som pedagogiskt verktyg 

i sfi och sva för vuxna”. 

 

 

Ort och datum:  Underskrift:  

 

 

____________________________ ____________________________ 

 

 Namnförtydligande: 

 

 

  ____________________________ 

 

 

☐ Jag vill gärna ta del av det färdiga examensarbetet. Mejla det till denna e-postadress:  

 

____________________________ 

 

 

 

Vänligen scanna och mejla samtyckesblanketten till tina.lovrander.4853@student.uu.se 

  

mailto:tina.lovrander.4853@student.uu.se
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 

C-uppsats: Poesi som pedagogiskt verktyg i sfi och sva för vuxna  

Tina Lövrander VT 2021 

 

INTERVJUFORMULÄR 

 

INFORMERA OM SYFTET OCH VAD SOM GÄLLER 

 Se till att datorn har ström! 

 Kort presentation av mig.  

 Syftet med undersökningen är att ta reda på hur sfi- och sva-lärare använder poesi i 

undervisningen av vuxna, samt fördelar och svårigheter med poesi som pedagogiskt 

verktyg. 

 Undertecknat samtyckesblankett? 

 Ditt deltagande är anonymt och du kan när som helst avbryta. 

 Fingerat namn: vad vill du att jag ska kalla dig för i uppsatsen?  

 Intervjun tar ungefär en timme. 

 Okej att spela in?  

 

 

FRÅGOR 

 

Bakgrundsfrågor 

1) Hur länge har du undervisat i svenska som andraspråk? Ämneskombination? 

2) Vilken nivå jobbar du på? Nybörjare–avancerade? 

 

Arbetssätt 

3) Varför använder du poesi i undervisningen?  

4) Hur mycket använder du poesi i undervisningen? 

5) Konkreta exempel på hur du jobbar med poesi i klassrummet?  

6) Låter du deltagarna både läsa och skriva poesi? 

7) Arbetar du på olika sätt på olika språknivåer? Hur skiljer det sig? 

8) Hur skiljer det sig att jobba med poesi jämfört med annan skönlitteratur? 
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Urval material 

9) Hur väljer du dikter? 

10) Vilka dikter fungerar bra och varför? 

11) Vilka dikter funkar dåligt och varför? 

 

Fördelar 

12) På vilket sätt är det språkutvecklande och hur märker du det? 

13) Ger det något mer än det du redan sagt? 

 

Svårigheter 

14) Vad har du upplevt för svårigheter med poesi i klassrummet?  

 

Respons från deltagarna 

15) Vilken respons får du av deltagarna? Negativa? Positiva? Nyttotänk?  

 

Styrdokument 

16) Följer du något styrdokument? Står det något där som berör poesi på något sätt? 

 

Tips och råd till andra lärare 

17) Råd och tips till andra lärare som vill prova poesi? Exempel på färdiga 

lektionsupplägg? 
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Bilaga 4. Frågeformulär
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