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Viktigaste rådet: 
Krångla inte till det! 

• Våga läsa högt med 
inlevelse och rytm. 

• Fundera över vad du 
tycker att dikten har att 
säga dig.

• Våga prata om de tankar, 
känslor och stämningar 
som dikten väcker.



Litteraturdidaktikens uppgift

• Hjälpa barn och unga att få syn på sig själva som 
reflekterande och aktiva läsare  - skapa sig en identitet 
som litteraturläsare.

• Uppmuntra deras  funderingar och frågor och tolkningar 
kring det lästa. 

• Visa att deras  funderingar och frågor och tolkningar är 
efterfrågade och viktiga och värda att dela med andra.

• Skapa medvetenhet om skönlitteraturens  rika potential 
att säga någonting väsentligt om livet, verkligheten och 
om oss själva på ett annat sätt än fakta.



En mysig stund tillsammans, 
helst varje dag? 



Hur utvecklas eleverna av gemensam 
läsning och lyssnande följt av 

samtal?
Eleverna
• får gemenskap och gemensam referensram
• får samtalsträning, lär sig att formulera åsikter
• tränas i att leva sig in i andras tankar - empatiträning
• hjälper varandra att förstå en bok
• inser att man kan ha olika åsikter om en bok
• får möjlighet att ta till sig mer komplicerad litteratur



Det viktiga samtalet

• Utforska texten tillsammans.
• Utforska texten i förhållande till gruppen och vars och 

ens tankar och känslor kring det som händer i texten.
• Utforska texten med hjälp av andra texter. Jämför med 

andra texter och erfarenheter. 



Utvecklingsområden enligt 
Skolinspektionens senaste 

rapport om läsfrämjande i skolan
• Gemensam läsning
• Samtal kring det lästa
• Likvärdighet
• Samverkan med skolbiblioteket
• Läsvänliga miljöer
• Utmaningar och stimulans på rätt nivå
• Eleverna föredrar böcker framför digital läsning



Hur ställer vi frågor?

• Falska eller äkta frågor?
• Slutna eller öppna frågor?
• Kontrollfrågor eller reflekterande frågor?
• Tolkande frågor utan facit



Samtalet: dialogisk närläsning 



Småskolans utflykt 
av Harry Martinson  



En dag fick vi ledigt 

och besteg det allra högsta berget.



Där uppifrån tyckte vi 

att hela världen låg.



Långt bort gick ett tåg 

så avlägset att vi inte hörde visslan.

När vi gick närmare stupet 

var det så vi kunde slukas.



Fröken var med 

och såg efter att ingen gick för nära.



Hon kunde bara själv se ner i den djupaste dalen.

Vi stod och väntade på Fröken 

medan hon såg allra djupast ner.



Det dröjde länge.

Vi var rädda innan hon kom tillbaka.

Men hon kom och hon log lite och var tyst.



Så gick vi hem igen

ifrån det allra högsta berget.



• https://urplay.se/program/223105-en-bro-av-poesi-
smaskolans-utflykt-av-harry-martinson

https://urplay.se/program/223105-en-bro-av-poesi-smaskolans-utflykt-av-harry-martinson


Skapa en stimulerande miljö 
för poesiläsning 

• Dekorera med dikter på väggar och tak på platser för 
väntan och uppehåll: hallen, korridoren, toaletten, i fönster 
utmed gården, hos skolsköterskan, i omklädningsrummen, 
i idrottshallen, vid kön till matsalen, på borden i matsalen.

• Skylta med poesiböcker i klassrummet, i skolbiblioteket, i 
väntrum, på fritids.

• Ha med framträdanden med poesi i olika festprogram som 
skolavslutningar, Nobel-dag, Lucia. 

• Fira världspoesidagen den 21 mars med dikter på flera 
språk.



Skapa en stimulerande miljö 
(forts.)

• Be flerspråkiga elever ta med dikter på sitt språk och  
översätta eller berätta om innehållet

• Undersök om det finns s.k. tvillingdikter på elevernas 
språk

• Låt eleverna göra en undersökning och fråga föräldrar 
och andra vuxna om de har någon favoritdikt. Även 
låttexter räknas som poesi.

• Ge poesiläxor att lära sig en dikt utantill
• Träna handstil med dikter 
• Skriv dikter tillsammans, härma dikter



Tillgängliggör 
• Dekorera med dikter.  
• Skylta med 

poesiböcker.
• Gör dikterna och 

böckerna synliga
• Möjliggöra samtal 

mellan eleverna kring 
böckerna och dikterna.



Inspirera och skapa 
mötesplatser



Dekorera med dikter 
på golvet, på väggen, i taket…



Vad är lyrik?

• En av skönlitteraturens tre huvudgenrer: epik, lyrik, dramatik. 
– Bunden vers: Sapfo, Alkaios, Anakreon 600-500 f. Kr. 
– Fri vers, utan rim och versmått, 1900-talet

• Härleds från ordet lyra – den grekiska lyriken var sångtexter (jfr. 
lyrics), alltså text med rytm

• Lyrik används ofta synonymt med dikt, poem, poesi 
– Ett textstycke sammanhållet kring en tanke, känsla eller 

stämning där ordens betydelse och ordens ljud och stavelser 
bildar bilder och rytmer, utifrån ett utarbetat mönster och ofta 
med rim.



Vad säger läroplanen om lyrik 
och läsning av skönlitteratur? 

• Skönlitterära verk i olika genrer.
• Skönlitteratur från olika tider och skilda delar av 

världen. Sånger, muntligt berä8ande, bilderböcker, 
kapitelböcker, lyrik, drama=k, sagor och myter. Texter som 
belyser människors upplevelser och erfarenheter. 

• Några skönli8erärt betydelsefulla barnboksförfa8are och 
illustratörer. 



Utgångspunkter för urvalet 
i En bro av poesi

• Någorlunda lättbegripligt för barn och vuxna idag 
• Ett tidlöst innehåll som vi kan relatera till idag
• Hanterbart korta texter som ryms på en boksida men 

rymmer ett stort innehåll
• Det ska gå fort att läsa men finnas mycket att samtala 

om

Anna Nordlund, Uppsala 
universitet



• 59 dikter, varav cirka hälften är fria, dvs författaren har 
varit död i mer än 70 år.

• Årets växlingar från augusti till augusti är den röda 
tråden 

• Men också dikter om fotboll, mat, rädsla, kärlek, 
skeppsbrott m.m.

• Blandning av äldre och nyare dikter, dikter för barn och 
dikter för vuxna.

• Första och sista dikten är metadikter – dikter som 
handlar om dikter.



Förklara poesi tillsammans 
med för barn 

Ur Handledningen 

https://www.svenskaakade
mien.se/broavpoesi

• Vad innehåller dikter?
• Vad kan dikter handla 

om?
• Vem talar i dikten?
• Vad behövs för att skapa 

dikter?

https://www.svenskaakademien.se/broavpoesi


Vad innehåller dikter? 



Rim 

• beredd - sedd: kluvet rim (rimorden har olika många 
stavelser)

• ömt – glömt: enstavigt rim
• sinnen – minnen: tvåstavigt rim 



Vad kan dikter handla om?



• https://litteraturbanken.se/skolan/poesi-forfattare-
gustaf-froding-grabergsang/

https://litteraturbanken.se/skolan/poesi-forfattare-gustaf-froding-grabergsang/




Vem talar i dikter?



Vad behövs för att skapa dikter?



Rytm 



Krakel spek / takel
slår på sin / trumma.
Långt bort i / skogen 
brunbjörnar / brumma

Asparna / darra
krokeken /  raknar.
Granarna  / barra.
videung / vaknar

Rävarna / yla
Vargarna / tjuta.
Sluta nu / Krakel.
lova att / sluta!

Urberget / rämnar
gråstenen / gråter.
Bommeli / bom bom
åh vad det / låter!

Rytm  



Jämför olika uppläsningar

• https://urplay.se/progra
m/223113-en-bro-av-
poesi-krakel-spektakel-
slar-pa-sin-trumma-av-
lennart-hellsing

https://urplay.se/program/223113-en-bro-av-poesi-krakel-spektakel-slar-pa-sin-trumma-av-lennart-hellsing


Rytm och rim  



Lyriska stildrag: upprepningar och 
motsatser

• Anafor: stilistisk upprepning av ord eller fras
• Antites: sammanställning av motsatser



Upprepningar



Motsatser



Bildspråk

• Liknelser: Något beskrivs som något annat
• Metaforer: någonting beskrivs genom något annat 
• Personifiering: ett abstrakt begrepp, en känsla eller en 

företeelse framställs som en person
• Besjälning/förmänskligande (antropomorfism: varelser 

och ting ges själ och mänsklig karaktär  



Liknelse



Besjälning 



Metafor



Koppla ihop dikter med varandra

• https://www.svenskaakademien.se/sites/default/files/ha
ndledning_en_bro_av_poesi.pdf

https://www.svenskaakademien.se/sites/default/files/handledning_en_bro_av_poesi.pdf


Förslag till utvecklingsarbeten

• Följ årets ettor under hela lågstadiet med läsning ur En 
bro av poesi och undersök hur de läser samma dikt i 
tvåan och i trean.

• Undersök hur en och samma dikt ur En bro av poesi 
läses och förstås i olika årskurser på skolan.  

• Läs vår handledning tillsammans 
• Starta shared reading i lärarkollegiet med t ex dikter ur 

En bro av poesi. 
https://www.svenskaakademien.se/broavpoesi
https://litteraturbanken.se/bibliotekariesidor/shared-
reading/

https://www.svenskaakademien.se/broavpoesi
https://litteraturbanken.se/bibliotekariesidor/shared-reading/


Utforskande samtal kring poesi

• Kan göras i klassrummet tillsammans med eleverna.
• Kan göras i personalrummet tillsammans med 

kollegerna. Då tränas också säkerheten och förmågan 
att göra det i klassrummet. Uppmuntrar till gemensamt 
läsande på skolan. 



Vad är viktigt att tänka på? 

• Vi läser tillsammans (shared reading) – ofta två texter 
och jämför. Förutsätter inte läsning på förhand och på 
egen hand. 

• Läraren/samtalsledaren har läst på förhand och kan 
texten, har planerat några frågor.

• Ställ utforskande frågor: ”Jag undrar…” Inte rätt eller 
fel, inte ja eller nej, inte kontrollfrågor. 



Dela med er av era idéer och 
arbeten!  

• I Face book-grupper
• På instagram

#enbroavpoesi


