
Läsåret 2021/2022

         Sustainable Poetry 

    Demokratin 100 år! - Barns och ungas tankar om demokratins 
utveckling och framtid       

 

Sida  av 1 39

Inspirationsmaterial  
förskolan, grundskolan och 

gymnasiet



Läsåret 2021/2022

Innehåll 

Demokratin 100 år - Vi firar med hållbar poesi!     3 

Poesiutmaningen         5 

Poesifestivalen         6 

Barnkonventionen i undervisningen      8 

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling     9 

Den stora poesiresan - Förskolan       10 

Barnens poetiska demokratitårta - Grundskolan     12 

Skriv en dikt om demokrati - Grundskolan     14 

Att göra sin röst hörd för demokratin - Grundskolan    16 

Drömmar för en jämlik värld - Gymnasiet     18 

Kampen för miljö, fred och jämställdhet - Gymnasiet    20 

Designa en app för att främja demokrati  - Grundskolan och gymnasiet 22 

Bli medskapare till framtidens demokrati - Grundskolan och gymnasiet 24   

Av jord är du kommen  - Grundskolan och gymnasiet      26 

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs      33 

Hur kan samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier 

stärka skolans demokratiska uppdrag?      35 

Om Sustainable Poetry        36 

Tips för undervisningen        38  
           

Sida  av 2 39



Läsåret 2021/2022

Demokratin 100 år - Vi firar med hållbar poesi! 
Hur mår demokratin i dag? Vilka tankar och idéer har barn och unga för att främja 
och stärka en levande demokrati? Vilken roll spelar demokratin i samskapandet av en 
hållbar framtid?  

I samband med firandet av demokratin 100 år i Sverige bjuder Sustainable Poetry in barn och 
unga i förskolan, grundskolan och gymnasiet samt unga vuxna upp till 25 år till ett poetiskt 
hållbarhetsäventyr som resulterar i den digitala poesiantologin Tankar om demokratins 
framtid av 100 barn och unga samt digital poesifestival i samband med Världspoesidagen 
den 21 mars 2022.   1

Poesiutmaningen ger barn och unga en röst i samhällsutvecklingen 

Genom att arbeta med poesiutmaningen i undervisningen får barn och unga lära sig om 
demokrati och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling samt genom kreativt poesiskapande 
möjlighet att göra sina röster hörda för demokratins utveckling och framtid. Det ger hopp, 
kraft och framtidstro! 

Undervisning som främjar delaktighet och inflytande 

En viktig pusselbit är vuxna förebilder som skapar möjligheter för barn och unga att 
inkluderas i demokratin och förenas kring relevanta och aktuella frågor som rör vår samtid 
och framtid. I förskolans och skolans styrdokument framgår hur undervisningen och annat 
arbete i verksamheten ska skapa förutsättningar för barn och unga att utveckla demokratisk 
kompetens och därmed kunna påverka sina livsvillkor och aktivt delta i 
samhällsutvecklingen. Det handlar bland annat om hur barnkonventionen kan förverkligas i 
praktiken. 

Lärande om, genom och för demokrati handlar om att barn och unga får uppleva och ”göra” 
demokrati i trygga miljöer, dvs. inkluderas i ett jämställt, demokratiskt och kritiskt 
språkarbete – critical literacy  där skilda uppfattningar och perspektiv får träda fram. 2

Poesiutmaningen öppnar upp för alla medskapare att designa sin väg mot det gemensamma 
målet, vilket berikar den pedagogiska mångfalden. Det finns således flera vägar mot samma 
mål där en mångfald av åsikter och idéer får blomma ut. Att värna om demokratin är viktigare 

 Världspoesidagen uppmärksammas  över hela världen den 21 mars varje år.  1

”Känslor, tankar, idéer och erfarenheter: poesi rymmer hela livet. På Världspoesidagen lyfter vi hur poesi uttrycker 
det mänskliga och gemensamma, men också vikten av att värna kulturell mångfald och yttrandefrihet”. - UNESCO

 ”Syftet med critical literacy är att med språkutvecklande insatser få barn och elever att utveckla förmågan att 2

förstå och påverka sin omvärld och förhålla sig kritiskt till olika beskrivningar av omvärlden.” - ”Critical literacy” 
Synliggör maktrelationer och motiverar - Skolverket
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än någonsin. Barn och unga har rätt att göra sina röster hörda och bli lyssnade till i frågor 
som rör deras liv, samtid och framtid.  

Samskapande mellan pedagoger, lärare och bibliotekarier 

Projektet Sustainable Poetry bygger på ett samskapande perspektiv där pedagoger, lärare, 
bibliotekarier med flera lär av och med varandra och samskapar för att stärka 
förbättringskapaciteter kring gemensamma utmaningar i undervisningen. STORT TACK 
Cecilia Lindkvist, Ulrika Björklund, Anki Källman, Anneli Wahlqvist, Maria Franzén, Alice 
El Khouri, Emelie Hahn, Charlotta Granath, Johan Sköld, Sten Ivarsson, Maria Schedvin och 
Germund Sellgren för att ni inspirerar och delar med er av exempel.  

Maria Glawe, Förstelärare och speciallärare, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg. Författare 
och projektledare för Sustainable Poetry. 
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Poesiutmaningen 
Uppmärksamma demokratin 100 år med Sustainable Poetry! Låt barn och unga göra 
sina röster hörda för demokratins utveckling och framtid.  

VAD? 

Sustainable Poetry bjuder in barn och unga i förskolan och skolan samt unga vuxna upp till 
25 år till samskapandet av den digitala poesiantologin Tankar om demokratins framtid av 100 
barn och unga. 

HUR? 

Pedagoger, lärare och bibliotekarier skapar förutsättningar för barn och unga att lära sig om 
demokrati och FN:s 17 globala mål samt möjligheten att läsa, samtala, skapa och dela poesi.  

Dikterna som barn och unga skapar på valfritt sätt ska beröra demokrati och ett/flera av de 
globala målen. Hämta inspiration i det här materialet, via projektsidan 
www.sustainablepoetry.se och i projektets Facebook-grupp. 

Poesiutmaningen har ett tävlingsinslag för de som vill bli medskapare till den digitala 
poesiantologin. Bidragen lämnas in via projektsidan och en jury väljer ut de vinnande 
bidragen.  

NÄR? 

Poesiutmaningen pågår under läsåret 2021/2022 och 
avslutas med digital poesifestival - ett gemensamt 
firande av Världspoesidagen den 21 mars 2022. Sista 
dagen att lämna in bidrag i tävlingen är den 1 mars 
2022. Mer information om poesiutmaningen och 
poesifestivalen finns här: www.sustainablepoetry.se  

Skriv ut affischen och sätt upp den i förskolan, skolan, 
på fritidsgården, i biblioteket eller på andra platser.  
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Poesifestivalen 
Poesin är en av de få uttrycksformer som är tillgänglig för alla och är i många fall en kraft 
som ger styrka till förändring. Låt internationella poesidagen bli en årlig manifestation till 
rätten för människor att uttrycka sina tankar och åsikter. - Mats Söderlund, poet. 
Internationella poesidagen – Unesco  

Leave no one behind - Alla kan bli medskapare! 

I samband med Världspoesidagen den 21 mars varje år arrangerar Sustainable Poetry en 
digital poesifestival. Den digitala mötesplatsen är projektsidan www.sustainablepoetry.se 
Under dagen delas även olika ”happenings” via projektets Facebook-grupp och Youtube-
kanal.  

Den digitala poesifestivalen bygger på ett samskapande koncept där olika medskapare i 
projektet bidrar till programmet/innehållet och tar samtidigt del av allt fantastiskt som 
frambringas i olika förskolor och skolor. Medskapare i projektet genomför således en 
poesiaktivitet på den egna förskolan/skolan, ute i lokalsamhället eller digitalt och delar 
erfarenheter och resultat i samband med den digitala poesifestivalen. 

Inspirera och dela lärandeprocesser och dikter i projektets Facebook-grupp och/eller 
publicera på projektsidan www.sustainablepoetry.se (Använd kontaktformuläret för att dela 
exempel och dikter på projektsidan.) Här följer några exempel på aktiviteter som tidigare 
arrangerats i samband med poesifestivalen.  

Poesiutställningar  

Skapa ett poesiträd eller en poesiutställning i skolans bibliotek, i matsalen, i skolans entré 
eller varför inte utsmycka korridorerna eller andra platser där barn och unga rör sig under 
skoldagen. Ett annat alternativ är att låta dikterna flytta ut i lokalsamhället, exempelvis på 
kommunbiblioteket, på museet, i köpcentrum eller som offentlig utomhuskonst. På 
projektsidan finns inspirerande exempel.  

Poetry Slam/poesimaraton/poesiuppläsning 

Ytterligare ett förslag är att arrangera Poetry Slam (estradpoesi) eller POP UP POETRY (barn 
och unga läser dikter spontant på olika offentliga platser och delar digitalt). Vuxna förebilder 
kan förslagsvis läsa dikter tillsammans med barn och unga; exempelvis lärare, rektorer, 
bibliotekarier med flera. Utanför skolan kan exempelvis vårdnadshavare, tjänstepersoner, 
politiker, kulturaktörer med flera läsa dikter.   
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Poesiworkshop 

Arrangera en poesiworkshop där eleverna eller barngruppen kan utforska de globala målen 
och skapa dikter på olika sätt -  Här finns en del förslag på olika diktformer. Bjud exempelvis 
in vårdnadshavare, tjänstepersoner och politiker i kommunen till en kreativ språk- och 
kunskapsutvecklande workshop - samtala om demokrati och hållbar utveckling samt skapa 
poesi tillsammans. Gymnasieelever kan till exempel arrangera en poesiworkshop för barn i 
förskolan eller åk 1-6. Bjud in en författare eller en poet som håller i workshop och/eller 
samverka med skolans/kommunens bibliotekarier.  

Poesivandringar  

Arrangera poesivandringar i lokalsamhället. Inspireras av poesivandringar i Trelleborgs 
kommun eller diktpromenader i Sollentuna kommun; se projektsidan. Poesivandringar och 
diktpromenader välkomnar medborgare i olika åldrar att ge sig ut på en hälsofrämjande och 
kunskapshöjande vandring och samtidigt utforska vad barn och unga tänker om samtiden och 
framtiden på hållbar väg.  

Ungas tankar om poesifestivalen  

- Roligt, intressant, häftigt. Alla var glada och engagerade. Lärorikt! 

- Att få jobba med poesiprojektet var riktigt kul och spännande! Att vi fick läsa upp våra 
dikter var lite läskigt, men det var ändå riktigt spännande. 

- Jag tycker att poesiprojektet har varit kul och intressant. Jag har lärt mig mycket och ser 
fram emot att läsa mina kompisars dikter. 

   

             Illustration: Nikki Schmidt, Big Brain Agency 
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Barnkonventionen i undervisningen 
Barn och unga har rätt att drömma och känna hopp om framtiden. De har rätt att 
bemötas med respekt, uttrycka sina tankar och åsikter och rätt att utvecklas och nå sin 
fulla potential. Sedan januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter, 
barnkonventionen, lag i Sverige.  

Genom att inkludera barnkonventionen i undervisningen kan vi öka kunskapen om barns 
rättigheter och bland annat ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter 
kring samskapandet av vår samtid och framtid. Genom att skapa poesi för en hållbar framtid 
berättar vi för barn och unga att deras röster är viktiga. Boken “Du har rätt” av Jason 
Timbuktu Diakité och Matilda Westerman kan användas som utgångspunkt i undervisningen 
för att samtala om barnkonventionens 54 artiklar och mänskliga rättigheter samt för att skapa  
dikter för en hållbar framtid. I boken finns berättelser som griper tag i läsaren och konkreta 
råd och idéer för hur barn kan vara med och påverka samhällsutvecklingen.  

I lärarhandledningen till boken skapad av Linda Engvall betonas högläsningen och samtalet 
där eleverna kan dela tankar och erfarenheter med varandra. Handledningen innehåller 
dessutom förslag på olika aktiviteter som övar elevernas empatiska förmåga, förståelse och 
solidaritet. De kan förslagsvis dela åsikter om vad de tycker är rätt och orätt och argumentera 
och diskutera olika handlingsalternativ. Vidare finns dels stöd för läsprocessen såväl inför 
läsningen som under och efter läsningen, dels möjlighet att få veta mer om författarna och 
deras barndom och dels varför de skrivit boken. I boken berättar Jason om mobbningen och 
rasismen han blev utsatt för i skolan och hur det var att försöka stå upp för sig själv. Eleverna 
kan förslagsvis reflektera över om de vågar stå upp för sig själva och för andra som blir 
utsatta för exempelvis mobbning och rasism. Matilda beskriver att vuxna lyssnade på henne 
som barn och i lärarhandledningen finns förslag på frågor som eleverna kan reflektera över: 
Tycker du att vuxna lyssnar på dig, varför/varför inte tror du att de gör/inte gör det? och vad 
skulle du vilja säga till de vuxna som inte lyssnar på barn och barns åsikter? Varför tycker du 
att det är viktigt att vuxna lyssnar på barn? 

Skapa poesi utifrån barnkonventionen 

När eleverna tillägnat sig kunskaper om barnkonventionen kan de förslagsvis skapa dikter 
(antingen i grupp eller på egen hand) om olika ämnen som tas upp i artiklarna, exempelvis 
jämlikhet, rasism, mobbning, utanförskap, framtidshopp, barnets bästa i fokus, yttrandefrihet 
och identitet. Hur skulle barnkonventionen se ut om barnen fick gestalta den genom poesi? 
Genom att skapa poesi för en hållbar framtid berättar vi för barn och unga att deras röster är 
viktiga. Mer information om barnkonventionen finns här: www.barnombudsmannen.se  
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FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling 
Agenda 2030 är hela världens gemensamma handlingsplan för en hållbar framtid. 
Genom agendan som innehåller 17 mål och 169 delmål och genom vår gemensamma 
handlingskraft kan vi uppnå fyra viktiga saker till år 2030: avskaffa extrem fattigdom, 
minska orättvisor och ojämlikhet i världen, främja fred och rättvisa och lösa 
klimatkrisen.  

Här finns inspiration att hämta för att inkludera de globala målen i undervisningen: 

www.globalamalen.se  - Inspiration, verktyg, material och skolövningar för olika åldrar.  

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/10-tips-globala-malen-i-skolan/ - 10 tips till 
arbetet med globala målen i skolan 

https://www.wwf.se/dokument/kreativitet-pa-hallbar-vag/ - WWF (2019) Kreativitet på 
hållbar väg 

Glawe, M. & Selander, S. (2021) Innovativ design för lärande. Liber. 

Granath, C. & Sharma, P. (2021) Lärarnas Agenda 2030 - så kan du utbilda om de globala 
målen. Sanoma Utbildning. 

 

                     Illustration: Liam Åkeson Rayner 
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Den stora poesiresan - Förskolan 

Barnen och pedagogerna i 
förskolan började läsa 
dikten Klippan under en av 
höstens regnigaste och 
stormigaste dagar. För att 
äga orden i dikten använde 
de alla sinnen.  

Hur känns det i kroppen när stormen tar tag i en? Hur låter det när vågorna slår mot klippan? 
Hur ser det ut när spindelnätet fladdrar i vinden? Hur känns doften från havet? Hur gör vi när 
vi skyddar oss?  

I den här undervisningen skapades även synonymer som kopplades till barnens 
erfarenheter. Vi (pedagoger) ville att det skulle ske en reflektion utifrån såväl barnens som 
andras dikter och målningar och märkte att barnen inspirerades av varandra samtidigt som de 
utvecklade sin förmåga att lyssna. Med många olika uttrycksformer sker koppling till Lpfö 
18, vilket bidrar till en helhet i undervisningen. I förskolan tror vi på att erbjuda barnen olika 
konstnärskap som i framtiden kan väcka barnets intresse för kultur. Poesin kan ge barnen ett 
litterärt intresse redan innan skolstarten.  

Arbetet med de yngre barnen har genomsyrats av ett demokratiskt- och kritiskt språkarbete 
kring sociala rättvisefrågor. I ett nyskapande språkarbete kring dikten Klippan använde vi oss 
av FN:s globala mål 4 God utbildning för alla, vilket handlar om att säkerställa en 
inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla 
samt delmålet 4.6 som handlar om att alla har rätt till att lära sig läsa, skriva och räkna. I 
femårsgruppen har vi pratat om vidden av utbildning och belyst de svårigheter som det 
innebär när man inte kan läsa, skriva och räkna. Detta har lett till många frågeställningar och 
diskussioner. Som motpol har vi pratat om den svenska skolan och förskolan och dess 
betydelse för barn och ungdomar i vårt land. 
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Vi har arbetat framgångsrikt med poesin för att få yngre barn att bekanta sig med FN:s 
globala mål för en hållbar utveckling. Det är barnen, våra unga medborgare, som vi behöver 
lyssna till och på riktigt ta till vara på deras idéer och drömmar för en hållbar framtid. 

Cecilia Lindkvist och Ulrika Björklund, pedagoger i förskolan, Gertrudsgården, 
Trelleborg. 

 

                                               Klicka på bilden för att ta del av filmen.  
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Barnens poetiska demokratitårta - Grundskolan, åk 
3   
Allas lika värde, kvinnors rösträtt, att få göra sin röst hörd, att få leva sitt liv, kritiskt 
tänkande, yttrandefrihet, allas rätt till utbildning, jämställdhet, klimatfrågor… Vi ser 
hur barnen i årskurs 3 i ABC-huset i Mullsjö är engagerade och ivriga att lära mer och 
att de vill göra skillnad. Hur kan ett barn göra skillnad?, frågade en flicka. Därefter 
svarade hon själv: Det gör du liksom i din vilja och kraft. Hur du än gör, så klarar du av 
det! Det här är viktiga frågor som berör. Poesin passar så fint när tankar och känslor 
vill komma ut. Det ger hopp och framtidstro! 

Så här arbetade vi under ca 3 veckor: 

Vi startade med gemensam högläsning och 
samtal om flera texter, både fakta och 
berättelser. ”Två av allt” av Rose 
Lagercrantz, som är en bok vi har arbetat 
med under lång tid förra läsåret. Vi 
högläste delar ur boken igen och gjorde 
kopplingar till demokrati.  

Vidare läste vi följande texter: ”Dom som bestämmer” av Lisen Adbåge och ”Korvtjuven” av 
Marianne Gretteberg Engedal. Vi arbetade också utifrån FN:s 17 globala mål, med särskilt 
fokus på nr 4, 5, 13 och 16: www.globalamalen.se och faktaböcker om demokrati, bland 
annat läromedel i SO för lågstadiet, flera faktatexter och filmer om våra förebilder: Selma 
Lagerlöf, Greta Thunberg och Malala Yousafzai och filmer på UR om demokrati och de 17 
globala målen. 

Därefter satte vi upp omslag, citat, bilder på böcker och olika fakta som är viktiga för vår 
demokrati på en vägg i klassrummet. När alla elever hade fått lära sig mycket om demokrati, 
fått ställa frågor och tänkt kring hur demokratin ser ut på skolgården, i Sverige och i världen 
var det dags att samla de egna tankarna i en Heart Map med frågan: livet, vad är viktigt för 
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dig? Alla fick titta på vår demokrativägg för inspiration och för att kunna göra kopplingar till 
demokratin. Utifrån var och ens Heart Map skrev alla en egen dikt.  

Vi satte upp alla dikter på ett stort gemensamt collage med rubriken ”Demokratin fyller 100 
år! Hurra!” Collaget satte vi på en stor hög låda, som blev till en fin demokratitårta med 100 
ljus på toppen. Tanken är att ställa ut barnens poetiska demokratitårta på såväl skolan som på 
olika platser i Mullsjö. Tillsammans firar vi demokratin 100 år genom att skapa hållbar poesi.   

Anneli Wahlsten och Anki Källman, grundskollärare ABC-huset, Mullsjö.  
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Skriv en dikt om demokrati  - Grundskolan, åk 1-3 
Träna samtidigt centrala begrepp och demokrati i elevernas skolvardag  

Skolväsendet vilar på en demokratisk värdegrund och för barn och elever är det viktigt 
att tidigt förstå och känna till vad demokrati är och hur demokratin påverkar deras 
vardag. En demokrati består av flera olika delar som alla behövs för att demokratin ska 
fungera väl. Genom att låta eleverna får bekanta sig med begrepp och få hjälp att se 
demokrati i sin egen vardagsmiljö och i skolan växer elevernas förmåga att förstå och 
förbereda sig för att själva delta aktivt i det demokratiskt i samhället.  

Lektion 1  

Börja med att se URs serie Vem 
bestämmer? Avsnitt 2 Om kvinnlig 
rösträtt.   

Ta gärna hjälp av Vem bestämmer? -  
lärarhandledningen och använd 
diskussionsfrågorna som underlag för 
att diskutera avsnittet med eleverna.  

Arbeta vidare med begrepp genom att dela eleverna i mindre grupper för att laborera med 
begreppskort som innehåller demokrati, allmänna val, majoriteten bestämmer och 
yttrandefrihet och dess förklaringar. Eleverna få i uppgift att hitta rätt begrepp till rätt 
förklaring. När alla är färdiga rätta svaren i helgrupp.  

Lektion 2  

Brainstorma kring begreppet demokrati och skapa en gemensam tankekarta. Med stöd av 
tankekartan skriver ni en gemensam upprepningsdikt visuellt som eleverna kan hämta stöd 
ifrån. Låt därefter eleverna befästa och synliggöra sina kunskaper genom att de skriver varsin 
dikt. Låt den gemensamma tankekartan vara framme så eleverna kan hämta stöd i sitt 
skrivande om demokrati.  
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Demokrati är.....  

Demokrati är....  

Demokrati är...  

Viktigt för mig är...  

Dikten kan ni gärna publicera visuellt i skrift eller i valfritt multimodalt digitalt verktyg där 
bilder, musik och tal kan förstärka dikten.  

Maria Franzén, Förstelärare och grundskollärare, Lindbackens skola, Uppsala.  
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Att göra sin röst hörd för demokratin Grundskolan, 
åk 6-9 
Att ge barn och elever kunskaper och värderingar som möjliggör ett aktivt 
samhällsdeltagande i vår globala värld är ett uppdrag skolan har gentemot varje enskilt 
barn och elev, men det är också ett samhällsuppdrag i stort. I en demokrati har vi alla 
möjlighet att göra våra röster hörda. Även om det finns en ålder för att rösta i 
nationella val, finns ingen ålder för inflytande - inflytande är för alla och det kan ta sig 
uttryck på en mängd olika sätt. 

Genom att utöva och att få prova på olika arbetsformer i undervisningen får eleverna 
möjlighet att praktisera demokrati. För att kunna bli, och även vara, en demokratisk 
samhällsmedborgare krävs kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter och det krävs att 
vi övar om och om igen. Skolans demokratiuppdrag handlar just om dessa tre ord; om, genom 
och för, ord som har så stor betydelse.  

En uttrycksform som utmanar tanken om att svar ska se ut eller förmedlas på ett visst sätt är 
poesi. Inom poesin får eleverna sätta ord på tankar och känslor, kring ett konkret 
ämnesinnehåll eller kring erfarenheter, drömmar och mål. När ord och tankar sätts in i 
sammanhang ger det ringar på vattnet. Starka känslor kan väckas, nya perspektiv uppstå, 
poesin ger och förmedlar nyanser. Multimodala uttrycksformer förstärker eleverna budskap. 
De läser in eller filmar dikter och berättelser, skapar utställningar, såväl analoga som digitala, 
och kan via QR-koder länka en dikt till ett ljud- eller filmklipp. Poesin ger starka röster. 

Poesi för integration och interkulturell förståelse 

Zorica Kireta är lärare i svenska som andraspråk på Gränbyskolan, Uppsala. Vårterminen 
2021 gjorde Zorica ett poesiprojekt som hon kallar “Poesi för integration”. Diktprojektet var 
även en del av Gränbyskolans arbete med Kubprogrammet från Raoul Wallenberg Academy. 
Information om Kubprogrammet, (https://raoulwallenberg.se/kubprogrammet/).  

Zorica ville att eleverna i det här projektet skulle få dela med sig av sina egna erfarenheter i 
skapandet.“Integration innebär bland annat att man känner tillhörighet, utan att för den delen 
ge upp sitt gamla liv och sina gamla vanor, vem man är. Vägen dit är inte alltid enkel eller 
självklar och det är det jag ville att eleverna skulle fånga. Jag ville att de i sin dikt skulle 
uppmärksamma en känsla kopplad till integration, jobbiga känslor men även positiva. Temat 
och diktformatet kändes som en bra kombination, eftersom det är en friare och mer tillåtande 
texttyp, utan givna mallar som andra texttyper kräver. På så sätt fick eleverna ha fokus på 
känslan snarare än formen.”  

Eleverna producerade dikter som berörde. De hittade och förmedlade äkta känslor som de 
känt i samband med flykt /flytt och sin första tid i Sverige. På följande sida finns mer 
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information om projektet och där finns även två dikter att läsa: https://raoulwallenberg.se/
emelie-hahn-poesi-om-integration/ 

  

Charlotta Granath, Förstelärare Stiftelsen Viktor Rydbergs skola, Stockholm.  
Lärarutbildare vid Södertörns högskola, författare och skolambassadör för EU. 

Emelie Hahn, Förstelärare, Gränbyskolan, Uppsala, författare och eTwinningambassadör för 
UHR. 
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Drömmar för en jämlik värld - Gymnasiet 

[…] Den där fläcken precis under mitt högra pekfinger 
till exempel, är fortfarande vit. Fläcken jag som 
åttaåring så innerligt bad om att den skulle växa för att 
helst täcka hela min kropp. Gör mig vit (”En droppe 
midnatt”, s.99).  

Elever på Introduktionsprogrammet,  
Söderslättsgymnasiet i Trelleborg har läst kapitlet 
”Raspoesi” i boken “En droppe midnatt” av Jason 
Timbuktu Diakité, samtalat och skapat dikter 
tillsammans på temat en jämlik värld.  

Illustration: Ingrid Skåre, Big Brain Agency 

I undervisningen är diktskrivning en stor vinst för mig som lärare, speciellt när man väljer att 
skriva en dikt tillsammans i helklass. Med så många olika kulturer och språk kan det ibland 
vara väldigt svårt, men samtidigt väldigt spännande. Vi valde att läsa ett utdrag ur boken, men 
man kan också läsa hela boken. Det beror på hur läraren väljer att lägga upp sin undervisning. 
Vi arbetade så här: 

Första lektionen  

Vi utgick från kapitlet ”Raspoesi” i boken ”En droppe midnatt” av Jason Timbuktu Diakité. 
Vi läste igenom texten högt i klassrummet och diskuterade alla ord som var nya för eleverna. 
Orden som var svåra att förstå skrev vi ner med en förklaring till respektive ord.  

Andra lektionen 

Därefter hade vi en kort repetition om vad vi gjorde lektionen innan. Eleverna var de som 
beskrev och förklarade vad vi läst och diskuterat. De fick komma överens om ett tema att 
utgå ifrån och därefter tänka utifrån texten vi läst. Uppgiften var att skriva en gemensam dikt 
om hur de skulle vilja ha det i världen. Eleverna började först spåna själva eller tillsammans 
med en klasskamrat och sedan satte vi igång. De formulerade egna meningar och hjälpte 
varandra med att hitta rätt begrepp. Det jag gjorde som lärare var att skriva ner det på tavlan. 
Efter att eleverna fått formulera sina meningar gick vi igenom dikten. Jag läste högt och 
eleverna började ändra på orden och meningarna.  
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En gemensam dikt 

Resultatet blev en dikt som eleverna skapat tillsammans. En dikt de var väldigt nöjda med. Vi 
skickade in den till poesitävlingen 2021 där temat var ”Drömmar för en hållbar framtid”. Det 
hela resulterade att deras gemensamma dikt valdes ut av juryn och prisades. Dikten finns att 
läsa i poesiantologin ”Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga”.  

Alice El Khouri, Gymnasielärare, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg. 
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Kampen för miljö, fred och jämställdhet - 
Gymnasiet 
Vi firar demokratin 100 år genom att utforska kvinnlig rösträtt och litteraturhistoria samt läsa 
och skapa hållbar poesi. I kursen svenska 2 läser elever dikter av Karin Boye, bland annat 
den berömda dikten “Ja visst gör det ont” som är en hyllningsdikt till författaren, journalisten, 
rösträttsaktivisten, freds- och miljökämpen Elin Wägner. Ett spännande poesiäventyr inleds 
med fokus på att använda skönlitteratur och andra typer av texter, som källa till 
självkännedom och förståelse för andra människors erfarenheter, liv, tankar och 
föreställningsvärldar. Tanken är att innehållet ska knyta an till deras erfarenheter, utmana till 
nya tankesätt, öppna för nya perspektiv och sedan användas som inspiration för 
poesiskapande. (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 
2011. Skolverket.) Tre nyckelord vägleder eleverna i arbetet: miljö, fred och jämställdhet. 

Kvinnorna som förändrade Sverige 

I dokumentärfilmen “Rösträtt för kvinnor 100 år” (UR) skildras den stora samhällsförändring 
som kvinnlig rösträtt innebar. Eleverna lyssnar uppmärksamt när de får veta mer om det 
könssegregerade samhället och om de kvinnor som kämpade för rösträtten, bland annat Elin 
Wägner. Innehållet väcker starka reaktioner, i synnerhet när de hör hur motståndarna 
uttryckte sig nedsättande om kvinnor och motarbetade deras rätt att påverka sina egna liv och 
samhällsutvecklingen. Eleverna blir engagerade och delar sina tankar och åsikter med 
varandra. Därefter gör de kopplingar till texter vi läst, till samtiden och ringar särskilt in de 
globala målen 5, 13 och 16. Samtalet öppnar också upp för en naturlig övergång till lärarens 
presentation av Elin Wägners två verk; romanen “Pennskaftet” och debattboken 
“Väckarklocka” samt det kända fotografiet där Elin Wägner tittar på den höga stapeln av 
pärmar som innehöll namninsamlingen för kvinnlig rösträtt insamlad av Landsföreningen för 
kvinnans politiska rösträtt (LKPR). Eleverna funderar över ordet “väckarklocka”, vilket 
kommer att bli centralt i deras diktskapande framöver. I slutet av undervisningssekvensen får 
eleverna i uppdrag att lyssna till poddavsnittet “Elin Wägner – 100 år före sin 
tid” (Bildningsbyrån – Tänka mot strömmen). De skriver anteckningar inför nästa sekvens 
och reflekterar över ”tecken på lärande”.  

När dikten kommer till dig var beredd 

Ann Boglind och Anna Nordlund inleder texten Låt dikten komma till oss! Poesi och 
poesididaktik genom hela grundskolan (Lärportalen, Skolverket) med en dikt av poeten Brita 
af Geijerstam. Den handlar om att vi ska vara beredda och öppna för dikter eftersom de har 
ett budskap. I nästa sekvens öppnar eleverna sina sinnen och tar emot Karin Boyes 
uppskattade dikt “Ja visst gör det ont” och reflekterar över vilka tankar, känslor och 
stämningar dikten väcker. Sedan övergår de till att lyssna på “Karin Boye förklarad” (UR) för 
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att få veta mer om Karin Boyes liv och författarskap. Eleverna reagerar bland annat på hur 
Karin Boye tvingades att hålla sin homosexualitet hemlig, vilket de kopplar till 
jämlikhetsfrågan, mål 5, mål 10 och till mänskliga rättigheter. Vi samtalar om dikten som 
berör växtkraften och modet att göra upp med det gamla och lämna plats för det nya, trots 
osäkerhet och rädsla. Därefter reflekterar vi gemensamt över dikten som är en hyllning till 
Elin Wägner i samband med hennes 50 års dag. Vilka kopplingar ser eleverna mellan 
innehållet i dikten och Elin Wägners liv och gärning? Kan filmklippet ”Karin Boye 
förklarad” ge några ledtrådar? Eleverna får träna på att underbygga sina resonemang genom 
att referera till filmen.  

Läs poesi, skärp naturblicken och skriv haiku 

Till sist utforskar eleverna vidare och hamnar på Karin Boye Sällskapets sida där det berättas 
om återkommande mönster i Karin Boyes dikter, exempelvis naturen, växtlighet och 
växtkraft, rörelse, utveckling och förnyelse. På sidan står det att Boye älskade trädet eftersom 
det ständigt växer och utvecklas – trädsymboler och trädmetaforer är således vanliga i 
dikterna. Elevernas följande uppdrag är att läsa fler dikter. De får välja mellan att låna ett 
exemplar av diktboken “Karin Boye – samlade dikter” eller läsa dikter på nätet. De får också 
ge sig ut och skärpa naturblicken och ta en bild/illustrera och därefter skriva en haikudikt där 
första raden anger årstiden, andra raden en iakttagelse eller en känsla och tredje raden 
introduceras något nyskapande (gärna överraskande). Eleverna ska också fånga in någon av 
Elin Wägners hjärtefrågor i dikten: jämställdhet, fred och miljö. Genom poesiutmaningen 
“Tankar om demokratins framtid” kan eleverna uttrycka sina tankar och idéer för att stärka 
demokratin – Göra sina röster hörda för demokratins framtid. 

Om eleverna inte har arbetat med haikudikter tidigare, så studera gärna en/flera haikudikter i 
förväg. På så vis så får eleverna en viss förförståelse.  

Maria Glawe, Förstelärare och speciallärare, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg. Författare 
och projektledare för Sustainable Poetry. 
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Designa en app för att främja demokrati, 
Grundskolan, åk 7-9 och gymnasiet 
För att delta i ett demokratiskt samhälle krävs mer och mer tekniskt kunnande från 
alla medborgare. I många demokratiskt politiska val runt om i världen blir det 
vanligare att rösta digitalt. Kan den digitala röstning ske på ett rättssäkert sätt och kan 
det sättet att rösta stärka demokratin? Kan det locka fler att delta i demokratiska val? 
Tekniska system kan både hjälpa demokratin men också försämra den.  

Eleverna ska få fundera kring demokratins grunder för att sedan själva skissa och bygga en 
prototyp av en applikation som får unga att rösta på ett rättssäkert sätt för att främja 
deltagande i det demokratiska samhället. Som samtalsunderlag och utgångspunkt använd 
boken Teknik - 10 lektioner att förändra världen, som finns att beställa gratis eller att ladda 
ner som pdf. https://www.hacktheworld.se Låt eleverna i samtalsgrupper läsa gemensamt 
texten Vad händer om man kan köpa politisk makt? sidan 83 i pdf-boken Teknik - 10 lektioner 
att förändra världen och låt sen eleverna reflektera och diskutera frågorna. Ett bra arbetssätt 
för att alla elever ska bli aktiva är att använda interaktionsmodellen: eleverna pratar i par om 
sina tankar, därefter lyfts elevernas tankar i storgrupp och samlas i en gemensam tankekarta 
på tavlan eller i valfritt digitalt verktyg.  

Diskussionsfrågor 

Vad kan man göra för att minska risken för korruption? Hur kan korruption skada vårt 
samhälle? Vad kan vi göra för att förebygga korruption? Hur kan vi påverka makthavare att 
arbeta för demokrati? Kan man bygga något tekniskt system för att förebygga korruption? Låt 
alla grupperna dokumentera sina samtal i valfritt digitalt verktyg så som till exempel Menti.  

Eleverna får därefter börja skissa på en idé på en app som skulle motverka korruption, dels 
genom att tänka kring kreativa idéer, dels genom att göra en skiss i par. I skissen ska de visa 
hur appen ser ut visuellt i en telefon. Hur appens alla sidor och funktioner fungerar, så som 
att vid varje knapptryck bli länkade till nya sidor. Eleverna får här fundera på utseende och 
vilka funktioner som sker vid olika knapptryck. Skisserna görs på vitt blankt papper.  

Frågor att ha med vid skapandet av skissen: Hur skulle appen kunna fungera? Vilka lösningar 
ser ni i er app som kan motverka korruption? Ge er app ett namn. Här kan man stanna eller så 
får eleverna utgå från skisser på sin app och bygga den visuellt i appen Keynote, det sker 
genom att ställa in storleken på presentationens layout som härmar storleken som finns i en 
telefon. Låt eleverna visuellt härma telefonens utseende och skapa interaktiv presentation 
som länkar till nya sidor vi knapptryck. Avsluta arbetet med att dela erfarenheter genom att 
reflektera över fördelar och nackdelar, det vill säga risker med er app samt för framtidens 
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användning och bevarande av demokratin. Presentera appen för varandra och sprid gärna ert 
arbete till andra på och utanför skolan. Lektionerna är inspirerade av boken Teknik - 10 
lektioner att förändra världen 

Maria Franzén, Förstelärare och grundskollärare, Lindbackens skola, Uppsala. 
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Bli medskapare till framtidens demokrati  
Elever skriver dikter om hoten mot demokratin - Grundskolan, åk 9 och gymnasiet 

Översikt och syfte  

För de flesta av oss är demokrati en självklarhet. Så ser det tyvärr inte ut på många andra håll 
i världen. Även i vårt samhälle finns flera potentiella hot mot vår demokrati. Syftet med detta 
undervisningsmoment är att titta närmare på några företeelser som riskerar att försvaga den 
demokrati vi byggt upp de senaste 100 åren.  

Material  

I arbetet med att undersöka och kartlägga faktorerna som riskerar att underminera vår 
demokrati använder oss av olika slags källor som t.ex. läsning av artiklar, skönlitteratur, 
filmer, intervjuer, egna erfarenheter av t.ex. konspirationsteorier och hot på sociala medier.  

Områden 

Länkarna efter varje område är exempel på artiklar som kan användas. 

Konspirationsteorier: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/
fighting-disinformation/identifying-conspiracy-theories_sv 

Diktaturer: https://www.gu.se/nyheter/allt-fler-demokratier-ror-sig-i-riktning-mot-diktatur 

Klimatförändringar: https://www.extrakt.se/darfor-hotas-demokratin-av-klimatkrisen/ 

Radikalisering och cyberspionage: https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/
aktuellt/aktuellt/2020-03-26-demokratin-hotas-fran-flera-hall.html 

Hot och manipulation på sociala medier: https://www.hbl.fi/artikel/sitra-sociala-medier-ett-
hot-mot-demokratin-effektiva-for-att-manipulera-asikter/ 

Terrorism: https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2019-03-14-
langsiktigt-hot-mot-demokratin.html 

Hederskultur: https://www.regeringen.se/49bb89/contentassets/
d8d7512f54bd4ac1b15a4d6287d72374/patriarkalt-vald-som-hot-mot-mansklig-sakerhet 

Uppgift 

1. Skriv en dikt som handlar om det område man undersökt. Dikten ska illustrera ett hot mot 
demokratin och gärna sända ett budskap om vad var och en kan göra för att hindra detta från 
att fortsätta. 

2. Skapa en bild som illustrerar och förstärker diktens budskap.  
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3. Lägg in texten och bilden i ett filmredigeringsprogram och lägg till passande musik. 

4. Läs in dikten med inlevelse. Givetvis kan dikten läsas av någon annan. 

5. Ladda upp filmen på t.ex. Youtube och skapa en qr-kod. 

6. Använd qr-koden i t.ex. en poesivandring eller en utställning. 

7. Publicera gärna filmen på Sustainable Poetrys Facebooksida. 

Förutom dikter kan eleverna skriva artiklar, utredande texter, argumenterande texter, göra 
poddar eller filmer. 

Johan Sköld, Förstelärare och gymnasielärare, Forshagaakademin, Forshaga. 
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Av jord är du kommen - Grundskola, åk 7-9 och 
gymnasiet 
Jorden, myllan, matjorden … Kärt barn har många namn. Den levande matjorden är vi 
alla totalt beroende av. 95% av all mat kommer ursprungligen från jorden. Tänk på 
potatis, morötter, vete, äppelträd vars rötter söker sig ner i jorden. 

Syfte med övningen 

Att öka förståelsen för den livsviktiga matjorden och gestalta den i en poetisk form. 

Inspirationsövningar 

1. Lunchtallrik 

Tänk dig en lunchtallrik bestående av köttbullar, potatis, sås, sallad med lök, salladsblad, 
ärter, morötter och lingonsylt. Varifrån kommer dessa saker ursprungligen? Vilken koppling 
till matjord finns det? (Köttet kommer från kor som betat gräs som växer ur jorden osv. I 
princip hela maträtten har sina rötter i jorden.) 

2. Vad är jord? 

Visa en vanlig gråsten. Den maldes ner i små bitar av inlandsisen för 10 000 år sen. 

Visa lite bruna löv. De håller på att brytas ner av larver, maskar med mera.  

Jord är en blandning av dessa två delar. Sen finns det mycket luft, vatten och småkryp i 
jorden. 

3. Hur mycket matjord finns det på jordklotet? 

I denna inspirationsövning får man en bild av hur försvinnande 
lite som är matjord på jordklotet. Du behöver ett äpple och en 
kniv för att genomföra demonstrationen.  

•Tag ett äpple. Detta är en modell av jordklotet.  

•Kan jag odla i matjord över hela jordklotet? Nej! Dela 
äpplet i fyra delar. Tre delar visar jordklotets vattendel 
och en del själva markdelen.  

•Tag markdelen. Kan jag odla på denna? Nej! Dela den i 
två bitar. En bit visar land, den andra delen ej 
odlingsbar mark som till exempel is, berg och öken.  
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•Tag landdelen. Kan jag nu odla på denna? Nej! Dela den i fyra delar. 3 delar går inte 
att odla på därför att det ibland är för torrt eller för blött eller bebyggt av hus och 
vägar. I Skåne har man till exempel byggt samhällen på väldigt bördig och fin 
åkermark.  

•Kvar är blott en fjärdedel. Det är denna del som är möjlig att odla på: 1/32-del av 
jordklotet. Skär bort skalet som får illustrera att det är det yttersta jordskiktet, cirka 
25 cm, som är själva matjorden.  

•Vad väcker denna övning för tankar?  

 Övningen är hämtad ur WWFs Naturens tjänster 

4. Djur i jorden 

Tag en näve jord. Det lär finnas lika många bakterier i jorden som det finns människor på 
jordklotet det vill säga nästan 8 miljarder. Känner du till några småkryp som finns i jorden? 

Under en skosula, storlek 44 skulle kunna dölja sig: 

1 gråsugga 
2 mångfotingar 
3 sniglar och snäckor 
4 daggmaskar 
5 spindlar 
20 skalbaggslarver 
80 mygg- och fluglarver 
600 småringmaskar 
2500 hoppstjärtar 
5000 kvalster 
150 000 rundmaskar 
samt ett otal mikroskopiska organismer som bakterier och svampar 

Siffrorna är hämtade ur ”Ett steg i naturen” (Esselte Studium 1978) och bygger på undersökningar av U. 
Lohm och T. Persson, Uppsala universitet. 
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5. Hot mot matjorden 

En levande och fin matjord är livsviktigt för människan. Idag förstörs cirka 30 fotbollsplaner 
matjord i minuten. Vad tror du är orsaken bakom detta? 

Orsaker: 

•Tunga traktorer och maskiner packar ihop jorden 

•Man bygger hus och vägar på matjord till exempel i Skåne 

•Man använder kemikalier och konstgödning  

•Man odlar bara en gröda t ex vete och raps på en jätteåker, inte bra för den 
biologiska mångfalden 

Poesi som beskriver jorden 

Man kan beskriva jorden som en naturvetenskaplig forskare, eller som en historiker, eller 
som en bonde. Ett annat sätt är att använda poesi. Här följer några exempel: 

”Fröet sparkar i jorden” 

Tomas Tranströmer 

”De bruna löven  

är lika dyrbara som  

Dödahavsrullar” 

Tomas Tranströmer 

”Vem vördar daggmasken 

odlaren djupt under gräsen 

i jordens mull? 

Han håller jorden i förvandling. 
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Han arbetar helt fylld av mull, 

stum av mull och blind.” 

Harry Martinsson 

”Fiskarna som varit här  

i fyrahundratrettio miljoner år  

och fåglarna som varit här  

i trehundrafemtio miljoner år  

suckar till varandra  

Dom där som kom alldeles nyss  

tvåbenen  

som går omkring  

och spottar på Jorden - 

ska dom stanna?” 

Ingrid Sjöstrand 

”Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill 
Jorden vi ärvde och lunden, den gröna 
Vildrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill 
Låt dem få leva, de är ju så sköna” 

Evert Taube 

A. Jordberättelse 

Tänk på en plats som du tycker om. Tänk på jorden där. Hur ser den ut? Odlar man något? 
Hur doftar det? Hör du några ljud? Vilka färger dominerar? Har du några minnen från den här 
platsen, den här jorden? Skriv en kort berättelse. Den kan vara sann eller fantasifull. 
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B. Mitt jordiska credo 

Credo är det latinska ordet för trosbekännelse; jag tror. I den kristna kyrkan läser man en 
trosbekännelse varje högmässa, man läser ett credo som börjar: 

”Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern,  
himlens och jordens skapare.” 

Det är en bön eller en slags poesi. 

Tänk på en plats som du tycker om. Tänk på jorden där. Hur ser den ut? Odlar man något? 
Hur doftar det? Hör du några ljud? Vilka färger dominerar? 

Har du några minnen och erfarenheter från den här platsen, den här matjorden? 

Varför är matjorden viktig? 

Hur känns det att stoppa fingrarna i jorden. Har du odlat någonting någon gång? 

Försök nu att skriva ner dina tankar om en levande matjord. Kalla dikten ”Mitt jordiska 
credo” 

Exempel: 

Mitt jordiska credo 

Jag vet ett ord 

som betyder allt 

Det stavas jord 

och finns i tusenfalt. 

Vår enda jord 

2/3 hav och resten land 

Mellan det yttre och det inre 

jag binder ett gyllene band. 

Jag tror på en jord 

en livskraftig, brun och rik mylla 
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med en mångfald av arter att hylla. 

Jag tror på den odlande människan 

som bygger jord med varsam hand 

fångar kolet och hjälper klimatet allt hon kan 

Jag tror på en jord  

ett levande väsen 

ur vilken blåsippan föds i magiska blå kläder, 

en jord full av daggmaskars idoga arbete; 

äta, blanda, lufta, dränera 

Där avlång, tunnskalig amandine frodas  

gröndoftande med smak av mandelsötma 

Jag tror på en jord 

där vete och råg slår rot 

och når mitt bord 

Jag äter en en bit bröd, med smör och ost, 

dricker ett glas mjölk  

och är tacksam för en livgivade kost 

Jag tror på den goda jorden 

En inre mylla fylld med de kloka orden 

Sköra kärl till bredden fyllda 

med ord som rör vid den inre koden. 
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Jag tror på en jord, 

full av liv, 

en stadig grund för våra liv. 

Germund Sellgren 

Germund Sellgren, utbildare inom lärande för hållbar utveckling och författare, Stockholm. 
Tidigare utbildare på WWF. 

Sida  av 32 39



Läsåret 2021/2022

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs 
Ett välfungerande skolbibliotek rustar eleverna för livet. Det kommer Cecilia Gärdén 
fram till i en kartläggning av svensk och internationell forskning om skolbibliotekens 
relation till elevernas lärande. I forskningsöversikten Skolbibliotekets roll för elevers 
lärande (2017) lyfts ett viktigt perspektiv fram för att få till genomgripande 
förändringar och det är att fokusera på gemensam kompetensutveckling för lärare och 
skolbibliotekarier. Dessa möjlighetsarenor vill vi bygga genom Sustainable Poetry och 
öppna upp för en samskapande kultur där lärare och skolbibliotekarier lär av och med 
varandra för att stärka undervisning och elevernas lärande. 

Som en av de grundande medlemmarna av projektet Sustainable Poetry var det en 
självklarhet att Mediateket på Söderslättsgymnasiet skulle bidra med sin kompetens och 
kreativitet i arbetet med att skapa hållbar poesi. Sett till de regler, lagar och styrdokument 
som reglerar skolbibliotekens verksamhet är det ett perfekt sätt att uppnå våra mål om att 
arbeta för demokrati, bildning och kultur. 

Rent praktiskt har Mediateken kunnat bidra med flera olika typer av workshops, både digitalt 
och fysiskt, med målet att skapa poesi. Här har vi arbetat på ett läsfrämjande sätt och tangerat 
både demokratiska, kulturella och bildande uppdrag, både fristående men även direkt 
integrerat i undervisningen. Själva formen för detta samt vad det har resulterat i har dock vida 
överstigit våra förväntningar. Att komma så nära det kreativa arbetet, den skaparglädje som 
elever och personal upplevt har inte bara varit en möjlighet för skolans mediatek att påverka 
besökare utan har även i sin tur påverkat mediatekets verksamhet och prioriteringar, t.ex 
genom att möta en ökad efterfrågan på poesi, läsfrämjande aktiviteter relaterat till poesi och 
fakta kopplat till FN:s 17 globala mål. 

 Den kreativa aspekten av arbetet tillsammans med barn och unga har också varit en väldigt 
uppskattad del i arbetet. Tillsammans med elever och skolpersonal har vi deltagit i 
föreläsningar och aktivt skapande relaterat till de Globala Målen och fått ta del av fantastiska 
dikter, högläsningar, live-event och mycket mer, där barn och unga har fått möjlighet att göra 
sina egna röster hörda. Själva arbetet i sig kan genomföras på en mängd olika sätt och här har 
fantasin varit det enda som har satt gränsen. Elever har fått skapa dikter med hjälp av Black-
out, Cut-up och Bokryggspoesi för att nämna några få. Arbetet har även kunnat fortgå och 
utvecklas digitalt genom t.ex användandet av menti.com för att skapa diktmoln eller strofer.  

Något av det mest inspirerande är att se hur olika verksamheter, både i Sverige och utomlands 
har anpassat upplägget efter sina egna förutsättningar och mål. Det har skapats poesi för 
vatten och kärlek, på papper eller online, i textform eller som visuella presentationer och 
animationer. Oavsett tema, verktyg eller målsättningar med skapandet är det fantastiskt roligt 
att få vara en del av en så central aspekt för ungdomars lärande och utveckling, någonting 

Sida  av 33 39

http://menti.com/


Läsåret 2021/2022

Mediateket kommer fortsätta att eftersträva. Vem som helst kan vara med för att göra barns 
och ungas röster hörda. 

Sten Ivarsson, mediateksamordnare, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg. 
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Hur kan samarbetet mellan lärare och 
skolbibliotekarier stärka skolans demokratiska 
uppdrag? 
Skolbibliotekarien har en bred och djup kompetens kring informationssökning och 
källkritik. Ett tips till lärare är att involvera bibliotekarien inför uppstarten av ett nytt 
område, exempelvis arbetet med att bygga kunskaper om hållbar utveckling.  

Arbeta tillsammans med till exempel sökkritik. Sök tillsammans i helklass i olika sökmotorer. 
Diskutera söktermer, testa olika och fundera över varför ni får de träffar som ni får. Prata om 
algoritmer och problematisera informationssökning snarare än att hitta “rätt” information. Bli 
inspirerade av Skolverkets lärportal och avsnittet Sökkritik och algoritmers betydelse. 

Om ni ska låta eleverna träffa en författare inom ramen för Sustainable Poetry så hämta stöd i 
planeringen av följande frågor: Hur bestämmer ni vem som ska komma? Har ni en plan för 
vilken/vilka författare som ska träffa eleverna? Vilka perspektiv representerar dessa? Hur kan 
ni låta eleverna bli mer delaktiga i exempelvis val av författare, val av bokläsning inför och 
hur ni förbereder er för besöket? Gör också en kartläggning över de klassuppsättningar som 
finns på skolan. Vilka perspektiv representerar dessa? Finns det perspektiv som saknas av 
representation? Hur kan ni skapa en gemensam kunskapsbank och tydligt tänk kring vilka 
texter som era elever möter under sin skolgång och varför?  

Skolbiblioteken kan stärka skolans demokratiska uppdrag på olika sätt, exempelvis genom 
samskapande i Sustainable Poetry. Det behöver finnas tydliga arenor och förutsättningar för 
att kunna göra detta, det vill säga bland annat genom gemensam planeringstid för 
skolbibliotekarie, lärare och övrig personal på skolan som alla har ansvar för att uppfylla 
skolans demokratiska uppdrag. 

Maria Schedvin, bibliotekarie, författare och skolbiblioteksutvecklare, Malmö stad.  
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Om Sustainable Poetry 
Sustainable Poetry är ett globalt samskapande språk- och kulturprojekt för barn, 
ungdomar och unga vuxna upp till 25 år. Projektet startade 2017 och har 
vidareutvecklats genom samskapande såväl i som utanför skolan. Läs hur projektet 
startade; Hur startade Sustainable Poetry? 

Syftet är att bidra till genomförandet av mål 4 och bland annat delmål 4.7 i Agenda 2030, 
vilket handlar om att stärka barns och ungas röster och medskapande i demokratin och 
samhällsutvecklingen och ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i förskolans och skolans 
undervisning. Vi värnar också särskilt om barn och ungas hälsa och välbefinnande. God hälsa 
är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att 
bidra till samhällets utveckling. (Läs mer om det globala målet 3).  

Projektets bärande idé utgår från ett designorienterat perspektiv på lärande och bygger på ett 
normkritiskt perspektiv där barn och unga, oavsett bakgrund, förutsättningar och behov, ges 
möjlighet att ingå i en lärande gemenskap (community/nätverk) där de lär sig om FN:s 17 
globala mål för hållbar utveckling och gör sina röster hörda genom att läsa, skapa och dela 
poesi för verkliga mottagare. Projektet främjar således barns och ungas möjligheter att hitta 
sin unika röst, delta i kulturella aktiviteter och bli aktiva medskapare i demokratin och 
samhällsutvecklingen såväl nu som i framtiden.  

Leave no one behind 

Principen Leave no one behind är vägledande i projektet, vilket innebär att särskilt värna om 
de barn och unga som är mest sårbara. Således riktar vi ett gemensamt fokus på att 
tillsammans skynda på och stärka undervisningen för hållbar utveckling i förskolan, 
grundskolan och gymnasiet - stärka inkludering och barns och ungas handlingskompetens 
och förutsättningar att bli aktiva medskapare i demokratin och samskapandet av en hållbar 
framtid. Genom ett medskapande i Sustainable Poetry är det således möjligt för pedagoger, 
lärare, skolbibliotekarier med flera att engagera sig i en inkluderande samskapande kultur 
som främjar samarbete och stärker förbättringskapaciteter kring gemensamma utmaningar. 
Målgruppen, som är barn och unga upp till 25 år, har utifrån sina olika förutsättningar ett stort 
inflytande i projektet och är aktiva medskapare i såväl kreativa lärprocesser som i skapandet 
av innehållet. I projektet, som kopplas samman med barnkonventionen, ser vi till barns och 
ungas bästa, bejakar och tar tillvara på deras rättigheter och möjligheter att inkluderas i 
samskapandet av en hållbar framtid.  

eTwinning - Skapa en internationell dimension i undervisningen 

Projektet öppnar också upp för möjligheter att skapa en internationell dimension i 
undervisningen/verksamheten (internationalisering) genom att samskapa med barn och unga, 

Sida  av 36 39

https://sustainablepoetry.se/hur-startade-projektet/
https://www.globalamalen.se


Läsåret 2021/2022

pedagoger, lärare och skolbibliotekarier i ett annat land. Anslut till projektet via eTwinning 
Poetry for a Sustainable Future 2021/2022  

Alla kan vara med 

Alla kan bli medskapare i projektet, så varmt välkomna att följa med på äventyret där 
utveckling och förändring associeras med samskapande, där vi gemensamt lyfter barns och 
ungas röster och gör poesin lättillgänglig och levande såväl i skolans utbildning som i 
samhällsutvecklingen för en hållbar framtid. Tillsammans rustar vi våra barn och unga till att 
bli medvetna, trygga, aktiva och hållbara samhällsmedborgare. 

Kontakta Maria Glawe (projektets grundare och projektledare) om ni har frågor eller önskar 
mer information om projektet.  
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Tips för undervisningen 
Fira demokratin 100 år: http://firademokratin.riksdagen.se 

Affischutställning: Ja, må den leva! http://firademokratin.riksdagen.se/utstallningar/
utstallningar-under-firandet/affischutstallning-ja-ma-den-leva/ 

Demokratin 100 år - Skolverket: https://www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-o/
demokrati-100-ar 

Demokrati pågår - Forum för levande historia: https://www.levandehistoria.se/klassrummet/
demokrati-pagar 

Demokrat 100 år - Kungliga Biblioteket: https://demokrati100.se 

Demokrati 100 år - 8 Sidor https://8sidor.se/demokratin-100-ar/ 

Svensk Demokrati 100 år - UR: https://urplay.se/serie/221667-svensk-demokrati-100-ar 

Filmer om demokrati - MTM: https://www.mtm.se/demokratin-fyller-100-ar/filmer-om-
demokrati/ 

En bro av poesi - Lärarhandledning - UR: https://enbokforalla.se/wp-content/uploads/
2021/08/EnBroavpoesi_Lararhandledning-UR.pdf 

Boglund & Nordlund (2021) En bro av poesi. En bok för alla / Svenska Akademien 

Dikter för unga : Älskad poesi - från Predikaren till Johannes Anyuru. Ordalaget Bokförlag 

Farrokhzad, A & Folkhammar, K. (2019) Berör och förstör: dikter för unga. Rabén & Sjögre 

Poesiantologier som innehåller dikter skapade av barn och unga 

Sustainable Poetry (2020) Poesi för en hållbar framtid av barn och unga: http://
www.sustainablepoetry.se/bok/Poesiboken.pdf 

Sustainable Poetry (2021) Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga: http://
sustainablepoetry.se/bok/Poesiboken2021_2.pdf 

Utforska tillsammans med kollegor 

Skolverkets moduler ”Hållbar utveckling” för åk 1-6, 7-9 och gymnasiet: https://
larportalen.skolverket.se/#/moduler/01-hallbar-utveckling/alla/alla - I modulen för årskurs 
1-6 finns exempel som handlar om Sustainable Poetry.  

Skolverkets moduler ”Skolans värdegrund”: https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/3-
skolansvardegrund/alla/alla 
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