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Stärk barns och ungas röster för en 
hållbar framtid 

Sustainable Poetry är ett globalt samskapande projekt som stärker 
barns och ungas röster för en hållbar framtid och möjliggör deras 
medskapande i den lokala demokratin och samhällsutvecklingen på 
hållbar väg. I projektet engageras barn och unga i förskolan, 
grundskolan och gymnasiet samt unga vuxna upp till 25 år i en 
poesiutmaning där de med utgångspunkt i FN:s 17 globala mål för 
hållbar utveckling och poesi gör sina röster hörda för en hållbar 
framtid. FN:s konvention om barns rättigheter, förskolans och skolans 
värdegrunds- och kunskapsuppdrag och Agenda 2030 genomsyrar 
projektet. Lyssna till Maria Franzén, biträdande rektor på Tiundaskolan 
i Uppsala, som presenterar projektet: SustainablePoetry - 
Introduktionsfilm 

                                    Illustration: Nikki Schmidt, Big Brain Agency 
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Det här inspirationsmaterialet innehåller tips och idéer för att arbeta 
med läsårets poesiutmaning ”Ömsesidighet” i undervisningen. 
Utmaningen kopplar ihop lärande och hälsa till en helhet och handlar 
om att ge barn och unga möjlighet att fundera över och uttrycka sig 
kring stora, komplexa och även känsliga livsfrågor. Materialet öppnar 
dessutom upp för att engagera hela förskolan/skolan i hälsofrämjande 
skolutveckling - över ämnesgränser och åldersgränser.  

Kärnan i projektet är barns och ungas delaktighet, inflytande och 
medskapande, vilket är en förutsättning för lärande och hälsa. När de 
får vara delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande ger det 
positiva effekter på välbefinnandet. När de dessutom får vara med och 
göra sina röster hörda kring frågor som är viktiga i deras liv och för vår 
gemensamma framtid ökar meningsfullheten och relevansen här och 
nu samtidigt som det inger framtidshopp. I förskolans och skolans 
styrdokument och i Barnkonventionen framgår att barn och unga ska 
ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade till. Ett hållbart 
samhälle för barn och unga är ett samhälle med möjligheter att leva 
tryggt och att utvecklas som människa (BRIS).  

Barns och ungas medskapande i 
samhällsutvecklingen  

Genom poesiutmaningen ges barn och unga möjlighet att ”Inhämta 
och utveckla kunskaper och värden samt förmedla grundläggande 
demokratiska värderingar” (Skollagen 2010:800). Perspektiven om, 
genom och för kan fungera som vägledning i arbetet. Om - handlar 
om att utveckla kunskaper om exempelvis demokrati och FN:s globala 
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mål för hållbar utveckling. Genom - handlar om värdegrundsarbetet 
som sker genom demokratiska arbetsformer både i och utanför 
undervisningen oavsett ämne. Lärare har ett gemensamt ansvar att 
möjliggöra för delaktighet och inflytande i skolans arbete och 
utveckling. För - handlar om att i arbetet med kunskaper och värden 
utveckla viktiga kompetenser för ett aktivt deltagande i ett 
demokratiskt samhälle och i det demokratiska samtalet (Skolverket, 
2022). Genom ett inkluderande synsätt och genom demokratiska 
processer kan barn och unga, oavsett förutsättningar och behov, 
utvecklas som kunniga, kritiska, engagerade och medmänskliga 
medborgare – för en hållbar framtid. Deras demokratiska 
medskapande kan inte nog betonas för att lösa komplexa 
samhällsutmaningar här och nu och i framtiden.  

Projektet har ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv, vilket 
innebär att främja och stärka hälsa och välbefinnande i förskolan och 
skolan. Forskning visar att lärande och hälsa går hand i hand 
(Skolverket, 2019). En betydande del är att genom samskapande 
processer bidra till att stärka barns och ungas resiliens - förmågan att 
hantera förändringar, motgångar och kriser, att återfå balansen i 
tillvaron och kunna utvecklas och må bra (Bähr, 2022). Förmågan är inte 
bara utvecklingsbar utan även högaktuell i en tid som kännetecknas av 
snabb förändring och komplexa utmaningar. Det handlar bland annat 
om att kunna skapa och behålla relationer, lyssna, reflektera och 
samtidigt våga stå upp för sig själv, vilket är centralt för att klara 
utmanande situationer (Ibid.) 
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Ett sammanhang att verka i  

I projektet bygger alla medskapare gemenskaper och stärker 
relationer mellan barn och unga. När de känner gemenskap med 
varandra ökar möjligheterna till samarbete och att göra sina röster 
hörda. Ett gott samarbete och en trygg lärmiljö kan främja studieron. 
(Skolverket, 2022). Det handlar bland annat om jämlikhet, trygghet, 
hälsa och välbefinnande - om att skapa likvärdiga förutsättningar för att 
må bra och kunna göra sina röster hörda, bli lyssnade till och få 
möjlighet att påverka såväl skolan som samhällsutvecklingen.  

Utifrån ett normkritiskt perspektiv och genom ett dynamiskt 
samskapande utforskas nya vägar för att inkludera alla barn och unga - 
med ett extra fokus på de som av olika anledningar är svåra att nå eller 
som vanligtvis inte kommer till tals. Det innebär att knyta det 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet nära undervisningen med 
möjlighet för alla, oavsett olikheter, att delta på lika villkor. Elevhälsans 
förebyggande och hälsofrämjande potential kan således genom 
poesiutmaningen knytas nära undervisningen i olika ämnen. I ett 
sådant utvecklingsarbete är rektors närvaro och engagemang oerhört 
betydelsefullt.  

Ett medskapande i Sustainable Poetry bidrar till att skapa kreativa och 
kulturella mötesplatser - med gemensamma aktiviteter för barn och 
unga - som förenar värdegrunds- och kunskapsuppdraget inom 
förskola och skola. Inom projektet finns flera lyckade exempel att 
inspireras av; på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg har skolans 
mediatek samverkat med undervisande lärare, elevhälsan och elever i 
olika årskurser. De har bland annat arrangerat kreativa poesi-
workshops och gemensamt byggt upp en levande poesiutställning 
samt skapat en ”poesibokhylla” som uppmuntrar fler till att låna, läsa 
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och skapa poesi. (Läs mer på projektsidan www.sustainablepoetry.se; 
se även avsnittet som handlar om skolbiblioteket som pedagogisk 
resurs).  

Genom att samla alla medskapare i ett gemensamt firande av 
Världspoesidagen den 21 mars främjas gemenskap och relationer 
mellan barn och unga i olika årskurser och i olika förskolor och skolor. 
Det finns även möjlighet att samarbeta över kommungränser och 
landsgränser. Se exempel på projektsidan www.sustainablepoetry.se I 
exempelvis ABC-huset i Mullsjö engageras alla barn i F-3 i det 
gemensamma firandet av Världspoesidagen. Dessutom inbjuds 
föräldrar, medborgare, besökare, näringsidkare, tjänstepersoner med 
flera i kommunen. I Trelleborg engageras barn och unga i förskolan, 
grundskolan och gymnasiet i samskapandet av kommunens lokala 
poesifestival. Föräldrar, medborgare, besökare, näringsidkare, 
tjänstepersoner inom olika förvaltningar och politiker inbjuds till 
poesifestivalen. Ett medskapande i Sustainable Poetry möjliggör 
således gemensamma aktiviteter och samskapande såväl över 
ämnesgränser som klass- och åldersgränser - i samverkan med det 
omgivande samhället. Det främjar och stärker samarbetet mellan 
skolan och betydelsefulla omgivande samhällsaktörer.  

Gemenskaper byggs och utvecklas genom det relationsstärkande 
utbytet mellan dels barn och unga, dels mellan barn/unga och lärare/
pedagoger och dels mellan lärare/elevhälsan/skolledning. Genom att 
även involvera och knyta skolbiblioteket som pedagogisk resurs i 
undervisningen främjas och stärks relationer mellan skolbibliotekarier 
och barn och unga. Det är hela skolans gemensamma ansvar att 
designa dynamiska lärmiljöer så att alla barn och unga kan mötas, lära 
tillsammans och engageras i gemensamma lärorika och meningsfulla 
aktiviteter.  
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Ytterligare en vinst med poesiutmaningen är att stärka den skapande 
kulturens relevans och att göra undervisningen mer 
bildningsorienterad i förskolan och skolan. En sådan undervisning 
bidrar till meningsfullhet och upplevelsen av att som elev bli berikad 
både kunskapsmässigt och personligt (Tyson, 2019; Se även 
Skolverket. De nya läroplanerna i fokus - Att undervisa för bildning).  

Flera vägar mot det gemensamma målet 

Projektet möjliggör också att bygga praktikgemenskaper kring lärande 
för hållbar utveckling i förskolan och skolan. Med grund i lärarnas 
professionella frihet och främjandet av pedagogisk kreativitet och 
mångfald samskapas nya lösningar på gemensamma utmaningar i 
undervisningen. Tanken är skapa och dela flera olika vägar mot det 
gemensamma målet och samtidigt genom en positiv delakultur skala 
upp bra exempel så att de når fler undervisningsrum. Istället för att 
uppfinna hjulet varje gång kan lärare/pedagoger hitta inspirerande 
upplägg och re-designa så att upplägget passar den situation och de 
barn/unga som undervisas på den egna förskolan/skolan. Som lärare/
pedagog kan man välja att delta i det ”lilla”, dvs. att arbeta med 
poesiutmaningen i undervisningen på egen hand eller så kan man ta 
ut svängarna och inleda samarbete med kollegor och/eller 
tillsammans med omgivande samhällsaktörer. Det som är gemensamt 
för alla som väljer att arbeta med poesiutmaningen i undervisningen är 
att rusta barn och unga med kunskaper om FN:s 17 globala mål och 
skapa möjligheter för dem att skapa dikter på valfritt sätt och därmed 
göra sina röster hörda för en hållbar framtid.  

Genom poesiutmaningen upptäcker barn och unga att det finns 
många globala utmaningar som mänskligheten behöver hitta 
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lösningar på - hållbar poesi är ett nyskapande sätt för barn och unga 
att utforska dessa möjligheter och uttrycka sina tankar och idéer på. 
Det bidrar till nya lärandeupplevelser som dessutom kan delas med 
verkliga mottagare utanför förskolan/skolan. Ett konkret exempel som 
visar hur ungas medskapande kan bidra på riktigt till hållbar 
förändring i samhället är exemplet ”Visionen om ett fimpfritt 
Trelleborg”, som presenteras längre fram i materialet.  

Den årliga poesiantologin  

Den årliga digitala poesiantologin (som släpps varje år i samband med 
skolavslutningen) är samskapad av barn och unga med stöd av 
pedagoger, lärare och bibliotekarier. Boken lyfter barns och ungas 
röster för en hållbar framtid och väcker nyfikenhet och intresse kring 
demokrati, hållbar utveckling och poesi. Ett delsyfte är att uppmuntra 
barn, unga och vuxna att gemensamt läsa poesi och samtala om 
hållbarhet och framtidshopp. Poesiantologin är en bok för alla som 
således finns tillgänglig att ladda ner på www.sustainablepoetry.se i 
samband med skolavslutningen varje år.  

Tanken med att ge den digitala antologin som en sommargåva till alla 
barn och unga handlar om att försöka hålla läsningen vid liv under 
sommarlovet och att bidra till att få blir nyfikna på hållbarhet. Ulf 
Fredriksson, docent i pedagogik, lyfter i ett TV-inslag fram att det 
uppstår ett ”sommarlovsglapp” gällande barns och ungas läsning. I 
inslaget framgår att det är de barn som redan har det kämpigt som 
drabbas värst (TV4, 2022). 
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Poesiantologin är en läsfrämjande insats skapad av, med och för barn 
och unga. Ladda ner antologierna och läs hållbar poesi tillsammans! 

Dikterna i den digitala antologin väljs ut av en jury varje år. Det är barn 
och unga som på egen hand skickar in sina bidrag under perioden 
1-31 januari. Förutom samskapandet av poesiantologin så deltar alla 
medskapare i firandet av Världspoesidagen som uppmärksammas 
över hela världen den 21 mars varje år. Dikterna som skapats lyfts fram 
på olika sätt såväl i skolan som utanför. Inom projektet är således 
Världspoesidagen den stora poesidagen då alla medskapare möts på 
olika sätt, såväl fysiskt som digitalt. Barn och unga engageras som 
medskapare till en mötesplats/arena så att alla unga poeter kan göra 
sina röster hörda.  

Till exempel kan ni tillsammans förbereda en poesifestival på skolans 
bibliotek eller stadens bibliotek, poesiuppläsningar på torget eller i ett 
köpcentrum. Ni kanske vill genomföra poesivandringar i härliga 
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naturomgivningar - upptäcka staden eller landsbygden på ett 
kunskapshöjande och hälsofrämjande sätt, arrangera en Spoken Word-
tävling eller något annat spännande. Låt fantasin flöda och tänk på att 
lyssna till och omsätta barns och ungas idéer till praktisk handling - de 
har så mycket att bidra med. Det är motivationshöjande, berikande 
och roligt!  

Alla medskapare i projektet inbjuds också till att delta i POP UP 
POETRY, vilket är en digital kommunikativ aktivitet där barn, unga och 
vuxna (vuxna läser barnens dikter) läser dikter och sprider ordet till 
verkliga mottagare i det offentliga rummet och i sociala medier såväl 
nationellt som internationellt. Här är ett exempel på POP UP POETRY - 
Dikten ”Krig och sorg” av Atrisa, åk 6 på Ellen Keyskolan i Göteborg. 
Diktuppläsning av Lars Thulin som är kultur- och nöjesansvarig på 
Trelleborgs Allehanda. I projektets Facebook-grupp finns fler exempel 
att ta del av.  

  Illustration: Nikki Schmidt, Big Brain Agency 
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Nyskapande ung medborgardialog  

Att få vara med och skapa poesi för en hållbar framtid tycker jag är 
väldigt roligt, spännande och även lärorikt. Det här med att allas 
röster får vara med och påverka tycker jag är väldigt fint för det 
visar att alla är lika värda oavsett vad. Ingen ska behöva vara 
utanför. – Elevcitat i poesiantologin Poesi för en hållbar framtid av barn 
och unga i Trelleborg.  

Sustainable Poetry vill bidra till ett samskapande som mynnar ut i att 
våra unga medborgare ges möjlighet till delaktighet och inflytande i 
såväl skolan som den lokala demokratin och samhällsutvecklingen på 
hållbar väg. Det är en viktig fråga för alla kommuner och regioner, dels 
för att leva upp till barnkonventionen, dels för att skapa tillit till det 
demokratiska systemet och dels för att utveckla ett hållbart samhälle. 
Poesin som uttrycksform och dialog/kommunikationsverktyg kan bli ett 
tillgängligt och nyskapande kritiskt språk- och kunskapsutvecklande 
sätt att engagera barn och unga i den lokala demokratin och skapa 
ung medborgardialog kring komplexa samhällsutmaningar.  

Enligt barnkonventionen, som är svensk lag sedan 2020, har barn och 
unga rätt att göra sina röster hörda och bli hörda i frågor som berör 
deras tillvaro i samhället. Deras kunskaper, idéer och erfarenheter ska 
dessutom tas tillvara som en resurs i de demokratiska processerna. 
Sustainable Poetry är ett innovativt samskapande projekt som i första 
hand riktar sig till förskolor och skolor i olika kommuner och regioner, 
men det öppnar även upp för samverkan med omgivande 
samhällsaktörer som arbetar för att stärka barns och ungas röster och 
låta deras perspektiv få ta större plats i samhällsdebatten. Syftet är att 
främja och stärka alla barns och ungas tilltro till sin egen röst och 
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förmåga att påverka sina liv (empowerment) och samtidigt engageras i 
vår gemensamma framtid på hållbar väg. Initiativet går hand i hand 
med de övergripande målen för den svenska ungdomspolitiken, likaså 
i de gemensamma målen inom det ungdomspolitiska samarbetet i EU; 
alla barn och unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv 
och inflytande över samhällsutvecklingen (MUCF - Ungdomspolitik).  

Ett kritiskt och demokratiskt textarbete 

Inom projektet är pedagoger och lärare skickliga på att tillsammans 
designa ett inkluderande, kritiskt, demokratiskt och multimodalt 
textarbete i undervisningen som bidrar till att barn och unga ska förstå 
sig själva och den värld de lever i och att de ska få möjlighet att ge röst 
i världen för att kunna påverka och förändra på hållbar väg (Bergöö, 
2015). Genom god undervisning ges barn och unga möjlighet att lära 
sig om demokrati och hållbar utveckling och genom att skapa egna 
dikter synliggörs deras röster i frågor som berör deras liv och vår 
gemensamma framtid. De engageras på så vis i en positiv gemenskap 
kring frågor som de tycker är viktiga – med det gemensamma målet i 
sikte – samskapandet av en hållbar framtid. Lärandet och skapandet 
sker utifrån ett ämnesövergripande perspektiv med språklig mångfald 
som nav och med ett nära samarbete med omgivande samhällsaktörer 
exempelvis föreningar, bibliotek, museum och näringsliv.  

     

 15



Läsåret 2022/2023 

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs 

Ett bra skolbibliotek – där skolledare, lärare och bibliotekarier 
samskapar – rustar eleverna för livet, gynnar läsutveckling och stärker 
informationskompetens. I forskningsöversikten Skolbibliotekets roll för 
elevers lärande (2017) av Cecilia Gärdén efterfrågas goda exempel på 
samarbeten mellan lärare och skolbibliotek, likaså skolbibliotek som 
lyfter elevperspektivet. Dessa möjlighetsarenor vill vi gemensamt 
bygga inom Sustainable Poetry och därmed öppna upp för en 
samskapande kultur där lärare och skolbibliotekarier lär av och med 
varandra för att stärka undervisning och elevernas lärande och 
personliga utveckling. I filmen Afternoon-Tea skolbibliotekets roll i 
Sustainable Poetry berättar Sten Ivarsson och Gustav Fredlund på 
Söderslättsgymnasiets mediatek om framgångsrik samverkan mellan 
lärare och skolbibliotekarier inom projektet. 

I bilden syns poesiträdet på Söderslättsgymnasiets mediatek. Kanske 
skapar ni också ett poesiträd med elevernas dikter och visar upp i 
skolans bibliotek/mediatek/matsal? Så här såg trädet ut när 
Söderslättsgymnasiets elever påbörjade sitt poetiska 
hållbarhetsäventyr för ett antal år sedan. Nu står trädet i full blom (se 
www.sustainablepoetry.se). Trädens löv består av elevernas dikter och i 
rotsystemet finns dikter skapade av kända poeter. Trädet är skapat av 
en tidigare elev på skolan.  
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Ömsesidighet - Läsårets tema 

Hur mår barn och unga i dag? Vilken roll spelar lärandet och hälsan för 
att få en bättre morgondag? Hur kan vi öka kunskapen om hälsa bland 
barn och unga? Hur kan vi stärka meningsfullheten i förskolan och 
skolan? 

Årets tema i poesiutmaningen är Ömsesidighet – lärande, hälsa och 
välbefinnande som drivkraft för hållbar samhällsutveckling och handlar 
om barns och ungas perspektiv på lärande, hälsa och 
välbefinnande i samskapandet av hållbara städer och samhällen. Fokus 
ligger på friskfaktorer med syftet att stärka barns och ungas hälsa, 
välbefinnande och resiliens. Temat är framröstat av ungdomar i 
gymnasiet. De har på olika sätt uttryckt en önskan om att få lära sig mer 
om hälsa och välbefinnande i skolan, bland annat hur man hanterar 
motgångar, skolstress och hur man kan påverka skolans undervisning 
så att den blir mer relevant och meningsfull.  

Hur ser en god livsmiljö ut och en bättre morgondag om barn och 
unga får vara med och bestämma? Hur skapar vi trygga, inkluderande 
och meningsfulla lärmiljöer för alla i förskolan och skolan? Vilka tankar 
har barn och unga om hur ett gott liv kan skapas inom planetens 
gränser? Vad önskar de sig för en bättre framtid?  Hur vill barn och 
unga att deras stad eller landsbygd ska utvecklas för att bli 
inkluderande, trygg och hälsofrämjande?  

För att på bästa sätt främja barns och ungas hälsa och möta 
utmaningarna i dagens samhälle måste vi våga tänka nytt (SKL, 2017). 
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                       Illustration: Nikki Schmidt, Big Brain Agency 

Genom att arbeta med poesiutmaningen i undervisningen ger vi barn 
och unga möjlighet att förstå och prata om känslor och klä sina tankar i 
ord. De får genom att utforska de globala målen kunskaper om 
utmaningar och möjligheter i världen och genom att skapa och dela 
dikter får de möjlighet att göra sina röster hörda. Forskning visar 
entydigt att det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och 
lärande. När barn och unga mår bra är det lättare att lära sig och när 
barn och unga lär sig stimuleras välmående. Lärande och hälsa går 
således hand i hand (Skolverket, 2019). I mål 3 i Agenda 2030 framgår 
också hälsans betydelse för människors möjlighet att nå sin fulla 
potential och att bidra till samhällets utveckling. Att stärka barns och 
ungas autonomi, dvs. delaktighet och inflytande i undervisningen och 
lärandet bidrar till god hälsa, likaså att öppna upp för samskapande 
mellan eleverna (Ramberg, 2021). Trygghet, möjlighet att få utveckla 
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kreativitet och upplevelser av sammanhang och helhet främjar såväl 
lärande som hälsa och välbefinnande.   

Inspirationsfilm 

Titta på filmen Ömsesidighet av Germund Sellgren, författare 
och utbildare inom lärande för hållbar utveckling samt tidigare 
projektkoordinator på Världsnaturfonden (WWF). Filmen ger 
inspiration kring läsårets tema - om hur hälsa, lärande och hållbarhet 
hänger ihop och vilken roll kreativiteten spelar för samskapandet av en 
bättre morgondag.  

     

    Många möjligheter motiverar oss 

                      att vara kreativa medskapare 

                      med kunskap och framtidstro. 

                      Kunskap är lätt att bära, men väger tungt 

                      en sol går upp, en möjlighet, en utmaning 

                      att rädda vår planet. 

    Diktrader: Germund Sellgren 
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        Illustration av konstnären Anna Toresdotter.  

Hämta inspiration för undervisningen i konstprojektet ”Ömsesidighet”.  
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Årshjulet - Läsårets aktiviteter 
 

                  Illustration: Nikki Schmidt, Big Brain Agency    

I presentationen av projektets årshjul av Maria Franzén, biträdande 
rektor Tiundaskolan i Uppsala, ges en överblick kring projektets 
upplägg och kreativa lärprocesser.  

Den 15 september varje läsår är det kick off för årets samskapande i 
Sustainable Poetry. Det sker i samband med den internationella 
demokratidagen. Läsårets tema presenteras samt en inspirationsfilm/
ett inspirationsmaterial. Välj själv när ni börjar arbeta med 
poesiutmaningen och i vilken omfattning ni vill medverka.  

Perioden september-januari är det kreativa lärprocesser där barn och 
unga får möjlighet att öka sina kunskaper om FN:s 17 globala mål för 
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hållbar utveckling. Genom kreativt poesiskapande utforskar de även 
språkets möjligheter och skapar dikter på olika sätt och på olika språk.  

Uppmärksamma gärna olika FN-dagar med koppling till de globala 
målen, till exempel FN-dagen den 24 oktober, dagen för mänskliga 
rättigheter den 10 december och Förintelsens minnesdag den 27 
januari. Hämta inspiration för undervisningen här https://fn.se/
engagera-dig/fniskolan/metod-material/ och här: https://
www.globalamalen.se/skola/ 

Mellan den 1-31 januari är det dags för barn och unga att färdigställa 
sina dikter och skicka in till juryn. Juryn väljer ut ett antal dikter som 
sedan ingår i årets poesiantologi. (Se tidigare avsnitt om 
poesiantologierna.) Alla barn och unga som skapat poesi för en 
hållbar framtid tilldelas ett fint diplom. Ansvariga vuxna på respektive 
förskola eller skola delar ut diplomet i samband med firandet av 
Världspoesidagen.  

  Diplom till alla diktare 2021. Illustration: Nikki Schmidt 
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Under perioden februari-mars finns det åter igen möjlighet för kreativa 
lärprocesser. Då kan barn och unga förslagsvis träna på att förmedla 
sina dikter inför publik och förbereda en utställning eller något annat 
till Världspoesidagen. Kanske blir det en utställning i skolans matsal 
eller på biblioteket? En utställning utomhus eller en poesislinga? Det 
finns många kreativa och roliga sätt att presentera dikter på. Engagera 
eleverna - de har många bra idéer. Fortsätt också att uppmärksamma 
FN-dagar, exempelvis den internationella kvinnodagen den 8 mars. 
Inspiration finns på www.sustainablepoetry.se 

Den 21 mars är det Världspoesidagen och då läser, skapar och delar vi 
poesi med hela världen. Hur vill barn/unga som du möter fira 
Världpoesidagen? Det finns många spännande sätt att utforska och 
flera goda exempel att inspireras av på www.sustainablepoetry.se  Alla 
medskapare i projektet uppmuntras att dela med sig av sitt firande i 
projektets Facebook-kanal. Använd #sustainablepoetry 
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Inspiration för undervisningen 

Här följer ett antal undervisningsexempel att inspireras av. 
Förhoppningen är att de kan inspirera, leda till nya idéer och upplägg 
eller användas och anpassas utifrån förutsättningarna i ditt 
pedagogiska rum. På projektets sida finns fler inspirerande exempel. 
En grundtanke är att värna om den pedagogiska mångfalden som 
både berikar undervisningsmiljöer och projektets vidareutveckling.  

Psykisk hälsa på schemat 

Hur kan vi stärka elevernas motståndskraft mot psykisk ohälsa och 
hjälpa dem att förstå motgångar? Hur kan vi designa undervisning 
som ger alla elever möjlighet att utveckla resiliens? Hur kan vi bemöta 
elever som mår dåligt, så att de känner sig sedda och lyssnade på? 
(Bähr, 2020).  

Den psykiska ohälsan ökar bland unga, därför är hälsa och 
välbefinnande en angelägen samhällsfråga att informera om, samtala 
om och skapa utifrån tillsammans med ungdomar i skolan. Till exempel 
initiativet “For A Better Day” där representanter för Tim Bergling 
Foundation, Mind, Suicide Zero och Bris samlat in ungdomars tankar 
om en bättre framtid kan vara en bra utgångspunkt för samtal. I boken 
uttrycker ungdomar olika faktorer som skapar stress, exempelvis 
betygshets, vårdköer och oro för framtiden samtidigt som de 
förmedlar idéer och lösningar för en bättre morgondag. Unga vill 
exempelvis ha utbildning om psykisk hälsa i skolan; få kunskap och 
verktyg för att förstå sig själv och andra samt för att hantera motgångar 
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och relationer på ett hållbart sätt. De vill också att vi sätter psykisk hälsa 
på schemat för att minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa. 

Läs, samtala och skapa känslopoesi 

Ett förslag är att bjuda in representanter från elevhälsan, koppla ihop 
flera av skolans ämnen och gemensamt utforska och samtala om bland 
annat det globala målet 3 God hälsa och välbefinnande. Därefter kan 
ni läsa och samtala utifrån berättelserna i boken; ”Det här behöver vi, 
for a better day.” Berättelserna kan exempelvis inspirera unga till att 
skapa känslopoesi – att klä sina tankar och känslor i ord – uttrycka svåra, 
djupa och starka känslor.  Elever som har svårt att komma igång kan få 
inledningsfraser som exemplevis; Jag känner mig arg/ledsen/lycklig 
när…Jag blir upprörd när…När jag är lycklig…Jag bryr mig om…Jag 
gråter när… Jag känner mig trygg när… 

Ett annat sätt är att välja ett ord/en mening ur någon av texterna i 
boken och skriva/skapa utifrån det. Det finns många vägar mot det 
gemensamma målet i syfte att lyfta ungas röster för en hållbar framtid. 
Samla ihop dikterna och gör en utställning på skolan. Att prata om 
känslor och rättigheter är livsviktigt - Barn som kan prata om känslor 
mår bättre (Tips: Livsviktiga snack och Jag vill veta).  

FN:s globala mål kan engagera elever i alla åldrar. Både barn och unga 
kan resonera kring hur samhället behöver se ut och vad som behöver 
förändras för att uppnå ett visst mål. Det är ett sätt att öka elevers känsla 
av mening, motivation och engagemang genom att arbeta med riktiga 
och viktiga frågor för alla människor i hela världen. (Bähr, 2020, s. 144). 
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Poesi för psykisk hälsa och välbefinnande 

”Efterlysning. Stadsfiskalen i Alingsås har begärt efterlysning av 40-
åriga Karin Boye från Stockholm som tillfälligt vistas i Alingsås och som 
i dag försvunnit från sin bostad…” (P3 Historia). Elever, som läser 
svenska 2, lyssnar uppmärksamt på de inledande orden och blir 
nyfikna på vad dagens undervisning ska handla om. Det är 
Innovationsvecka, men även Skåneveckan för psykisk hälsa och inom 
kort ”Världsdagen för psykisk hälsa”. Det uppmärksammar vi genom att 
rikta ljuset på ungas tankar och känslor om psykisk hälsa och 
välbefinnande. Riksförbundet Hjärnkoll skriver; Vi måste våga prata om 
psykisk ohälsa, för att öka kunskapen och få fördjupad förståelse för 
våra olikheter. När vi vet mer vågar vi också fråga mer (Riksförbundet 
Hjärnkoll). 

Det poetiska mötet som väcker tankar och känslor 

Berättelsen om Karin Boye blir utgångspunkt för att dels rama in 
frågan om psykisk hälsa och välbefinnande i ett dåtids- och 
nutidsperspektiv, dels för att visa hur kreativa uttryckssätt som poesi 
kan frigöra tankar och känslor och dels hur unga kan ge avtryck i 
samtiden och även påverka framtiden. Berättelsen om Karin Boye 
knyts också till kursens litteraturhistoriska moment modernismen.  

Vad vet eleverna om Karin Boyes liv och författarskap? Vi övergår till 
gemensam läsning av dikten ”Jag visst gör det ont när knoppar 
brister”. (Lyssna på dikten via ”Litteraturbanken Skola”) följt av ett 
reflekterande samtal kring deras upplevelse av diktens innehåll och 
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budskap. Några elever reagerar omedelbart medan andra sitter 
avvaktande och funderar;” vi läste dikten i våras och såg en kort film 
om Karin Boyes liv”, svarar en elev. Vi pratade också om 
rösträttskvinnan Elin Wägner och att dikten är en hyllningsdikt till 
henne, berättar läraren. Vi kom fram till att det är få som vet det. En av 
eleverna har tidigare skrivit en hyllningsdikt till journalisten Kim Wall, 
vilket vi pratar om en kort stund för att helt enkelt få syn på hur man 
kan närma sig och tänka kring hyllningsdikter.  

Därefter tittar eleverna på filmklippet Karin Boye förklarad (UR). De 
antecknar och börjar småprata. En del reagerar när de får höra att på 
den tiden ansåg man att homosexualitet var något brottsligt och 
sjukligt. De reagerar också på Karin Boyes mående som pendlade 
fram och tillbaka. Om den psykiska ohälsa och hennes rop på hjälp. 
Genom att anteckna får de parvis hjälpas åt att bygga en samlad 
förståelse och ökad kännedom för att sedan ta nästa kliv in i 
analysarbetet. De får bland annat veta att Karin Boye hittats död vid en 
sten, därefter inleds ett undersökande perspektiv. Vem var hon? Vad 
skrev hon om? Vilka idéströmningar fanns i samhället, vid den här 
tiden, hur påverkade det hennes liv – och hennes verk? Eleverna 
reagerar på hur Karin Boye fick hålla sin sexualitet hemlig och hur hon 
fick upp ögonen för hur ojämlikt kvinnor behandlades. De lyssnar med 
stort intresse när författaren Johan Svedjedal (som har skrivit boken 
Den nya dagen gryr : Karin Boyes författarliv) berättar hur Karin Boyes 
upplevelser av det mansdominerade universitetet “skärpte hennes 
blick för orättvisor i samhället.” Det fick oss även att lyfta fram och 
samtala om de globala målen; 4 som handlar om utbildning, mål 5 
som handlar om jämställdhet och mål 10 som handlar om jämlikhet.  
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Prata om normer - Dela tankar och känslor i trygga 
lärmiljöer 

En elev börjar att dela med sig av tankar kring hur viktigt det är att 
människor som mår psykiskt dåligt får veta att det finns hjälp att få och 
att vi behöver hjälpas åt att förändra normer som ofta begränsar 
människors livsmöjligheter. Det är också viktigt att bara få vara den 
man är, tycker en annan elev, vilket gav läraren en idé om att lyfta in 
Lalehs låt “Bara få va mig själv” i ett senare skede; se exempel ”Bara få 
va mig själv - Ett poetiskt möte med elevhälsan”.  

Att samtala om hälsa och välmående i skolan är viktigt. Hälsa och 
lärande går hand i hand. Det är också viktigt att barn och unga får 
möjligheter att sätta ord på tankar och känslor, exempelvis genom 
kreativa uttrycksformer som poesi. Vi behöver våga prata om 
ensamhet, om depression, om olikheter, om sexualitet och om livets 
berg och dalbana och gemensamt utforska nya vägar för att främja och 
bidra till en jämlik god hälsa och välmående (mål 3). Vad kan en dikt 
berätta för oss om hur unga mår i dag och vilka tankar de har för att 
främja och bidra till psykisk hälsa och välbefinnande? Det kommer vi 
att ta reda på genom en kreativ workshop under innovationsveckan 
där eleverna får möta tjänstepersoner som arbetar för god och jämlik 
hälsa inom Trelleborgs kommun. 

Poesi för hälsa och välbefinnande 

Om man har svårt att sätta ord på känslorna så kan det underlätta att 
skriva ner dem först. Man kan också testa andra kreativa uttryckssätt, 
som poesi (Folkhälsomyndigheten, Din psykiska hälsa).  

 28



Läsåret 2022/2023 

Innan poesiskapandet tar fart har eleverna fått i uppdrag att under 
veckan ge sig ut på en hälsofrämjande och kunskapsutvecklande 
promenad. I lurarna fortsätter poddavsnittet som började med en 
efterlysning av Karin Boye som försvunnit från sin bostad i Alingsås…
Vem var “modernistpionjären som trotsade tidens konventioner och 
bröt ny mark i både konsten och livet? Ett liv fyllt av skapande, men 
också mörker, olycka och hjärtesorg, som till slut blev för tung att bära.” 
Eleverna plockar med sig 3 Take Aways (Tre bra saker att veta/värda att 
lägga på minnet) till nästa lärsekvens och då fortsätter poesiäventyret.  

“Bara få va mig själv” – Ett poetiskt möte med 
elevhälsan 

”Det har varit väldigt roligt och lärorikt att få samspela med flera olika 
människor med olika bakgrund och olika jobb.” Elev, åk 3 

Samskapandet för att främja ungas hälsa, trygghet och kunskap samt 
medskapande i såväl skolutveckling som stadsutveckling i Trelleborgs 
kommun sker genom workshops mellan elever och tjänstepersoner i 
kommunen. Enligt skollagen ska elevhälsan främst vara förebyggande 
och hälsofrämjande, vilket kan frambringas genom att lärare och 
elevhälsans personal arbetar tvärprofessionellt och bidrar på olika sätt 
till elevernas utveckling mot utbildningens mål – i en undervisning som 
har fokus på det som får eleverna att må bra. Det handlar således om 
“att kunna stötta det klassrumsnära förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet” (Skolverket, 2021).  

Elever från olika gymnasieprogram på Söderslättsgymnasiet träffade 
Trelleborgs samordnare för barnrättsfrågor, samordnare för 
trygghetsfrågor, Trelleborgs skolläkare och skolpsykolog i en kreativ 
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workshop om hälsa och välbefinnande. (Söderslättsgymnasiets kurator  
skulle också ha varit med). Samtalet mynnade ut i en Cut Up Poetry – 
aktivitet där de skapade en dikt tillsammans och läste upp dikterna för 
gruppen. Orden de experimenterade med var hämtade från elevernas 
egna texter som handlar om en tryggare skola och från texter inom 
temat som vi arbetat med i undervisningen, både faktatexter och 
skönlitterära texter, bland annat dikter av Karin Boye. 

Det blev ett medryckande avslut på workshopen, dels musik - Lalehs 
ord strömmade ut ur högtalarna; “Bara få va mig själv”… dels dikter 
som eleverna skapat tillsammans med tjänstepersonerna som besökte 
skolan.  

Jag tittar upp mot 
himlen 

Så, finns det nån 
här, finns du ens 

För, idag ska de 
höra sanningen 

Jag ska aldrig ta skit 
igen 

Jag ska bara vara 
mig själv 

… 
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Poesi för hälsa och välbefinnande – samverkan skola 
och arbetsliv 

Hur skapar vi broar mellan skolan och arbetslivet i frågor som rör hälsa 
och välbefinnande? Hur blir unga medskapare på riktigt i 
samskapandet av hållbara arbetsplatser? 

Elever på vård- och omsorgsprogrammet på Söderslättsgymnasiet 
gjorde sin praktik på Lasarettet i Trelleborg och fick därefter, när de var 
tillbaka i skolan, skapa poesi kopplat till det globala målet 3 som 
handlar om hälsa och välbefinnande. Syftet var att stärka elevernas 
språk- och kunskapsutveckling och lärande för hållbar utveckling 
samtidigt som de i en lärande gemenskap skapade en poesiutställning 
som blev ett värde för patienternas, besökarnas och medarbetarnas 
upplevelse på sjukhuset. Dessutom fick de möjlighet att påverka frågor 
som rör hälsa och hållbara arbetsplatser. Genom utställningen på 
sjukhuset fick eleverna således var med och skapa hälsofrämjande 
miljöer. 

I haikupoeternas fotspår – de stora frågorna i litet 
format 

Med utgångspunkt i det globala målet 3 fick eleverna ge sig i väg på 
Ginkopromenad (promenad för att hämta inspiration till haikudikter) i 
ämnet hälsopedagogik och känna in omgivningarna i Trelleborg med 
alla sinnen. Under vandringen fotograferade eleverna 
naturomgivningar och valde sedan ut en bild som utgångspunkt för att 
skapa en haikudikt i svenskämnet (svenska 2). I samband med 
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skapandet samarbetade lärare och elever med den flerfaldigt prisade 
haikupoeten Anna Maris. 

Ämnesövergripande samarbete med språket, 
kursinnehåll och programmål i fokus 

I examensmålen för vård- och omsorgsprogrammet framgår att 
utbildningen ska utveckla elevernas kommunikativa förmåga med 
målsättningen att främja ett rikt och nyanserat språk som är redskap för 
reflektion och lärande. Utbildningen ska också utveckla elevernas 
kreativitet, intiativförmåga och medvetenhet kring nyskapande initiativ. 
Vidare ska utbildningen ge kunskaper och insikter om arbetsmiljöns 
betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt om hur man kan 
samverka för att skapa goda och jämlika arbetsförhållanden (Utdrag ur 
examensmålen för vård- och omsorgsprogrammet).  

Titta på filmen ”Poesi för hälsa och välbefinnande” där Evelina Andrén, 
kommunikationsansvarig på Lasarettet i Trelleborg – det personliga 
sjukhuset, berättar om det kreativa samskapandet mellan eleverna och 
personalen på sjukhuset.  
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Staden och landsbygden - ett upplevelserum 

  När dikten kommer till dig var beredd 

   Den kanske har ett budskap 

       vill bli hörd och sedd 

         Diktrader av poeten Brita af Geijerstam 

Skolor som flyttar undervisningen utomhus kan förvänta sig en rad 
positiva effekter. Forskning visar att undervisning i utemiljö förbättrar 
elevers koncentration, arbetsminne och studiemotivation. […] 
Stadslandskap eller landsbygd erbjuder således alternativa platser för 
lärande där eleverna kan utforska lokalsamhället. Vi vet dessutom att 
rörelser ger goda effekter på lärande och utveckling, så genom att gå 
på poesivandring kan barn och unga nå upp till rekommendationen att 
röra sig en timme om dagen (Se Friluftsfrämjandet).  

Här följer tre olika exempel från tre olika skolor i tre olika kommuner. 
Samtliga lärare har skapat poesi för en hållbar framtid tillsammans 
med barn och unga och därefter skapat en poesislinga med möjlighet 
till gemensamma hälsofrämjande och kunskapshöjande 
poesivandringar i berikande omgivningar. Vi börjar i Trelleborg, 
därefter ett besök i Sollentuna och slutligen ett besök i Mullsjö. 
Gemensamt för alla tre är att de har firat Världspoesidagen och 
välkomnat våren med en poetisk språk- och kulturaktivitet utomhus 
tillsammans med barn och unga, med föräldrar och medborgare i olika 
åldrar. Poesivandring är ett sätt att arbeta med hållbar utveckling i 
förskolan och skolan utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Dikterna 
som ingår i utställningarna skildrar således barns och ungas perspektiv 
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och har något viktigt att tillföra i samskapandet av vår gemensamma 
framtid på hållbar väg. De lockar till en utforskande promenad med 
inslag av både reflektion och samtal, hopp och framtidstro samt 
inspiration för eget skapande. En central del i vandringen är även att 
synliggöra de globala målen för hållbar utveckling.  

Vandra i Trelleborg, läs poesi och bli #målmedveten! 17 globala mål, 
17 dikter skapade av barn och unga i 17 skyltfönster. I Trelleborg har 
poesivandringar arrangerats under ett antal år. De har arrangerats 
genom samverkan mellan skolan, föreningslivet, näringslivet, bibliotek 
och museum i kommunen. Företagarna i Citysamverkan Trelleborg, 
Trelleborgs bibliotek och Trelleborgs museum engagerar sig i 
poesivandringen och poesitävlingen som lyfter barns och ungas röster 
för en hållbar framtid.  Den poetiska språk- och kulturaktiviteten  
utomhus tillsammans med barn och unga väcker nyfiken för såväl 
poesi som hållbarhetsfrågor, dessutom tar det cirka 60 min att gå 
poesislingan om man får upp lite fart mellan diktstoppen. Det är 
således en berikande och hälsofrämjande aktivitet för människor i alla 
åldrar där både läsning och dialog möjliggörs. I Trelleborg har 
medborgare uppmuntrats att gå vandringen som varit tillgänglig 24/7 
under marsmånad.  

Se filmen om poesivandringen 
2021 

I Sollentuna har diktpromenader arrangerats tillsammans med barn 
och unga. Genom diktpromenader längs Edsvikens strandpromenad 
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och runt omgivningarna kring Bögs Gård har barn, unga och vuxna 
tittat och lyssnat på animerad poesi som elever från olika skolor skapat 
genom programmering på Makerzone. Projektet med att låta barn och 
ungas röster höras bygger på kreativt samskapande som möjliggörs 
med digitala verktyg. Alla elever har arbetat målmedvetet med att 
visualisera sin dikt med hjälp av programmering, berättar Lisa Eriksson, 
som är verksamhetsansvarig på Makerzone (Sollentuna (2021) 
Sollentunaelev en av vinnarna på världspoesidagen). Mer information 
finns på projektsidan www.sustainablepoetry.se  

I Mullsjö arrangerades poesipromenader runtom i det lokala 
samhället. Barnen har läst, tänkt och skrivit dikter kopplade till 
demokrati, fred och de 17 globala globala målen. Dikterna blev dels 
en poesiutställning på biblioteket, dels en poesiutställning i butik, på 
café, på äldreboende och på 
bron i centrala Mullsjö. Barn, 
lärare, föräldrar, 
kommunchefen, kommunalråd 
med flera kom ut och läste 
barnens dikter. Bilar tutade och 
cyklister plingade och vinkade, 
berättar Anki Källman som är 
lärare på ABC-huset i Mullsjö. 
Mer information finns på 
projektsidan 
www.sustainablepoetry.se 

Poesi är enkelt att läsa tillsammans och uppmuntrar till eftertänksam 
läsning, även om själva texten är kort och inte tar lång tid att läsa. [...] 
Dikter kan göra så att man blir ännu mera nyfiken på tillvaron, sig själv 
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och andra. Man ställer frågor och blir förberedd på nya upplevelser 
och möten. (Se Boglind, A. & Nordlund, A. 2021). Poesiutställningen 
innehåller både ord och bilder, vilket gör att vi kan kombinera 
högläsningen med bildpromenaden.  

Pedagogens/lärarens modellering under vandringen är viktig för att 
anpassa innehållet utifrån barns och ungas olika förutsättningar och 
frågor. Stanna upp och förklara när det behövs, hjälp till att få syn på 
olika perspektiv och ge förslag på hur de kan göra när det finns något 
som är otydligt eller oförståeligt. Modelleringen ”att tänka högt” blir 
ett bra stöd i den kollektiva tankeutvecklingen. Prata om vilka tankar 
och frågor som dikterna och bilderna väcker, vilka mönster som kan 
urskiljas och vilka kopplingar de gör till sig själva, till andra texter och 
till omvärlden. Ställ öppna frågor som kan ge flera möjliga svar; jag 
ser... jag känner... jag tänker...jag önskar...jag undrar...Ställ 
värderingsfrågor där de själva kan känna efter och ta ställning. Gör 
poesivandringen utforskande, men erbjud samtidigt stöd för 
förståelsen. 

Kan en dikt få dig att gunga eller börja dansa? Kan den sätta dina 
känslor i rörelse? Kan den ge dig tårar i ögonen, av sorg eller glädje? 
Att läsa eller höra en dikt ska kännas som att hoppa ner i en kall sjö på 
sommaren eller att dricka ett glas kallt vatten när man är törstig. (Heard, 
2007).  
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Visionen om ett fimpfritt Trelleborg  

Genom poesiuppdraget ”Visionen om ett fimpfritt Trelleborg” ska 
medborgare och besökare i Trelleborg få hjälp att göra rätt och bidra 
till en stad ren från fimpar och snus på marken och i havet. 
Kommunens vision med projektet Fimpfritt Trelleborg har engagerat 
elever på Söderslättsgymnasiet och förskolebarn på Gertrudsgården 
som medskapare till 30 poetiska askkoppar som finns på olika platser i 
stadens centrum. 

Samla gemensamma krafter 

“Unga i Trelleborg vill kunna bidra mer till den lokala demokratin. Det 
visar gjorda enkäter.” – Trelleborgs kommun 

Under hösten lyssnade elever på Söderslättsgymnasiet till olika 
tjänstepersoner inom kommunen för att få veta mer om kommunens 
viktigaste utvecklingsområden och pågående hållbarhetsarbete. 
Eleverna, som är medskapare i det globala projektet Sustainable 
Poetry, fick inblick i vad det innebär att bli delaktig i den lokala 
demokratin och samhällsutvecklingen samt hur det är att arbeta med 
visioner för en hållbar framtid. Bildningsförvaltningens vision är att 
Trelleborg ska bli en skolkommun att räkna med – “Mellan slätten och 
havet bygger vi kunskap och skapar drömmar” och kommunens vision 
är att “Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet 
och en långsiktigt hållbar tillväxt.” 

Genom föreläsningarna och olika workshops fick eleverna således 
kännedom om kommunens inriktningsmål, med en extra fördjupning 
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kring två mål; ett tryggt och säkert samhälle och barn och ungas 
uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter. Resultatet i LUPP-enkäten 
(som innehåller ungas tankar om hälsa, skola, fritid, delaktighet och 
inflytande, trygghet och utsatthet och framtidstro) var också underlag 
för att urskilja teman som är viktiga för ungdomar i Trelleborg. 
Trygghet, hållbarhet, ungas delaktighet med fokus på jämlikhet och 
psykisk hälsa blev de teman vi arbetade vidare med. Eleverna träffade 
bland annat tjänstepersoner som arbetar med: 

Tryggare Trelleborg – ett utvecklingsarbete som syftar till att skapa ett 
tryggt och säkert samhälle med extra fokus på barn och ungas 
uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter. Eleverna träffade 
trygghetssamordnare, säkerhets- och beredskapssamordanare samt 
några av kommunens trygghetsvärdar. 

Förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga – 
bland annat fick eleverna utbildning om barnkonventionen och mer 
information om kommunens arbete med barnrättsfrågor och folkhälsa. 
De var även delaktiga i poesiworkshops tillsammans med 
representanter för skolans och kommunens elevhälsa. 

Hållbarhetsarbete gällande miljö och klimat – bland annat lyssnade 
eleverna till miljö och kvalitetsutvecklare och miljöinspektörer och blev 
medskapare i projektet “Visionen om ett fimpfritt Trelleborg.”  

Poesiuppdraget ”Visionen om ett fimpfritt Trelleborg” är en konkret 
insats där ungas medskapande tagits tillvara för ett tryggare 
Trelleborg. Trelleborg ska vara en trygg och välskött stad att bo, vistas 
och verka i - en stad fri från fimpar 2030. I en rapport om nedskräpning 
ur ett trygghetsperspektiv av Håll Sverige Rent  framgår att ökad 
nedskräpning har negativa konsekvenser både för klimatet och den 
offentliga miljön. Vidare förmedlas att exempelvis nedskräpning 
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påverkar människors trygghet i vardagen, signalerar oordning och 
bidrar till en uppfattning om att ingen bryr sig om platsen (s, 13).  

Runt en miljard fimpar på gatorna i Sverige per år! – 
Faktakollen 

Genom föreläsningar med miljö- och kvalitetsutvecklare och 
miljöinspektör i kommunen informerades eleverna om kommunens två 
handlingsplaner som knyts till “Visionen om ett fimpfritt Trelleborg”, 
dels handlingsplanen för att minska spridningen av mikroplaster, dels 
Kretsloppsplanen som arbetats fram tillsammans med Sysav och 10 
ägarkommuner i Sysavregionen. Med utgångspunkt i deras 
föreläsningar inleddes en utforskande sekvens där eleverna fick bygga 
kunskaper gemensamt genom att läsa, samla, sovra och sammanställa 
information om nedskräpning och i synnerhet om fimpar. I processen 
blev det naturligt med övning i att värdera och ganska källor som 
eleverna själva valde ut. Vi samlade all information i en gemensam 
digital samarbetsyta, dels sammanfattningar som eleverna gjorde i 
samband med föreläsningarna, dels från texter vi läst och lyssnat på 
samt från källor som eleverna själva valt ut. Det samskapande 
perspektivet och det multimodala och mångsidiga sättet att bygga 
kunskaper är värdefullt och frigörande – eleverna kan på så vis bidra till 
kunskapsbygget på olika sätt, har full insyn i allt som sker och kan 
påverka innehållet som är i fokus såväl på egen hand som tillsammans 
med andra. 
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Poetisk nudging – En haiku-påminnelse för att fimpa rätt 

Kommunens miljö- och kvalitetsutvecklare berättade om en tidigare 
nudge-kampanj som gjorts i tre olika kommuner, bland annat i 
Trelleborg. Föreläsningen inspirerade eleverna. De fick till exempel 
fundera över följande fråga; kan man få människor att fimpa rätt 
genom haikudikter? Kan verkligen tre diktrader få fram en bild som 
gör att fler människor väljer att göra rätt? Orden ska vara enkla, 
vardagliga och få – men säga mycket. Det blev en ny utmaning för 
eleverna att engagera sig i. Utforskandet av poetisk ”nudging” 
startades och den flerfaldigt prisbelönade haikupoeten Anna Maris 
bjöds in till undervisningen. Här kan ni få inblick i den samskapande 
processen som mynnade ut i 30 dikter skapade av elever på olika 
gymnasieprogram. Haiku-workshopen ”fångades” av illustratören Nikki 
Schmidt, Big Brain Agency. Bland annat lyssnade eleverna till 
haikudikter förmedlade av Anna Maris på svenska, engelska och 
japanska, därefter samtal om innehållet och formen samt möjlighet att 
skapa en dikt gemensamt. Efter författarbesöket skrev eleverna egna 
haikudikter och fick respons av Anna Maris under skrivprocessen. Det 
blev väldigt uppskattat av eleverna. 

Samskapande mellan gymnasiet och förskolan 

I nästa sekvens inkluderades barnen i förskolan på Gertrudsgården i 
Trelleborg. De lyssnade till gymnasieelevernas dikter och skapade 
konstverk som skulle inspirera och ligga till grund för motiven på 
askopparna. Motiven på askopparna skapades därefter av illustratören 
Nikki Schmidt. Barnens konstverk och elevernas haikudikter ställdes ut 
på Trelleborgs bibliotek när det var poesifestival den 21 mars.  
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“I grunden handlar kritiskt textarbete om att möjliggöra för unga 
människor att kunna läsa både texten och världen i relation till makt, 
identitet och mångfald och att kunna få tillgång till kunskap, utbildning 
och olika resurser. Det handlar också om att skriva och om att om-
skriva världen.” (Janks 2013, s. 227).  

 

Enkäter som gjorts med unga i kommunen visar att de vill bidra mer till 
den lokala demokratin och det här är ett sätt att lyssna till deras idéer 
och tankar och bjuda in dem till ett dynamiskt samskapande som gör 
skillnad på riktigt. Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med 
hållbarhetsfrågor i undervisningen och i nära samverkan med det 
omgivande samhället synliggör för eleverna att deras kunskaper, 
kreativitet och kommunikation är viktiga såväl i skolan som utanför i ett 
större sammanhang. Genom projektet “Visionen för ett fimpfritt 
Trelleborg” fick således barn och unga bli lyssnade på och aktivt delta i 
förändring och utveckling av kommunens hållbarhetsarbete, vilket 
främjar och stärker deras handlingskompetens och framtidstro 
samtidigt som det berikar samskapandet av en hållbar framtid. 
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Askoppar vid 
Centralstationen i Trelleborg 

Fimpen - Nedskräpningens värsting 

Alla barn och elever har enligt Skollagen och läroplaner rätt till en 
hälsofrämjande skolmiljö som är tobaksfri och präglas av goda 
relationer med kamrater och lärare. De har också rätt till undervisning 
där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och doping integreras i 
olika ämnen för att få en mer sammansatt bild av dessa områden 
(Skolverket, ANDTS-Tobak).  

Genom att arbeta med poesiuppdraget fick elever bland annat lära sig 
om nedskräpningens konsekvenser, men även om rökningens 
konsekvenser. De fick bland annat lyssna till kommunens samordnare 
Karin Jeppson som arbetar med det förebyggande arbetet gällande 
ANDTS-frågor. Huvudfokus i poesiuppdraget var inte att få 
medborgare att sluta röka utan att få medborgare att fimpa rätt, men 
genom att arbeta med uppdraget fanns en naturlig koppling till vårt 

 43

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/andts-tobak#Undervisningsmaterialtobak


Läsåret 2022/2023 

viktiga uppdrag inom skolan, vilket är att erbjuda elever undervisning 
som informerar om tobak och vilka konsekvenser rökning ger såväl för 
individen som för samhället. 

 Illustration: Nikki Schmidt, baserat på förskolebarnens konstverk.     

   Dikt: elev, Söderslättsgymnasiet.  
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Hållbar människa - makten att påverka 

Vad är hälsa för mig? Vad behöver jag för att må bra? Vad behöver 
förändras i skolan? Hur kan samhället bli mer hälsofrämjande?  Vilken 
betydelse har naturen för mitt välbefinnande? Hur kan jag bidra? 

Det är många angelägna frågor för alla i dag - och i synnerhet för barn 
och unga. Veckan för psykisk hälsa, som varje år uppmärksammas i 
Skåne under oktober, avslutades med en berikande föreläsning för 
gymnasieelever på Söderslättsgymnasiet. Föreläsningen Hållbar 
människa, av författaren och föreläsaren Catarina Rolfsdotter- Jansson 
handlade om hur man kan ta hand om sig själv och planeten samtidigt. 
Hon talade mycket om hållbar utveckling och kognitiv dissonans; alltså 
glappet mellan våra värderingar och handlingar och hur det glappet 
kan minska genom att gå från det yttre till det inre. Det handlar om att 
stärka den inneboende kraften som får oss att reflektera och göra 
medvetna val. 

Catarina berättade också om sitt möte med Greta Thunberg, som 
upplevt den psykiska ohälsan. Bland annat berördes frågan om 
meningsfullhet i skolan, vilket är en förutsättning för att må bra. Under 
föreläsningen fick eleverna också göra mindfulnessövning och 
pausyoga. Det är övningar som man kan göra i sin egen undervisning 
när eleverna behöver paus och ny energi. Förutom elever var lärare i 
olika ämnen på plats; bland annat idrottslärare och språklärare, 
bibliotekarie och inbjudna VIP-gäster. 

Utifrån föreläsningen Hållbar människa och olika textutdrag, ur både 
skönlitteratur och sakprosa, fick eleverna använda sin fantasi, 
kreativitet, språk och kunskap för att skapa poesi. Några testade Black 
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Out Poetry, några samskapande dikt genom Menti och några skrev fri 
poesi. Det skapades såväl individuella dikter som gruppdikter. Runt 
borden pågick reflekterande samtal om föreläsningen, psykisk hälsa 
och i synnerhet reflektion kring dikterna de skapat. Många elever tog 
ut svängarna och skapade konstverk av sina dikter. Eleverna fick med 
sig ett viktigt budskap från Catarina; ”att vara en hållbar människa är att 
ha makten att påverka”. 

 

      Föreläsning och poesiskapande i skolans mediatek.  
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Språklig mångfald som resurs 

Vems röster får höras och vilka språk får ta plats i undervisningen? 
Språklig mångfald bör ses som en resurs både i samhället och i 
skolans undervisning och lärande. Såväl lärare som skolbibliotekarier 
spelar en viktig roll för att stärka språklig mångfald och genom ett 
dynamiskt samskapande kan de öppna upp för dessa möjligheter. Den 
21 februari varje år firas Internationella modersmålsdagen runt om i 
världen. I det här exemplet framgår hur modersmålslärare 
uppmärksammat dagen och skapat möjligheter för eleverna att skapa 
poesi på två språk.  

Transspråkande i det flerspråkiga och 
interkulturella rummet 

Modersmålsenheten i Trelleborg har uppmärksammat den 
internationella modersmålsdagen genom att tillsammans med 
eleverna samtala om språk, vikten av modersmål och fördelar med att 
kunna flera språk. Eleverna har fått tänka och reflektera över vad deras 
modersmål betyder för dem - tankar som samlades in på tavlan. 
Läraren har läst korta dikter högt som handlar om språk/modersmål, 
därefter samtalat med eleverna om dikterna, och slutligen har eleverna 
fått möjlighet att skapa egna dikter med temat ”modersmål”.  

Dikterna skrevs först på modersmålet. Eleverna talade om vad som ska 
skrivas, inspirerade varandra, omformulerade varandras ordval och 
fraser tills de tillsammans var nöjda och läraren kunde skriva det på 
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datorn. Under processen samtalade de bland annat om struktur, ord 
och begrepp för att uttrycka känslor och rim. Eleverna kunde se på 
tavlan vad läraren skrev och tvekade inte att ”rätta” och komma med 
andra förslag. Dikten lästes flera gånger och redigerades innan de var 
helt klara. När dikterna var klara på modersmålet arbetade de med att 
översätta texten till svenska. Nu fick de läsa rad för rad igen och 
samtala kring olika begrepp, översätta och jämföra dessa två språk. Ta 
del av filmen här: International Mother Language Day 

Ett annat inspirerande exempel står Forshaga akademin för. Nyanlända 
och flerspråkiga elever skapar poesi för en hållbar framtid, arbetar 
kreativt med bild och rörlig bild och delar sina dikter i en blogg. Läs 
mer om deras poesiskapande här: https://www.framstegisvenska.se/
2022/04/19/ehsans-dikt-mitt-land-forsvinner-ett-av-de-vinnande-
bidragen-i-sustainable-poetrys-poesitavling-2022/ 

Genom språket utvecklar barn och unga sin identitet, uttrycker känslor 
och tankar och förstår hur andra känner och tänker. […] Att ha tillgång 
till sitt modersmål främjar och stärker språkutveckling och lärande 
inom olika områden (Se Skolverket. Ändrade kursplaner i modersmål; 
se även Ämnesplaner för svenska som andraspråk).  
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I skogen är inget sig likt 

Barn är nyfikna på livet och världen, de är kreativa och har visioner om 
framtiden. Det behöver vi värna om och skapa förutsättningar som 
behövs så att de kan utveckla kunskaper, nå sin fulla potential och växa 
som människor samt vara med och påverka framtiden på hållbar väg. 
När barn utmanas med komplexa problem som är kopplade till mod 
växer motivation och engagemang. Den inneboende kraften som 
behövs i avgörande ögonblick har Greta Thunberg visat oss, likaså alla 
barn och unga som går i hennes fotspår.  De bryr sig om hur vår planet 
mår och underförstått också om hur vi människor mår – det hänger 
ihop.  

Här följer ett exempel där barn i förskolan visat att det är väldigt 
lärorikt, roligt och meningsfullt att skapa poesi för en hållbar framtid. I 
samband med Trelleborgs första poesifestival, skapad av barn och 
unga i Trelleborgs kommun, i samband med World Poetry Day den 21 
mars 2019 presenterade femåringar sin dikt på scen inför en stor 
publik på stadsbiblioteket. Aktiviteten kallades poesimaraton och gick 
ut på att alla besökare fick möjlighet att gå upp på scen och läsa sin 
eller någon annans dikt. Barn och unga i förskolan, grundskolan och 
gymnasiet fick mötas på scenen och göra sina röster hörda på lika 
villkor.  

Här följer dikten och i bilden (längre fram) kan ni se deras dikt och 
konstverk som tillsammans berör klimatfrågan och biologisk mångfald 
- den ständiga utmaningen att bekämpa nedskräpningen som skadar 
såväl människor som djur och natur. 
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Svea jagar mus i sitt lilla hus 

Musen fick panik 

och gav till ett skrik. 

I skogen är inget sig likt 

människor kastar skit 

hit och dit. 

Du och naturen hör ihop 

Pedagogerna på Österjärs förskola (numera Gertrudsgården) 
designade undervisningen utifrån ett utomhusdidaktiskt perspektiv 
med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Genom ett 
utmaningsbaserat lärande fick barnen vara med och skapa nya 
framtidsbilder både genom ord, konst och handling. I processen 
synliggörs platsens viktiga betydelse för lärande, utveckling och hälsa - 
således naturens inverkan på barnens hälsa och välbefinnande.  

Medan det fortfarande fanns möjlighet att åka skolbuss inom 
kommunen åkte barnen och pedagogerna till Albäcksskogen i 
Trelleborg. Förutom hälsofrämjande vandringar och lekfulla aktiviteter 
tog de sig an uppdraget att ge katten Svea mat, tak över huvudet och 
annan kärleksfull omsorg, bland annat rensade de skogen på skräp 
som de visste skulle skada både Svea och naturen. Deras handlingar 
mynnade ut i dikten, konstverket och i ett lärande som fick stor 
betydelse för barnen. Det var med stolthet och glädje som barnen 
förmedlade sin dikt för ett fullsatt bibliotek. De fick även ta emot ett 

 50



Läsåret 2022/2023 

pris och diplom för sitt värdefulla bidrag. Dikten var ett av flera bidrag 
som valdes ut av juryn och finns med i projektets första poesiantologi 
”Poesi för en hållbar framtid av barn och unga i Trelleborg”. I det här 
exemplet framgår hur man tillsammans med barn i förskolan kan 
bygga kunskaper kring människans hälsa och välbefinnande och 
sedan kopplade det vidare till hur planeten mår - och på så vis visa hur 
människan och planeten hör ihop och påverkar varandra ömsesidigt. 
Förskolan har stor betydelse för barnens lärande, hälsa och 
välbefinnande. Enligt läroplanen är det förskolans uppdrag att lägga 
en grund för livslångt lärande för alla barn (Pramling Samuelsson, 
2021, sid. 63; Se även Skolverket, 2018). I mål 3 (Agenda 2030) 
betonas också hälsans betydelse; God hälsa är en grundläggande 
förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att 
bidra till samhällets utveckling (FN, 2015).  

                Barnens konstverk och dikt 
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Tips på innehåll och material 

Här följer tips på innehåll och material. Det är ingen komplett lista utan 
utvald inspiration som passar ihop med läsårets poesiutmaning 
”Ömsesidighet”.  

Alla vill må bra – en ingång till framtidsfrågorna -  Vi lyfter åter igen  
inspirationsfilmen ”Ömsesidighet” där Germund Sellgren tipsar om 7 
landmärken för hälsa och hållbar utveckling som Johan Hallberg tagit 
fram: http://natverken.se/media/7344/
Introduktion%20till%20Fr%C3%A4mja%20h%C3%A4lsa%20-
%20en%20nyckel%20till%20h%C3%A5llbar%20utveckling.pdf 

Sexualitet, samtycke och relationer - omfattar frågor om identitet, 
hälsa, jämställdhet, normer, sexualitet och relationer. ”En viktig del av 
skolans arbete mot kränkningar är att lyfta egenmakt och samtycke.” Ta 
del av Skolverkets material: https://www.skolverket.se/skolutveckling/
inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sexualitet-samtycke-och-
relationer#h-Varforundervisningomsexualitetsamtyckeochrelationer 

Digitala medier och psykisk hälsa - Hur ser sambandet ut mellan 
barns och ungas psykiska hälsa och användningen av sociala medier? 
Vilka hälsorisker finns på nätet?  Ta del av materialet här: https://
internetkunskap.se/sakerhet-pa-natet/ 

Identitet och relationer, vänskap, kärlek, framtid, att påverka, nytt 
hemland - Lyft in barnkonventionen i undervisningen och arbeta med 
exempelvis identitet, normer och mänskliga rättigheter. Ett tips är att 
hämta inspiration i läroboken Liber Svenska 7-9 av Erik Sandberg som 
innehåller många olika temaområden som kopplar ihop 
kunskapsuppdraget med värdegrundsuppdraget. Mer information om 
barnkonventionen finns här: https://www.barnombudsmannen.se/ 
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Skolprestationer, skolstress och psykisk ohälsa - Arbeta med 
Folkhälsomyndighetens material:  https://
www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/
8169d0d0a5a846d29cf4b6a7cfd1dffb/skolprestationer-skolstress-
psykisk-ohalsa-tonaringar-16003-webb.pdf 

Skönlitteratur i värdegrundsarbetet - Skönlitteraturen kan ge barn 
och unga möjlighet att utforska etiska värden på ett sätt som 
engagerar, väcker nyfikenhet och sätter igång tankar. Hämta inspiration 
för undervisningen i boken ”Skönlitteratur i värdegrundsarbetet” av 
Jenny Edvardsson. Skönlitteraturen kan också användas som en väg till 
att utveckla barns och ungas personliga förhållningssätt till hållbarhet, 
miljö och framtid. Hämta inspiration i boken ”Didaktiska perspektiv på 
Hållbarhetsteman - I barn- och ungdomslitteratur” av Corina Löwe & 
Åsa Nilsson Skåne (red.).  

Hur mår planeten - hur mår du? Från klimatoro till klimathopp och 
handlingskraft - Prata om kopplingen mellan hur vi mår och hur 
planeten mår. Prata med barn och unga om klimatet och skriv dikter 
för att främja och stärka klimathopp och handlingskraft. Se exempel på 
www.sustainablepoetry.se Hämta även inspiration i Skolverkets 
innehåll: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-
utvarderingar/artiklar-om-forskning/klimatdiskussioner-gynnar-
elevernas-larande 

Må bättre och tro på sig själv - Barn och unga har superkrafter, men 
en del mår dåligt och har orealistiska krav på sig själva. Prata om 
förmågan att tro på sig själv, lyft in inspiratörer i undervisningen eller 
läs om olika personer som tagit sig ur svåra situationer. Låt dem skriva 
”jag är bra dikter” att bära med sig, sätta upp på väggen hemma eller i 
skåpet. Kanske vill ni göra en utställning som alla kan ta del av och bli 
inspirerade av? Ett annat förslag är att prata om stresshantering och 
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andra verktyg för att minska psykisk ohälsa hos unga. Dessa förslag 
och fler inspirerande upplägg finns i boken ”Metodbok för 
förändringshjältar - Hållbart och värdeskapande lärande i den 
framtidsorienterade skolan” av Ingrid Remvall.  

Angår det dej kanske - Rubriken är ord hämtade ur Ingrid Sjöstrands 
dikt Angår det dej kanske. Dikten ingår i poesiantologin En bro av 
poesi som Svenska Akademien har tagit fram i samarbete med En bok 
för alla, Skolverket och läsrörelsen för att uppmuntra vuxna – föräldrar, 
lärare och andra – att läsa tillsammans med barn. ”Med boken vill vi få 
människor att läsa och använda språket. Det är en fråga om 
demokrati”, berättar Mats Malm, Akademiens ständige sekreterare. 
Boken är tänkt för barn i åldern 6-9 år, men kan även läsas tillsammans 
med barn och unga i olika åldrar. Här finns inspiration för 
undervisningen: https://sustainablepoetry.se/2021/08/23/angar-vi-
varandra-kanske/ 

Utveckla elevernas resiliens - ”Det är oerhört svårt att känna rädsla 
samtidigt som man känner nyfikenhet. Det är mer troligt att 
engagemang och motivation för lärande infinner sig när man är 
nyfiken” (Bähr, 2022, s. 38). Det viktigaste skyddet mot psykisk ohälsa 
är att lyckas i skolan och att skolan inte orsakar känslomässiga trauman. 
Det behövs goda tillgängliga lärmiljöer samtidigt som eleverna 
inbjuds till ett värdegrundsarbete som skapar tillit och goda relationer. 
I boken Resiliens i skolan - Främja och träna välbefinnande av Kristina 
Bähr finns flera konkreta exempel på hur lärare kan arbeta med 
värdegrundsarbetet i undervisningen för att motverka psykisk ohälsa 
och för att stärka och utveckla elevernas välbefinnande och resiliens. 
Kanske skapar ni ”tacksamhetsdikter” kopplat till hållbarhet eller 
hyllningsdikter till en personer som varit särskilt viktiga för eleverna 
eller som gjort något enastående för någon annan. Kanske kan ”Värsta 
- bästa - troliga scenarion”, som beskrivs i boken, ligga till grund för 
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diktskapande. Utmana katastroftänkande med positiva tankekedjor 
och problemlösning. Eleverna får leka med två motsatsbilder för att 
lättare se det troligare scenariot (det värsta som kan hända - det bästa 
som kan hända - det mest troliga).  

En annan övning är att stärka självkänslan genom att skriva hoppfulla 
dikter som berör Mitt bästa jag - i en hållbar framtid. De får föreställa 
sig en framtid där de får användning av sina styrkor för att bidra till 
samskapandet av framtiden på hållbar väg. I boken finns följande 
frågeställning till eleverna; ”Hur tror ni att hopp kan påverka 
människors välmående i deras framtid? Ytterligare ett exempel är att 
skriva ”göra något snällt för någon annan” - dikter. Att vara vänlig och 
snäll är ett sätt att bidra till sitt eget välmående och att stärka relationer.    
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Läs, skapa och dela poesi 

Poesi passar så bra för barn att skriva! Det är lätt, det går fort och ändå 
går det att säga hur mycket som helst. För en dikt kan se ut 
hursomhelst, man behöver inte följa några regler alls! (Mårten Melin, 
poet) 

Här följer några exempel på olika sätt att skapa poesi: 

Skriv en känslodikt, exempelvis en arg dikt med bara versaler eller en 
glad dikt som rimmar - eller skriv en hyllningsdikt till naturen som 
innehåller en metafor. Testa att skriva en gemensam dikt först som kan 
fungera som inspiration för individuellt diktskapande.  

Omskapa en valfri text till en dikt: Läs och välj ut nyckelord i en text 
som ni arbetar med. Skapa därefter en dikt på valfritt sätt utifrån orden 
som valts ut och fyll på med egna ord. Skriv vilken text du utgått ifrån i 
diktskapandet. 

Cut-Up poesi: Re-designa! Klipp isär gammalt och skapa nytt. Hämta 
ord och fraser från olika källor och skapa din dikt – förmedla 
exempelvis en ny insikt eller en motsats.  

Skapa en dikt i en Heartmap och fyll hjärtat med sådant du känner 
tacksamhet för på ena sidan och sådant som du önskar och drömmer 
om på andra sidan. Jag är tacksam för... Mina drömmar och 
önskningar...Det här vill jag förändra... Se fler exempel i boken 
Heartmaps - Elevens väg till autentiskt och kreativt skrivande av 
Georgia Heard. 

Black Out Poetry: välj ut en text som exempelvis handlar om hälsa 
eller hållbarhet, läs och markera ord du vill använda och skapa poesi 
av orden. De ord som blir över täcker du över med svart färg. Orden 
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som framträder blir således din dikt. Vill du göra det där “lilla extra” så 
färglägger du eller ritar mönster. Googla på Black Out Poetry så hittar 
du många inspirerande exempel.  

Skapa haiku som består av tre rader eller en tanka som består av två 
rader till. Kanske en betraktelse av hållbarhet utifrån det vardagliga, 
det ”lilla i det stora”, årstiden eller naturen. Läs mer om haiku och hitta 
fler exempel i boken Skriv om och om igen av Katarina Kuick och Ylva 
Karlsson.  

Skapa en gemensam dikt och låt barn och unga göra egna 
illustrationer. Sätt ihop dikten och bilderna till en helhet. Vänd på det 
hela, dvs. utgå från illustrationer eller fotografier och skapa 
ögonblicksdikter. Det känns som… Jag tänker att…Varför… Jag 
önskar…Jag ser…Fler tips finns i boken Guide till att läsa och skriva 
poesi - Arbeta med poesi i undervisningen av Jenny Edvardsson. 

Skriv en femrading. Rad 1 ska innehålla ett ord, till exempel hälsa 
eller hållbarhet. Rad 2 ska innehålla två ord som beskriver ordet du 
valt. Rad 3 ska innehålla tre ord som uttrycker en hälsofrämjande eller 
hållbar handling kopplat till ordet. Rad 4 ska innehålla fyra ord som 
uttrycker en känsla kring ordet. Rad 5 ska innehålla ordet hälsa/
hållbarhet eller en synonym på ordet.  

Skriv en dikt utifrån dina sinnen. Ta dig till en plats i naturen som du 
tycker mycket om/som inspirerar dig/ger dig ett lugn och känn in 
platsen med alla sinnen; Jag ser…Jag känner…Det luktar… Jag hör… 
Det smakar…Fler exempel finns i boken Svenska för dig - Kreativt 
skrivande av Camilla Lind och Jessica Rahm.  

Fri dikt: När du skapar fri dikt är du inte styrd av att dikten behöver 
rimma eller ha en speciell rytm. Lita på ditt uttryck och det du vill ha 
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sagt. Var även medveten om att det kan finnas fördelar med att 
använda sig av en speciell teknik vid diktskapandet. 

Kedjedikt: Varje rad innehåller en liknelse och den följande raden ska 
börja med det sista ordet från föregående rad. 

Bokryggspoesi: Ta dig till skolans bibliotek/mediatek och leta i 
hyllorna efter böcker som handlar om hälsa och hållbarhet. Skapa 
poesi genom att stapla ett valfritt antal böcker på hög. Titlarna blir 
dikten. Avsluta genom att ta ett foto.  

Dikt med upprepning: Använd upprepningar för att ge dikten rytm. 
Anafor innebär att börja varje rad med samma ord/uttryck. Alliteration 
innebär att låta betonade ord börja med samma bokstav. 

Kontraster som leder till en dikt: Leta efter något till synes “fult och 
trasigt”, men som samtidigt innehåller dess motsats. Kontraster som 
leder till en hållbar dikt. Hämta inspiration i boken ”Skriva poesi - Om 
diktandets hantverk” av Mats Söderlund.  

Fler tips och idéer finns även att hämta på projektets webbsida: 
Sustainable Poetry och på Litteraturbanken skola.   
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Låt hela förskolan och skolan vara med 

Alla medskapare i projektet hittar sin bästa väg mot det gemensamma 
målet. Vi inspirerar varandra genom att dela med oss av hur vi arbetar 
med poesi och de globala målen och uppmärksammar slutligen 
Världspoesidagen den 21 mars gemensamt med olika aktiviteter både 
lokalt i vår egen kommun, men även digitalt där vi når varandra 
bortom kommungränser och landsgränser. Världpoesidagen är en dag 
där barn och unga som varit medskapare i projektet får möjlighet att 
mötas kring hållbarhetsfrågor och dela sina dikter med verkliga 
mottagare utanför klassrummet. Varje förskola/skola designar 
tillsammans med barn/unga hur och var poesidagen ska 
uppmärksammas. På projektets sida www.sustainablepoetry.se  
presenteras exempel att inspireras av, bland annat att arrangera en 
poesifestival på biblioteket, poesiutställningar på skolan eller utomhus 
i staden, poesivandringar i lokalsamhället eller på landsbygden. 
Kanske vill ni bjuda in lokalpolitikerna till ett poetiskt rådslag så att de 
kan ta del av barns och ungas tankar och idéer för en hållbar framtid?  

Bjud in alla barn och unga i förskolan och skolan till en hälsofrämjande 
och kunskapshöjande dag i gemenskapens tecken. Bjud in föräldrar! 
Delta i POP UP POETRY - som är en digital aktivitet där barn, unga och 
vuxna läser och delar med sig av poesin som skapats av barn och 
unga. Vuxna engagerades således också i poesiäventyret genom att 
lyfta barns och ungas röster och stärka deras medskapande i 
demokratin. POP UP POETRY delas i projektets Facebook grupp och/
eller i fler sociala medier. Använd: #sustainablepoetry 

I Sustainable Poetry dokumenteras det gemensamma 
utvecklingsarbetet via digitala mötesplatser och utvecklingsnätverk. 
Lärare, bibliotekarier med flera delar med sig till varandra och rektor 
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på respektive förskola eller skola har en viktig roll i att uppmärksamma 
utvecklingsarbetet och implementera det i fler pedagogiska rum. ”Det 
handlar då inte om färdiga lösningar som kopieras utan om lärare som 
utforskar nya lärvägar tillsammans. Öppenhet och kollegialt stöd blir 
den grundbult som kan säkerställa att ett utvecklingsarbete både 
överlever och kan utvecklas vidare.” (Glawe & Selander, 2021, s. 80). 
Rektors ledarskap kan också skapa möjligheter för elevhälsans 
personal att samskapa med lärare och elever i undervisningsrummen i 
både främjande och förebyggande syfte (SPSM (2018) Elevhälsoarbete 
under utveckling - en antologi).  

 

       Illustration: Nikki Schmidt. Invigning av poesifestivalen i Trelleborg.  

                   Poesiuppläsning och välkomsttal på museets tak.  
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Internationalisering i skolan 

Sustainable Poetry är också ett eTwinning projekt som öppnar upp 
möjligheter för pedagoger, lärare och skolbibliotekarier att skapa en 
internationell dimension i undervisningen. Via eTwinning, som är en 
digital samarbetsplattform för lärare i Europa och en skolgemenskap 
för barn och unga, går det således att ansluta till projektet och hitta 
samarbetspartners runt om i Europa. Samtliga medskapare delar med 
sig av såväl lärprocesser som diktskapande under läsåret och firar 
årligen World Poetry Day tillsammans genom bland annat digitala 
event.  

Läsåret 2020/2021 samskapande till exempel elever och lärare från tre 
olika länder: Sverige, Italien och Serbien. Den gemensamma 
utgångspunkten var att lära sig mer om livsmiljöer, ekosystem och 
biologisk mångfald, mål 15 i Agenda 2030, utforska den lokala 
stadsmiljön, fotografera och skriva haikudikter. Eleverna på 
Söderslättsgymnasiet i Sverige, Uzicka gimnazija i Serbien och 
“E.Ferrari”, Chiaravalle i Italien fångade vårtecken i lokalsamhället, 
skrev haiku och skickade digitala brev till varandra.  

Deras samskapande 
mynnade ut i Signs of Spring 
– en digital poesiantologi 
som innehåller deras 
haikudikter och fotografier 
som kopplas till god 
livskvalitet och det globala 
målet 15 ekosystem och 
biologisk mångfald. Läs 
dikterna här: Signs of Spring 
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”Krångla inte till det!” 

”Elever blir medskapande läsare av poesi om de får kommunicera 
kring poesi genom gemensam läsning och samtal följt av kreativa 
uppgifter och eget skrivande” (Boglind & Nordlund, 2021, s. 14).  

Det här materialet syftar till att ge inspiration och idéer för att komma 
igång med poesiutmaningen i undervisningen. En viktig sak lärare kan 
tänka på är att i mötet med poesi inte krångla till det (Läs Boglind och 
Nordlund, 2021). Fokusera på ett samskapande lärande och bygg en 
gemenskap genom att läsa och utforska poesi tillsammans, reflektera 
kring vad poesin har att säga er och samtala om de stämningar, tankar 
och känslor, som poesin väcker. Det kreativa skapandet som sedan 
följer blir ett sätt att experimentera och leka med språket, utveckla 
medvetenhet kring hur språk fungerar och ge barn och unga möjlighet 
att göra sina röster hörda genom olika estetiska uttrycksformer. Det 
poetiska språket är ett språk som kan vara lekfullt och få oss att se på 
världen på nya sätt (Pramling, 2018). Poesin blir ett verktyg för att 
tänka, lära och kommunicera genom multimodala uttrycksformer 
(Glawe & Selander, 2021).  

En bärande del i poesiutmaningen är tillgänglighet med målet att 
stärka alla barns och ungas tilltro till den egna språkliga förmågan och 
möjlighet att förstå, verka och påverka ett globalt mångfaldssamhälle. 
”Kort sagt kommer det kulturella, språkliga och intellektuella kapitalet i 
våra samhällen att öka dramatiskt när vi slutar se barn med kulturella 
och språkliga olikheter som ’ett problem som måste lösas’ och istället 
öppnar våra ögon för de språkliga, kulturella och intellektuella 
tillgångar de för med sig från sina hem till våra skolor och 
samhällen” (Cummins, 2017, s. 108).  
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Genom att samskapa med såväl elever och kollegor tar pedagoger 
och lärare sig an två betydelsefulla utmaningar - att skapa ett 
meningsfullt och innehållsligt sammanhang med fokus på lärande för 
hållbar utveckling - och skapa förutsättningar för social gemenskap 
och motivation (Glawe & Selander, 2021). ”Om lärarna och eleverna 
lyckas skapa en tillåtande och respektfull atmosfär i klassrummet där 
allas röster efterfrågas och där allas lärande främjas, ökar 
möjligheterna att eleverna utvecklar förståelse för alla människors lika 
värde och allas möjligheter att vidga sina språkliga 
repertoarer” (Nestlog Bergh & Tinglev, 2020, s. 6).  

Stort LYCKA TILL med utforskandet av de globala målen, skapandet av 
poesi och barns och ungas samskapande av framtiden på hållbar väg!  
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Tips på länkar 

Barnkonventionen - https://www.barnombudsmannen.se/
barnkonventionen/ 

BRIS - Om gängkriminalitet och barns uppväxtvillkor - https://
www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/ny-
rapport-fran-bris--om-gangkriminalitet-och-barns-uppvaxtvillkor/ 

Bonden i skolan - http://www.bondeniskolan.se/pedagog-start/
narproducerat-i-sasong/ 

FN:s 17 globala mål - www.globalamalen.se 

Generation Pep - https://pepskola.se 

HSR - Grön flagg - https://hsr.se/prova-pa-gron-flagg 

HSR - Skräplabbet - https://skraplabbet.se/teacher 

Jag vill veta - https://www.jagvillveta.se/forskola 

MUCF - https://www.mucf.se/publikationer/kategori/ungdomspolitik 

Prata demokrati - https://gratisiskolan.se/prata-demokrati.html 

Skogen i skolan - https://www.skogeniskolan.se/laromedel/
allemansratten 

Skolverket - Röster från praktiken - https://larportalen.skolverket.se/
LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/
inriktningar/01-hallbar-utveckling/Grundskola/904-Hallbar-
utveckling-1-6/del_07/Material/Flik/Del_07_MomentB/Artiklar/
A1_07B_01_roster_fran_praktiken.docx 

 64

https://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/
https://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/
https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/ny-rapport-fran-bris--om-gangkriminalitet-och-barns-uppvaxtvillkor/
https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/ny-rapport-fran-bris--om-gangkriminalitet-och-barns-uppvaxtvillkor/
https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/ny-rapport-fran-bris--om-gangkriminalitet-och-barns-uppvaxtvillkor/
https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/ny-rapport-fran-bris--om-gangkriminalitet-och-barns-uppvaxtvillkor/
http://www.bondeniskolan.se/pedagog-start/narproducerat-i-sasong/
http://www.bondeniskolan.se/pedagog-start/narproducerat-i-sasong/
http://www.bondeniskolan.se/pedagog-start/narproducerat-i-sasong/
http://www.globalamalen.se
https://pepskola.se
https://hsr.se/prova-pa-gron-flagg
https://skraplabbet.se/teacher
https://www.jagvillveta.se/forskola
https://gratisiskolan.se/prata-demokrati.html
https://www.skogeniskolan.se/laromedel/allemansratten
https://www.skogeniskolan.se/laromedel/allemansratten
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/01-hallbar-utveckling/Grundskola/904-Hallbar-utveckling-1-6/del_07/Material/Flik/Del_07_MomentB/Artiklar/A1_07B_01_roster_fran_praktiken.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/01-hallbar-utveckling/Grundskola/904-Hallbar-utveckling-1-6/del_07/Material/Flik/Del_07_MomentB/Artiklar/A1_07B_01_roster_fran_praktiken.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/01-hallbar-utveckling/Grundskola/904-Hallbar-utveckling-1-6/del_07/Material/Flik/Del_07_MomentB/Artiklar/A1_07B_01_roster_fran_praktiken.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/01-hallbar-utveckling/Grundskola/904-Hallbar-utveckling-1-6/del_07/Material/Flik/Del_07_MomentB/Artiklar/A1_07B_01_roster_fran_praktiken.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/01-hallbar-utveckling/Grundskola/904-Hallbar-utveckling-1-6/del_07/Material/Flik/Del_07_MomentB/Artiklar/A1_07B_01_roster_fran_praktiken.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/01-hallbar-utveckling/Grundskola/904-Hallbar-utveckling-1-6/del_07/Material/Flik/Del_07_MomentB/Artiklar/A1_07B_01_roster_fran_praktiken.docx


Läsåret 2022/2023 

RFSU - https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-pedagoger-och-
yrkesverksamma/metodbanken/ 

Rädda Barnen - https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/
foralder/stopp-min-kropp/arbetsmaterial/?
TSPD_101_R0=088d4528d9ab2000b8aaf30ee1f4b0f296d9a3daed3d
5046d5a7c4ba174980d9920c33534d4166ea081984689a143000169
112fb75dd6825df33789389371df2e3c458c63bb9ad94327e3b1a246
158b602fb1d59adb0aead50ba4d01793f486c 

UR - https://urplay.se/bladdra/barn 

Världens barn - https://start.varldensbarn.se/lararhandledning/ 

WWF - https://www.wwf.se/utbildning/ 

WWF - https://www.wwf.se/dokument/kreativitet-pa-hallbar-vag/ 

Åk F-6: Globala målen del 1 Globala målen del 2 Globala målen del 3 

Åk 6-gymnasiet: FN:s 17 globala mål “Jag är en siffra att räkna med” 

Är det delbart? - https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-
brott/delbart/utbildningsmaterial/ 
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