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Sammandrag 

Denna studie utreder hur lyrik som genre kan berika svenskundervisningens didaktik på 

gymnasiet, vilka didaktiska metoder som kan tillämpas på lyrikundervisningen, samt 

vad som kan vara ett representativt urval av lyrik för ungdomar. Undersökningen består 

av en kvalitativ litteraturstudie som utvärderades genom en diskursanalys, samt 

tolkningen av ett lyriskt urval. Studiens resultat påvisade att lyrik kan berika 

svenskämnets didaktik på gymnasiet, då språkutvecklingen främjas. Detta ger sig i 

uttryck genom att elever i lyrikundervisningen får möjlighet att reflektera både över sina 

egna och andras känslor och erfarenheter, vilket kan fungera som identitets- och 

personlighetsutveckling. Undersökningen har även påvisat att lyrikundervisningen 

berikar med kunskap om viktiga delar av kulturarvet, samt friheten att utforska språk 

och stil i skrivandet av egna dikter. Vidare bör lyrik appliceras på en läsarorienterad 

undervisning, då denna fokuserar på den enskilde läsarens personliga upplevelser av 

texten, vilket kan väcka intresse och mening för genren. Slutligen har undersökningen 

påvisat att det inte finns några givna svar rörande vad som kan användas som 

representativ lyrik för ungdomar i undervisningen, då genren ger uttryck för känslor, 

vilka bör betraktas som tidlösa och allmänmänskliga. Således är det lärarens uppgift att 

avgöra vad som kan vara relevant lyrik för ungdomar, baserat på vilken slags diskussion 

som ska föras och vilken insikt som önskas uppnås.  

Nyckelord: Lyrik, lyrikdidaktik, lyrikmetoder, erfarenhetspedagogik, högläsning, 

lyrikskrivande, läsarorienterad undervisning  

 

Abstract (en) 

This study researches how lyrics as a genre could be used to enrich the Swedish 

education in upper secondary school, which didactic methods that can be applied to 

teachings of lyrics and what could be used as a good representation of lyrics for youths. 

The study includes a study of literature that was evaluated through a discourse analysis 

and interpretations of lyrical choices. The result of the study showed that lyrics can be 

used to enrich the didactics of the Swedish subject in upper secondary school as the 

language development was improved. This was shown as students who studied lyrics 

gets the opportunity to reflect upon both their own and others’ emotions and 

experiences, which can be used as a tool for the development of self and identity. The 

study has further shown that studies of lyrics also enrich students with knowledge about 

important parts of the cultural inheritance and the freedom to explore language and style 

through the writing of their own poems. Furthermore, lyrics should be applied to a 

reader oriented education as it focuses on the individual readers’ experience of the text, 

which could awaken interest and purpose for the genre. Finally, the study has shown 

that there are no given answers regarding what could be used as representative lyrics for 

youths in the education as the genre provides the opportunity for the readers to express 

emotions which should be thought of as timeless and universal. Because of this, it is the 

teachers task to choose what could be regarded as relevant lyrics for youths based on 

what kind of discussion will be held and what kind of insight that should be achieved.  

Keywords: Lyrics, lyric based didactics, lyrical methods, experience based 

education, reading aloud, the writing of lyrics, reader oriented education  
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Inledning 

Vetenskapliga studier inom skolvärlden har gjort det möjligt att konstatera att lyrik ofta 

utesluts som genre i svenskundervisningen, trots att den är en av huvudgenrerna inom 

skönlitteraturen. Detta anses bero på sociala normer, bristande erfarenhet och fördomar, 

då många undersökningar påvisar att svensklärare ofta är ovana lyrikläsare och att detta 

kan vara en av flera anledningar till att de undviker genren.1 Många upplever genren 

som främmande, svårhanterlig och svårmotiverad, vilket har lett till förutfattade 

meningar kring lyrik, då den ofta uppfattas som en så kallad "finlitteratur" som endast 

tillhör den högre societeten. Andra förutfattade meningar hos språklärare har visat sig 

vara att de upplever att elever är ointresserade av lyrik överlag.2 Vidare orsaker till att 

genren undviks i språkundervisningen anses vara att standardiserade prov och mätbar 

kunskap värderas högst i skolan och att abstrakta ämnen som lyrik därför inte 

prioriteras, samt att lärare upplever tidsbrist.3 

 

Att svensklärare väljer bort lyrik som genre är en problematik som jag som 

ämneslärarstudent har kommit i kontakt med både under litteraturdidaktiska 

diskussioner på högskolan, samt genom egna erfarenheter under min VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) inom gymnasieskolan. Problematiken blev tydlig, då 

min dåvarande handledare i svenskämnet framhöll att hen inte hade undervisat i lyrik på 

flera år, vilket fick mig att reflektera över varför språklärare undviker genren. Mitt 

intresse för ämnet väcktes också i samband med att jag själv alltid har intresserat mig 

för lyrik på ett personligt plan, samt i kombination med ett forskningsresultat som en av 

mina tidigare studier visat. 

 

Studien utfördes i samband med min c-uppsats inom religionsvetenskapen, då jag och 

en blivande kollega undersökte utvecklandet av emotionell intelligens i 

religionskunskapsundervisningen. Att utveckla emotionell intelligens innebär bland 

annat att en person erkänner sina personliga känslor genom självreflektion i syfte att 

förstå dem, vilket kan leda till ett metaperspektiv inför det egna känslolivet, samt 

förmågan att känna empati inför andra människors känslor och att förstå dem som 

allmänmänskliga processer.4 Vår studie bestod av litteraturundersökningar, samt 

kvalitativa intervjuer med åtta gymnasieelever, som utfördes på två svenska skolor i 

Gästrikland. Vi frågade eleverna hur de upplevde religionskunskapsundervisningen och 

deras svar påvisade att det rådde bristande kunskap i utvecklandet av emotionell 

intelligens i religionskunskapens didaktik och i övriga skolämnen, då merparten 

framhöll att de endast reflekterade över andra människors känslor i 

religionskunskapsundervisningen, samt att de aldrig diskuterade känslor i övriga 

ämnen.5 

 

                                                             
1 Alexandra Åkerlund Wolfbrandt, Lärande lyrik, Litteraturvetenskap, Örebro Universitet 2011, s. 9, 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:796515/FULLTEXT01.pdf 
2 Åkerlund Wolfbrandt, s. 8-9 
3 Åkerlund Wolfbrandt, s. 8-10  
4 Charlotte Ljunggren och Malin Kähäri, Behövs emotionell intelligens i 

religionskunskapsundervisningen, En kvalitativ undersökning, Religionsvetenskap, Högskolan i Gävle, 

2017, s. 29, http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:1073993/FULLTEXT01.pdf 
5 Ljunggren och Kähäri, s. 18-19 
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Studiens slutliga resultat påvisade att en anledning till detta kan vara att normativ 

kunskap prioriteras i skolan, därest social intelligens. Social intelligens innebär att 

empati för människor utvecklas i syfte att fungera väl med andra enligt samhällets 

sociala normer, vilket skiljer sig från emotionell intelligens som även utvecklar 

förståelse för det personliga känslolivet.6 Således förväntades det av eleverna att empati 

endast skulle visas för andra människor utan reflektion över de egna känslorna, dock 

framhöll vår studie att självreflektion är nödvändigt i utvecklandet av empati. Resultatet 

av vår undersökning påvisade som tidigare nämnts att uttryck för känslor endast var 

tillåtna enligt sociala normer, samtidigt som känslor aldrig diskuterades i andra ämnen, 

vilket kan vara ännu en anledning till att språklärare känner sig obekväma med att 

undervisa i lyrik.   

 

Lyrik är en genre som framhåller olika känslolägen, vilka kan påverka människor på 

intima och personliga plan och kanske är detta en orsak till den rådande problematiken, 

det vill säga att språklärare undviker diskussioner kring genren, då det kan anses 

olämpligt att ge uttryck för personliga känslor enligt sociala - och kunskapliga normer. 

Som tidigare nämnts, verkar uteslutandet av lyrik vara en vanligt förekommande 

problematik inom svenskundervisningen, vilket kan bero på sociala normer, samt andra 

faktorer som bristande erfarenhet, fördomar, ointresse, kunskapsnormer och tidsbrist. 

Således vill jag undersöka hur genren kan berika svenskämnets didaktik på 

gymnasienivå för att utöka mina egna kunskaper, vilket jag hoppas kan inspirera 

framtida svensklärarkollegor till att använda lyrik.  

 

Undersökningens syfte:  

Syftet med studien är att undersöka hur lyrik kan berika svenskämnets didaktik på 

gymnasienivå för att utöka mina egna kunskaper rörande lyrikundervisning och 

därigenom inspirera andra svensklärare till att använda genren i klassrummet. Således 

vill jag undersöka på vilka sätt lyrik kan berika svenskämnet, hur genren kan tillämpas 

didaktiskt i undervisningen, samt vad som kan användas som ett representativt urval av 

lyrik för gymnasieelever, det vill säga om det föreligger rekommenderade riktlinjer i 

valet av litterära texter för ungdomar.  

 

Frågeställningar: 

Studien avser att undersöka följande frågeställningar:  

-Hur kan lyrik som genre berika svenskundervisningen på gymnasiet?    

-Vilka didaktiska metoder/verktyg kan tillämpas på lyrikundervisningen?  

-Vad kan användas som ett representativt urval av lyrik för ungdomar?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 Ljunggren och Kähäri, s. 29 
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Metod 

Undersökningen består av en kvalitativ litteraturstudie, som i huvudsak utgår från 

litteraturvetenskapsdocenten Lars Wolfs forskning, då hans material bedömdes som 

mest relevant för studien. Övrigt material utgörs av två litteraturvetenskapliga verk, en 

antologi som presenterar svensk poesi, den svenska läroplanen för ämnet svenska och 

elektroniska källor i form av högskoleuppsatser och webbsidor som innehåller låttexter. 

Sökandet efter material har utförts inom Gävle högskolebiblioteks utbud och 

Skolverkets hemsida, samt databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) inom 

vilka sökorden lyrik, lyrikdidaktik, lyrik i skolan och lyrik i svenskämnet har använts. 

Låttexter har sökts via databasen Google. Urvalet av lyrik består av både kvinnliga och 

manliga författare från varierande tidsperioder, i syfte att framhålla ett nyanserat 

perspektiv som fokuserar på människors känslor som tidlösa och allmänmänskliga. 

Dikterna/låttexterna är skrivna på svenska, då undersökningen ämnar att fokusera på 

svenskämnet.  

 

Genomförande:  

Undersökningen inleddes med att formulera syfte, samt frågeställningar och därefter 

påbörjades efterforskningen kring tidigare studier inom ämnet. Således fungerade syfte 

och frågeställningar som riktlinjer i sökandet efter brukbart material till studien. Sedan 

sammanställdes resultatet av det insamlade materialet, vilket slutligen utvärderades 

genom en diskursanalys, samt tolkningen av ett lyriskt urval.  

 

Metodkritik:  

Urvalet av källor baserades på rådande tids - och utrymmesbrist i arbetet, samt bristande 

forskning inom området, vilket medförde att undersökningen behövde begränsas genom 

användandet av ett fåtal verk. Ett mer omfattande material innehållandes fler 

ursprungskällor hade tillfört ytterligare tillförlitlighet till studien, vilket vid närmare 

eftertanke hade varit önskvärt.  

 

Disposition:  

Denna undersökning består av sju avsnitt. Första avsnittet innehåller en inledning som 

klargör för den problematik som har lett till ämnesvalet. Därefter följer en presentation 

av studiens syfte, frågeställningar och metod, samt ett tydliggörande av metoddelen som 

innehåller metodval, arbetsprocess och metodkritik. Sedan återges ett bakgrundsavsnitt 

som beskriver lyrikens väsen, det vill säga hur genren kan ge sig i uttryck, samt hur den 

förstås, upplevs och tolkas, i syfte att skapa en grundläggande förståelse inför 

kommande avsnitt. Därefter presenteras den tidigare forskningen, vilken avslutas med 

en resultatdel, som innehåller en sammanfattning av de centrala delar som sedan 

analyseras i den efterföljande diskussionen. Slutligen framhålls de slutsatser som har 

framkommit av undersökningen, vilka avslutas med slutord och referenslista.  
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Bakgrund  

Att förstå lyrikens väsen 

Den svenske litteraturprofessorn Lars Elleström framhåller att lyrik är en av de tre 

huvudsakliga genrerna inom skönlitteraturen, tillsammans med epik och dramatik. Han 

beskriver att genren återges i variationer gällande stil och form, men att det är vanligt 

förekommande att den skrivs på vers med raderna uppställda på rad under varandra eller 

på prosa, det vill säga som kortare noveller. Den kan också innehålla element som rytm, 

rim och fast struktur. Vidare har lyrik beskrivits som en litteraturform som återger 

tankegångar genom formuleringar rörande världsomfattande ämnen, det vill säga både 

inre och yttre erfarenheter. Elleström menar således att genren ger sig i uttryck genom 

obegränsade former och känslolägen, som exempelvis kan vara intima, realistiska och 

romantiserande, samtidigt som den berör både höga och låga ämnen, det vill säga både 

det som anses vara fint, samt det motsatta. Sammanfattningsvis innehåller lyrik otaliga 

idéer och stämningslägen, vilket medför att det finns en mängd olika sätt att läsa, 

analysera och tolka genren. Detta innebär att dikter kan blir betraktade olika beroende 

på hur de blir behandlade, då lyrik är en genre som behandlar känslors komplexitet.7 

 

Elleström beskriver att människors dagliga liv består av omedveten tolkning i försök att 

se sammanhang och struktur i tillvaron, vilket erfars med hjälp av sinne och intellekt. 

Vidare skulle det vara omöjligt för människan att orientera sig i världen om hen skulle 

sakna sammanhang och strukturer. Han menar att detsamma gäller för lyrik, det vill 

säga att litteraturgenren måste tolkas för att kunna tillskrivas någon slags mening. Detta 

betydelseskapande kan vara helt objektivt, samtidigt som det kan vara mer eller mindre 

intersubjektivt. Således kan tolkningen vara helt individuell eller anses som mer eller 

mindre giltig, beroende på vilken läsarkrets en person befinner sig i. Vidare beskriver 

Elleström att människor ibland tolkar utifrån förvärvad kunskap eller utifrån mer 

subjektiva slutsatser om verkligheten och dess medmänniskor. Han framhåller att detta 

resulterar i att alla människor består av olika fördomar rörande att saker förhåller sig på 

vissa sätt och att människan skulle få svårt att överleva utan dessa. 

 

Fortsättningsvis ligger det i människans natur att försöka se sammanhang i 

omgivningen, vilket även aktiveras omedvetet i litteraturläsandet. Elleström menar att 

detta innebär att människor ser olika saker i texter beroende på vilka erfarenheter de bär 

på och att det därför inte finns något rätt eller fel i lyriktolkning. En tolkning är rätt, då 

läsaren utgår från de egna erfarenheterna, kunskaperna och fördomarna, dock ger detta 

inte personen rätt att säga att någon annans version är felaktig. Elleström beskriver att 

litteraturtolkning handlar om att tycka till om texter, samtidigt som personen måste 

tänka till om vilka åsikter och verklighetstolkningar som är rimliga.8 Detta innebär att 

en person till en början bör försöka att läsa en dikt fördomsfritt i syfte att hitta 

infallsvinklar som kan visa på textens möjligheter och därmed göra tolkningen 

meningsfull både för andra och sig själv. Utgångspunkten för varje läsare går således att 

finna i varje enskild person, dock bör hen försöka att "kliva ur sig själv" och sina 

                                                             
7 Lars Elleström, Lyrikanalys, En introduktion, Studentlitteratur Nr 1:13, 1999, s. 10-12 
8 Elleström, s. 96-97  
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fördomar i syfte att försöka se texten ur olika sammanhang och därigenom finna ett 

perspektiv som är rimligt och meningsfullt.9 

 

Elleström framhåller att all tolkning handlar om kontextualisering, det vill säga att sätta 

en text i ett sammanhang, vilket exempelvis kan vara filosofiskt, religiöst, 

livsåskådningsmässigt eller politiskt. Han menar att en texts egenart och betydelse alltid 

framstår mot dess bakgrund och omgivning och att om texten placeras i en 

tanketradition, kan vissa egenheter i texten tydliggöras och förklaras. Elleström 

beskriver att ordet text betyder väv och att en liknelse kan göras mellan texten och 

vävandet av ett tyg, då varje bit väv har en massa lösa ändar som kan hänga mer eller 

mindre fritt i luften. Han förklarar att detsamma gäller för den enskilda texten, då den 

kan ses som en språklig väv med en massa lösa trådändar och att kontextualisering sker 

om dessa lösa trådändar följs i ett försök att passa in den lilla vävens mönster i ett större 

mönster.10 Således är det nödvändigt att på detta sätt kontextualisera för att den enskilda 

dikten ska bli begriplig, vilket ska äga rum omedvetet. En dikts mening är alltid många 

meningar, vilka uppstår då dikten som helhet sätts i relation till olika kontexter. Vävens 

trådar finns således där från början, vilka läsaren knyter ihop till ett övergripande 

mönster.11 

 

Vidare är alla människor olika, dock delar de i viss utsträckning gemensamma 

egenskaper och idéer. Elleström beskriver detta som att alla människor tillhör så kallade 

tolkningsgemenskaper, vilket innebär att människor kan dela bakgrund i form av till 

exempel gemensam bildning, delade politiska eller religiösa värderingar, samt 

kulturella, klass- och könsmässiga erfarenheter. Detta ger förklaring till varför 

människor ofta förstår varandra och därmed uppfattar en dikt på likartade sätt, samtidigt 

som det förklarar varför människor inte kommer överens. I sin tur kan detta skapa både 

helande och sprickor mellan olika sorters läsare, då människor är intresserade av att få 

sina referensramar accepterade och legitimerade. Att få sin text underkänd i en 

tolkningsgemenskap kan således innebära att en person känner sig nedklassad som 

läsare och som människa.12 Elleström menar att litteratur alltid skrivs och läses i 

bestämda sociala sammanhang och att ett vanligt sätt att kontextualisera är att lyfta fram 

dessa sammanhang. Detta utförs ibland med syfte att tolka eller förklara litteraturen och 

ibland tvärtom, det vill säga att förklara den sociala verkligheten med hjälp av 

litteraturen.13 

 

Elleström konstaterar att det inte finns några givna regler i tolkningen av lyrik, då 

lyrikanalysen aldrig är ett självändamål. Han förklarar att det finns olika syften med att 

läsa och tolka lyrik och att olika kontexter kan visa sig vara mer eller mindre 

användbara i frågan om vad som ska åstadkommas. Således måste läsaren välja en 

tolkningsstrategi, det vill säga en sorts infallsvinkel, då valet av kontexter har att göra 

med hur litteraturen betraktas. Litteraturen kan till exempel betraktas som ett 

kommunikationsmedel, inom vilket sammanhang som den historiska samtidskontexten, 
                                                             

9  Elleström, s. 98  
10 Elleström, s. 101-102   
11 Elleström, s. 102-103 
12 Elleström, s. 103  
13 Elleström, s. 108  
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den biografiska situationen, samt författarens avsikt bör tas i beaktande. Elleström 

framhåller dock att många anser att litteraturens egenart och speciella värde reduceras 

om det görs försök att passa in den inom en sådan kommunikationsmodell.14 Därför kan 

lyrik ibland uppfattas som svårt, då vissa dikter utmanar läsarens fantasi, 

tankemuskulatur och tålamod. Elleström beskriver att lyrik inte är enhetligt, då det finns 

både lätta och svåra dikter, vilka kan handla om vad som helst. Dikter kan exempelvis 

vara beskrivande och berättande, invecklade och enkla, samt enkelspråkliga och 

skönmålande, vilket medför att det är omöjligt att definiera dem utifrån teman, motiv 

och stämningslägen.15 Lyrik är således en genre som är mer öppen för tolkning än annan 

skönlitteratur. Öppenheten är även intimt förknippad med det som definierar lyriken 

som konstform, det vill säga musikaliteten och visualiteten, samt upplösandet av 

definitiva gränser mellan språkliga satser, då lyrik ofta utesluter användandet av 

skiljetecken och stora bokstäver.16 

 

Elleström refererar till universitetslektorn Claes-Göran Holmberg, som framhåller att en 

viktig tanke inom lyriktolkning är insikten kring vad som är gemensamt för alla 

medieformer, det vill säga att de alla behandlar något som kallas text. Holmberg menar 

att samtliga av de konstnärliga produkterna inom film, teater och litteratur kan ses som 

texter och därmed läsas på likartade sätt.17 Vidare är det sinnliga viktigt för lyrikens del 

och därför bör genren läsas med kroppen, då den också är musik och bild. Således är det 

med hjälp av ögat och örat som människor tar till sig litteratur, vilket medför att lyrik 

ses och hörs i högre grad än andra litteraturformer.18 Elleström beskriver att ordet lyrik 

härstammar från ordet lyra, vilket var namnet på ett antikt musikinstrument. Han 

förklarar att de gamla grekerna klassificerade litteratur som sjöngs som lyrik, vilket har 

lett till att sångtexter också betraktas som lyrik idag. Således har det musikaliska och 

fonetiska präglat lyriken långt tillbaka till historien fram till idag, vars ljud har satt 

människors kroppar och trumhinnor i vibration.19 Denna mångtusenåriga tradition har 

satt djupa spår i både lyrikens och musikens formspråk, vilket har lett till att jämförelser 

ofta görs mellan lyriken och musikens uppbyggnadsprinciper.20 

 

Vidare konstaterar Elleström att dikten har blivit både ljud och bild,21 då ord blir till 

text, som blir till bild, som blir musik och att de flesta läsare söker någon form av 

budskap, ide', känslostämning eller kunskap när de läser lyrik. Därmed bör en 

nödvändig utgångspunkt i tolkningssammanhanget vara att utgå från att litteratur kan 

betraktas som bildkonst, då de alltid har stått nära varandra. Vidare har bildkonsten en 

stark utvecklad förmåga att representera och avbilda en igenkännlig verklighet, vilket 

människor länge har fascinerats av genom återgivandet av bilder och avbildningar inom 

litteraturen.22 Elleström framhåller att hela 1900-talet har präglats av ett uttalat 

gränsöverskridande, då litteraturen ständigt ingår nya föreningar med musiken och 

                                                             
14 Elleström, s. 115-116  
15 Elleström, s. 16 
16 Elleström, s. 98-99  
17 Elleström, s. 5 
18 Elleström, s. 12  
19 Elleström, s. 13-14   
20 Elleström, s. 26  
21 Elleström, s. 14  
22 Elleström, s. 61  
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bildkonsten och att det framförallt är lyrik som är en del av denna förnyelse. Således 

utgörs lyrikens väsen av det musikaliska och det visuella, vilket gör lyrik till den 

konstform som är svårast att beskriva med en kortfattad innehållsbeskrivning.23 

Litteraturvetaren Staffan Bergsten anser, i likhet med Elleström, att det är svårt att 

definiera lyrik, då gränserna kan vara svåra att dra, dock har han försökt att fastställa en 

kortfattad och enkel beskrivning, som lyder: "Inte allt för långa, formellt och 

innehållsligt sammanhållna versifierade texter som på något sätt står i förbindelse med 

en inre, själslig verklighet." 24 

 

Musikens språk kan således inte förklaras i ett lexikon, då det bygger på känslor och 

stämningar som tar sig i uttryck genom rytm, melodi, dynamik och klangfärg. Elleström 

beskriver att lyrik är den litteraturform som innehåller mest icke-verbala, ljudmässiga 

och musikaliska egenskaperna, vilket för den nära musiken som konstform. Han menar 

att lyrik och musik på det sättet delar många komponenter när det gäller struktur, samt 

en slags öppenhet, då musik i likhet med lyrik måste tolkas subjektivt. Således är det 

naturligt att lyrik, som tänjer på språkets gränser och möjligheter, ofta åkallar musiken 

som konstform, då denna befriar från ord och samtidigt når längre än orden. Lyrik 

försöker i hög grad närma sig den ordlösa kommunikationen.25 

 

Elleström framhåller att lyrik i första hand inte är berättande, då det ursprungliga 

kriteriet för genren var att den sjöngs till musikackompanjemang, vilket har lett till att 

den förknippas med ljudmässiga kvaliteter. En sång kan således inte vara för lång, då 

detta leder till att människor tröttnar, vilket har lett till att det gäller att få in så mycket 

som möjligt i det begränsade antalet ord. Därmed gäller det att säga så mycket som 

möjligt med så få ord som möjligt. Dikter är därför ofta korta och koncentrerade, dock 

tillägger Elleström att de ibland tenderar att tänjas ut och bli berättande. Vidare 

framhåller han att bildspråket är framträdande inom lyriken, då en text kan göras väldigt 

tät med hjälp av metaforer och andra språkliga finesser.26 

 

Lyrik består av upprepningar i likhet med all musik, vilka ofta präglas av variationer 

medan musiken ofta repeterar fraser med exakthet. Elleström konstaterar dock att 

upprepningsprincipen inte definierar lyriken, då den varken är nödvändig eller betingad 

för det lyriska, samtidigt som den är betydelsefull. Således består litteraturen ofta av 

endast en stämma åt gången, medan musik i regel är flerstämmig,27dock delar de båda 

konstformerna många strukturprinciper.28 Elleström beskriver att alla dikter måste 

realiseras i en läsning, det vill säga att den måste bestå av en viss rytm och tempo. Detta 

gäller både tyst läsning och högläsning, då samma dikt kan få skilda meningar beroende 

på vem som läser och hur det läses. Således är en dikt redan tolkad av läsaren under 

högläsningen, vars värdering återspeglas, då språk och melodi hänger ihop.29 Därmed 

avgör läsaren vilken betydelse en dikt får för åhörarna, då hen väljer tempo och 

                                                             
23 Elleström, s. 15-16  
24 Staffan Bergsten, Lyrikläsarens handbok, Studentlitteratur Art.nr 3797, 1994, s. 16  
25 Elleström, s. 22-23  
26 Elleström, s. 18-19 
27 Elleström, s. 26-27  
28 Elleström, s. 29  
29 Elleström, s. 38, 36  
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stämning, vilket medför att dikten kan betraktas som bra, dålig, allvarlig eller komisk. 

Det kan således uppkomma svårigheter rörande att finna mening och nyans i dikten om 

läsaren inte hittar rytmen. Därför skadar det inte att vara en aktiv läsare med ett visst 

intresse för musik.30 

 

Elleström beskriver att rytm är ett fenomen som genomsyrar människans liv, då rytmer 

återfinns i stavelser och toner, i rörelser, i hjärtats slag och i ögats blinkningar. Han 

förklarar att rytm är en av de mest framträdande egenskaperna i dans, sex och andning, 

vilket har lett till att också musik och litteratur bygger på en ursprunglig rytm. Därmed 

kan rytm i lyriska texter vara högst regelbunden men också oregelbunden beroende på 

sammanhanget, vilket kan leda till känslor som harmoni, lugn, uttråkning eller 

monotoni. Det finns dock en naturlag som ständigt strävar efter regelbundenhet, vilket 

har lett till att musicerande och lyrikläsning i allmänhet strävar efter samma mål som 

kroppen, det vill säga regelbundenhet. Elleström framhåller därför att det är viktigt och 

naturligt att försöka finna rätt andning i språket i syfte att lyriken ska bli tilltalande och 

begriplig,31 vilket han liknar vid ett upprepande mantra, vars ord bidrar till ett meditativt 

tillstånd bortom tid och rum.32 Således har sång och lyrik med andning att göra, då dess 

ljud kan bidra till diktens meningsproduktion, det vill säga att det fonetiska ger uttryck 

för något som är värt att studera närmare.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Elleström, s. 38-39  
31 Elleström, s. 39-40  
32 Elleström, s. 32  
33 Elleström, s. 41, 53  
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Tidigare forskning 

Lyrik och dess positiva effekter  

Intresset för lyrik och dess förekomst i skolan har uppmärksammats av den svenske 

litteraturvetenskapsdocenten Lars Wolf, då han har utfört ett antal omfattande studier 

inom området. Han har bland annat undersökt vilka positiva effekter lyrik kan ha på 

svenskundervisningen, hur lärare läser lyrik, samt hur intresset ser ut kring elevers 

skönlitteraturläsande bland barn och ungdomar. Vidare har han undersökt hur 

människor förhåller sig till den text de läser, samt vad som styr samspelet mellan text 

och läsare och då särskilt hur elever uttrycker förståelse för det lästa.34 Syftet med hans 

undersökningar har varit att inspirera blivande och verksamma svensklärare till att 

intressera sig för mötet mellan elev, text och läsare för att öka förståelsen både för den 

problematik, samt de möjligheter som litteraturundervisningen kan innebära och därmed 

främja litteraturpedagogiska undersökningar för en djupare undervisning.35 

 

Wolf beskriver lyrik som en genre som har förmågan att väcka respons med direkt 

koppling till läsarens omedelbara känslor, vilket var en av flera anledningar till att han 

valde att undersöka lyrik som specifik genre. Han anser att genren ger bättre 

förutsättningar än övrig litteratur att beskriva hur språk och respons är relaterade, dock 

framhåller han att de flesta av hans resonemang kan appliceras på alla former av 

skönlitteratur,36samt anpassas till varierande åldersgrupper.37 Ytterligare en anledning 

till att han valde att undersöka genren är att lyrik ofta återges i korta texter, vilket Wolf 

konstaterar inte stjäl onödig tid från övriga studier inom svenskämnet. Detta gäller 

särskilt för att intresserade svensklärare ska få möjlighet att bli inspirerade av hans 

undersökningar, utan att känna sig stressade över förekomsten av tidsbrist i 

undervisningen.38 

 

Han har undersökt svenska handböcker och kursplaner i syfte att söka efter argument 

som framhåller att användandet av lyrik kan ha positiva effekter för 

svenskundervisningen, dock fann han endast fåtaliga argument. Ett av dessa återfanns i 

en lärobok för lågstadiet, i vilken författarna refererar till den reviderade kursplanen i 

svenska från 1988 och dess syn på språkutveckling, vilken lyder:  

 

Barn har ofta både förutfattade meningar om och vaga bilder av vad poesi är. Vi vill lära dem att 

arbeta med poesi, så att de upptäcker att det kan vara både roligt och givande. Att skriva poesi 

utvecklar känslan för språk. Poesin visar hur viktigt det är att hitta det rätta ordet, visar rytmens 

betydelse i språket. Diktens lilla format ger barnen en möjlighet att experimentera och laborera 

med ord och fraser.39 

 

                                                             
34 Lars Wolf, Läsaren som textskapare, Studentlitteratur Art. Nr 8005, 2002, s. 7  
35 Wolf, Läsaren, s. 8  
36 Wolf, Läsaren, s. 8  
37 Lars Wolf, Till dig en blå tussilago, Att läsa och skriva lyrik i skolan, Upplaga 2:9, 2004, s. 84-85 
38 Wolf, Läsaren, s. 8-10  
39 Wolf, Till dig, s. 26 
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Vidare indikerar den reviderade kursplanen från 1988 att de äldre eleverna ska närläsa 

dikter för att lära sig något om deras uppbyggnad, språk och stil i syfte att ta reda på 

vilka eventuella värderingar de ger uttryck åt. Wolf refererar också till kursplaner 

rörande Lgr 80, som indikerar att elever ska läsa upp dikter för att roa och engagera, 

samt att de ska skriva dikter för att tänka över och fantisera kring vad de personligen har 

upplevt. Vidare framhåller han att det även för lågstadiets del nämns specifikt att 

eleverna genom att skriva dikter lär sig att formulera sina tankar, åsikter och känslor.40 

Wolf hänvisar även till Lpo94, samt den reviderade kursplanen 2000, i vilka lyrik ej 

nämns någonstans, då dessa endast innehåller vida begrepp som litteratur och 

skönlitteratur, utan att specificera dem som olika genrer.41  

 

Wolf konstaterar, i samband med detta, att klassrumsforskning inom svenskämnets 

didaktik inte är särskilt omfattande i Sverige, vilket han har upptäckt genom att studera 

tillgängliga bibliografiska förteckningar och databaser. Den forskning som finns handlar 

istället om läsinlärning och skrivning, samt att det i relation till litteraturpedagogisk 

forskning finns ringa att hämta kring lyrik. Således menar Wolf att forskning krävs 

rörande ungdomars ointresse för lyrik, hur de kan motiveras, vilka dikter de föredrar 

baserat på olika åldrar, samt vilken roll författare spelar i sammanhanget. Han 

framhåller även vikten av forskning kring hur litterär medvetenhet kan stimuleras med 

hjälp av lyrik, samt hur elever tolkar och förstår genren.42 

 

Förespråkande argument  

Wolf valde att studera engelska handböcker i syfte att finna argument för att läsandet 

och skrivandet av lyrik kan ha positiva effekter, då det svenska materialet var 

bristfälligt.43 Han fann bland annat följande argument, som han delar in i tre olika 

grupper, det vill säga funktionella argument, emancipatoriska argument och 

litteraturvetenskapliga argument, vars strävansmål ska vara att läraren applicerar dem 

alla på undervisningen, i syfte att skapa balans mellan dessa.44 

 

Wolf beskriver de funktionella argumenten som instrumentella eller pragmatiska, då de 

har nyttiga funktioner. Dessa argumenterar för främjandet av språkutvecklingen, 

träningen av skrivförmågan (det vill säga att stava och skriva korrekt), utvecklingen av 

skrivflöde och berättarförmåga, förståelsen av precision i tal och skrift, utvecklingen av 

lyssnings - och koncentrationsförmågan, samt upplevelsen av att ha trevligt och roligt. 

Han tillägger att dessa argument är nödvändiga i utvecklingen av elevers förmåga att 

skriva korrekt, då han hänvisar till iakttagelser som har gjorts i olika länder i samband 

med skrivprocessen. Lyrikläsare får således möjlighet att utveckla en känsla för det 

enskilda ordets betydelse, vilket kan medföra en vilja att stava det rätt. Vidare roas barn 

av upprepningar av ord, rim och ramsor och de elever som finner nöje i att läsa lyrik 

kommer automatiskt att läsa mer dikter, vilket främjar språkutvecklingen.45 

 

                                                             
40 Wolf, Till dig, s. 26  
41 Wolf, Läsaren, s. 58  
42 Wolf, Till dig, s. 48-49  
43 Wolf, Läsaren, s. 58  
44 Wolf, Läsaren, s. 132  
45 Wolf, Till dig, s. 28-29  
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Vidare beskrivs de emancipatoriska argumenten som frigörande eller 

gränsöverskridande, då de argumenterar för främjandet av efterforskning och förståelse, 

reflektion och engagemang, uttryck av tankar, känslor och åsikter, utveckling av fantasi 

och känsloliv, vidgande av egna erfarenheter och insikter, samt prövandet av värden och 

värderingar. Wolf anser att dessa argument är nödvändiga, då han hänvisar till den 

svenske litteraturvetaren Cai Svensson. Svensson redogör för tre olika faser i ett så 

kallat läsutvecklingsschema, var av första fasen kännetecknas som elevernas önskan att 

vilja ha svar på frågor om hur och varför. Den andra fasen kännetecknas av en successiv 

medvetenhet kring den egna personligheten och under den tredje fasen upptäcks en 

individuell, inre värld av kritisk självcentrering och utveckling av livsplan, samt 

värdeskalor. Svensson önskar således att skolan ska se till att elevernas behov av eget 

lyrikskapande tillfredsställs.  

 

Wolf konstaterar att många av de något äldre eleverna brottas med de stora livsfrågorna 

och att de därför måste ges möjligheter till den form av eftertanke, samt reflektion som 

kan ges i läsandet och skrivandet av dikter.46 Han förklarar att det är nödvändigt att låta 

elever vara kreativa i samband med lyrik i syfte att utveckla och befästa elevers 

personliga identiteter. Vidare kan kreativt arbete direkt stimulera till verbala 

ansträngningar, samt iakttagelser av omvärldens och samtidens realiteter, vilket ger 

elever möjlighet att själva beskriva världen, samt att se den ur andra människors 

perspektiv. Således kan lyrik användas som ett kommunikativt inslag i skolan, då en 

dikt kan betraktas som ett meddelande från en människa till en annan.47 

 

Slutligen beskriver Wolf de litteraturvetenskapliga argumenten som traditionalistiska, 

då de argumenterar för traditionella formaspekter, samt kulturarvet. Dessa handlar om 

att undersöka en texts innehåll och uppbyggnad, samt språk och stil, att bekanta sig med 

en rikedom av formspråk, att bli inspirerad av verbala experiment, att tillägna sig det 

litterära kulturarvet, samt träningen av litterär uppfattningsförmåga. Han återkommer 

till att det är nödvändigt att elever får tid och möjlighet att då och då skriva dikter, då de 

har ett markant behov av att uttrycka sig och en önskan att leka med språket.48 Vidare 

anser han att det är nödvändigt att elever får möjlighet att utforska lyrikens språk och 

stil genom skrivandet av egna dikter, då friheten att bestämma över språket kan medföra 

att eleverna upplever en känsla av engagemang i form av känslor och tankar. De 

litteraturvetenskapliga argumenten framhåller att elever genom lyriken får möjlighet att 

tillägna sig viktiga delar av det litterära kulturarvet, det vill säga att arbeta med texter 

skrivna av betydelsefulla lyriker.49 

 

Samband mellan barn och lyrik  

Wolf framhåller som tidigare nämnts, i relation till de funktionella argumenten, att det 

finns en koppling mellan lyrik och språkutveckling. Han beskriver att amerikansk och 

engelsk forskning, inom psykologiska, pedagogiska och språkvetenskapliga områden, 

har visat att elevers läsande och skrivande är intimt sammankopplat med deras 

                                                             
46 Wolf, Till dig, s. 29  
47 Wolf, Läsaren, s. 59  
48 Wolf, Till dig, s. 29-30  
49 Wolf, Läsaren, s. 60  
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kognitiva språkutveckling. Vidare har forskningen bidragit till mer kunskap om till 

exempel vilken roll rim och ramsor spelar för förskolebarns språkliga utveckling.50 

Således råder det ett tydligt samband mellan barn och lyrik, då barn tycker om att leka 

med ord, samt att experimentera med rim och rytm i form av rimmande verser, 

upprepningar och ljud.51 Wolf refererar till den svenske författaren Siv Widerberg, som 

också bekräftar detta, då hon beskriver att hon under otaliga besök i svenska klassrum 

har fått bekräftelse på att barn har en verklig, ursprunglig talang för att skriva lyrik och 

att de tycker om att göra det. Hon konstaterar att detta beror på att lyrik vanligen 

engagerar eleverna på ett direkt och personligt plan, till skillnad från mycket annat 

skolarbete, därför att de får uttrycka sina egna åsikter och därmed tydliggöra sin egen 

personlighet.52 

 

Wolf framhåller att samtida forskning har utförts internationellt rörande rim och 

ramsors roll för språkutvecklingen, vilken bland annat har visat att erfarenheter av rim 

och ramsor i förskoleåldern spelar en viktig roll i utvecklingen av läsinlärning, då 

barnen lär sig känna igen fonologiska mönster som allitteration och slutrim. Den har 

också visat att barn som är 4–5 år kommer att få svårigheter med att lära sig läsa 

flytande om de saknar eller har bristande fonologisk medvetenhet. Han refererar till den 

svenske läs- och skrivutvecklingsforskaren Ingvar Lundberg, som också bekräftar detta 

hos svenska förskolebarn. Lundberg anser att det medför positiva effekter enligt skolans 

inlärningsplan, om barn före skolstarten har fått tillfälle att komma i kontakt med 

språkets formsida genom lek. Han menar att de barn som inte har sådana erfarenheter 

innan skolan riskerar att få allvarliga läs - och skrivsvårigheter.53 

 

Wolf refererar även till den svenske författaren Stig Dagerman som anser att barn alltid 

är diktare, då de börjar dikta tidigt. Wolf tillägger dock att skolan ofta är skyldig till en 

"avvänjning" av lyrik hos barn, då genren dels inte får utrymme i undervisningen, samt 

att elever får skriva dikter utan medvetenhet kring katastrofer för poesins språk, som till 

exempel klichéer, haltande rytmer och nödrim. Vidare refereras den ryske författaren 

Kornej Tjukovskij, som beskriver detta som att skolan stympar elevernas estetiska smak 

och förstör deras litterära utveckling, vilket ger dem en slapp inställning till ord och 

språk. Således hindrar lärare elever från att komma fram till den "verkliga dikten." 

Tjukovskij anser att det är lärarens plikt att lära barnen att på ett riktigt sätt uppfatta 

poesi, samt utveckla deras förmåga att njuta av en dikt. Han använder uttrycket "poetisk 

fostran", vilket innebär att skolan måste ta tillvara på barns fantasi och kreativitet. 

Tjukovksij konstaterar att detta kan leda till insikten om att lyrik är ett värdefullt 

uttrycksmedel, som ger möjligheter att uttrycka det som inte går att formulera på 

rationell prosa. Wolf tillägger att Tjukovskij teori kring undervisning kan kräva en 

insats som är likvärdig med undervisningen i estetiska ämnen som bild, sång, musik och 

dans. 54 

 

                                                             
50 Wolf, Till dig, s. 30  
51 Wolf, Till dig, s. 31  
52 Wolf, Till dig, s. 77-78 
53 Wolf, Till dig, s. 31  
54 Wolf, Till dig, s. 39-40  
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Wolf framhåller att forskningen kring rim och ramsors roll för språkutvecklingen har 

resulterat i uppbyggnaden av svenska handböcker rörande språkstimulerande övningar, 

vilka är metalingvistiska oavsett berörd åldersgrupp. Syftet med övningarna rör alltid 

utvecklingen av lingvistisk medvetenhet, även om de bygger på litteratur bestående av 

verser och ramsor. Han anser i relation till detta att det borde vara naturligt och 

självklart att lyrik används som ett genomgående inslag i skolan inom samtliga 

åldersgrupper i syfte att stimulera språkutvecklingen.55 Wolfs slutsats är således att 

skolan bör låta elever från alla stadier arbeta med lyrik som konstnärligt uttrycksmedel, 

trots att språkutvecklingen normalt är avklarad i slutet av lågstadiet. Han menar att 

språkutvecklingen fortsätter även senare och att människor kan nå intellektuell mognad 

genom att ständigt lära sig nya ord och begrepp i syfte att förstå verkligheten. Genom 

detta kan även de elever som har bristande kunskaper från tidig ålder ha nytta av att 

möta lyriken i skolan. Vidare kan lyrikens språkliga och formella kvaliteter ha gynnsam 

effekt på elevernas språkutveckling, då den bidrar med precision av skrift - och 

talspråk.56 

 

Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne  

Wolf refererar till den svenske författaren Lars-Göran Malmgren, som ser ämnet 

svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, då han anser att undervisningen bör 

fokusera på elevernas egna erfarenheter istället för fasta studiegångar. Wolf tillägger att 

det erfarenhetspedagogiska blir tydligt inom lyriken, då undervisningen uppmuntrar 

elever att skriva om känslor och erfarenheter som berör dem själva. Således kommer 

eleverna i kontakt med en sådan pedagogik genom att läsa dikter av olika författare som 

tydliggör mänskliga erfarenheter på olika sätt.  

 

Han refererar även till den amerikanske forskaren Arthur Applebee, som i likhet med 

Malmgren har en konstruktivistisk syn på språkämnet. Applebee anser att ämnet blir till 

ett personlighetsutvecklande ämne, eftersom elevens personliga utveckling sätts i 

centrum. Wolf anser att utmärkande för ett sådant synsätt dels är att kunskap skapas och 

konstrueras av den levande individen i ett socialt samspel med andra människor, samt 

att språkliga aktiviteter integreras i kunskapssökande processer, inom vilka omvärlden 

tolkas och där olika tolkningsbilder konfronteras med varandra. Wolf beskriver att 

språkets användning är central i ett kreativt sökande i syfte att förstå omvärlden och 

därigenom skaffa sig nya erfarenheter. 57 Han konstaterar således att skönlitteratur är 

nödvändigt, då dess estetiska upplevelse kan bidra till människors identitetsutveckling, 

samt ge ökad litterär medvetenhet, vilket han anser främjar till litteratursamtal och 

läslust. Vidare konstaterar han att skolan skulle bli fattigare gällande främjandet av 

erfarenheter, kunskaper och känslor om poesi uteslöts.58 

 

Wolf stödjer detta argument genom att referera till den svenske lågstadieläraren Mari 

Jonsson, som undervisar i lyrik på låg - och mellanstadiet. Jonsson använder sig av en 

läs- och inlärningsmetod som i stor utsträckning bygger på aktivt diktskrivande och 
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högläsning av elevdikter, vilken har visat givande resultat. Jonsson låter eleverna läsa 

upp sina dikter högt inför klassen, då hon framhåller för eleverna att dikter ska skrivas 

för att höras. Hon beskriver att de yngre eleverna ofta är intresserade av rim och ramsor, 

vilket hon brukar ställa sig neutral till, då hon menar att rimmande kan hämma 

elevernas diktskrivande. Hennes metod har lett till ett genuint intresse hos eleverna för 

varandras dikter, då de får lära sig att invänta allas uppmärksamhet, att läsa långsamt 

och uttrycksfullt, att ha kontakt med åhörarna, samt att tacka då de är färdiga. Jonsson 

brukar också låta eleverna få läsa upp samma dikt, vilket medför att de får en känsla för 

att en dikt kan betyda olika för olika läsare. Hon menar att dikten finns i läsaren och 

dennes erfarenheter och att detta tydliggörs i samband med uppläsningen. Vidare brukar 

hon indirekt berätta för eleverna om det värdefulla med dikter för att få dem att förstå att 

deras dikter ska vara ärliga och visa erfarenheter, samt att de inte är tråkiga. Jonsson 

framhåller att lyrik inte handlar om duktiga diktare, utan mänskliga uttryck, vilket har 

bidragit till att dikterna stärker det sociala klimatet i klassen, samt ökar solidariteten 

mellan eleverna.  

 

Wolf anser att Jonssons sätt att arbeta ansluter sig till vad modern forskning har påvisat 

beträffande barns läs - och skrivinlärning, då hennes elever får möta ett levande språk 

som de känner igen och en värld som de förstår, samtidigt som de får lära sig att det 

finns en människa bakom en text. Han menar att de med hjälp av dikterna får lära sig att 

läsa och skriva på både ett tekniskt och känslomässigt plan och att de kommer ihåg, 

samt upplever varandras dikter som relevanta, då barnen kan relatera till varandra. Han 

framhåller även att hon får eleverna att förstå att dikter inte enbart är något som man 

skriver i skolan, vilket kan innebära att eleverna börjar skriva dikter på sin fritid. Vidare 

har Jonssons inlärningsmetod lett till att hennes elever läser bättre än dem hon har haft 

tidigare, vilka undervisades enligt konventionella metoder. Wolf konstaterar att han och 

Jonsson har gemensamma åsikter gällande att barn kan lära sig läsa genom att skriva 

och tvärtom, samt att detta bör ingå i barns undervisning från allra första början.59 

 

Han tillägger dock att en av de svåraste uppgifterna i skolan anses vara att få elever 

intresserade av lyrik, då studier har påvisat att många elever ofta har en närmast fientlig 

eller likgiltig inställning till genren.60 Wolf beskriver att han har egna upplevelser av att 

ungdomar läser mindre skönlitteratur på sin fritid än tidigare och att skolan därför har 

blivit det enda forum där de stöter på skönlitterära böcker. Vidare har studier påvisat att 

lyrik tycks vara en bristvara i svenska hem och att även skolan brister i att få elever att 

reflektera över den text de läser, vilket han menar kan vara anledningar till att ungdomar 

upplever lyrik som svårläst.61 Wolf konstaterar att ytterligare en anledning till detta kan 

vara att lyrik ofta klassificeras som högtidligt och fisförnämt, vilket har resulterat i en 

distansering från genren. Wolf framhåller dock att lyrik i själva verket är en 

angelägenhet för vardagen, då den uppmärksammar olika livshändelser, till exempel liv 

och död i tidningsannonser. Den ger sig också i uttryck genom musik, födelsedagar, 

examen, högtider och så vidare, vilket Wolf anser är anledningar till att skolan bör 
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avmystifiera lyriken och således få den att framstå som en skriftlig uttrycksform vid 

sidan av andra.62 

 

Litteraturen som tolkande vetenskap 

Wolf beskriver litteraturen som en tolkande vetenskap, då han menar att den alltid har 

tolkats, analyserats, klassificerats och värderats med stöd av olika metoder. Han anser 

att en litteraturvetenskaplig metod bör ses som en uppsättning frågor som kan ställas till 

en text, samtidigt som de utkommande svaren kommer att finnas inom den ram som 

bestäms av frågorna. Han menar att ett förhållningssätt till texten kan vara att se 

metoderna som individuella redskap att applicera på varje enskild text.63 Wolf har, 

baserat på sin forskning, framfört olika förslag på hur didaktiska metoder kan användas 

i litteraturundervisningen med förhoppningen om att lärare ska få lust att berika elevers 

litteraturupplevelse,64 dock framhåller han att det inte finns några absoluta sanningar, då 

humanvetenskaplig forskning är komplex.65 

 

Han refererar till ett antal olika läsaranalytikers perspektiv gällande vad en läsarroll kan 

innebära, det vill säga vad som styr samspelet mellan läsaren och texten. Gemensamt 

för dessa personer är bland annat att de har kopplat samman läsandet med 

meningsskapande.66 En av dessa är Louise Rosenblatt, som tidigare var amerikansk 

universitetsprofessor i litteratur. Rosenblatt anser att litteratur inte kan klassificeras som 

allmän läsning eller ett allmänt litterärt verk, då hon menar att litteraturläsning är en 

individuell upplevelse bestående av läsarens tankar och känslor. Trots detta beskriver 

Rosenblatt att läsaren genom historien alltid har fått stått i bakgrunden, till skillnad från 

författaren och författarens text, vilket strider mot hennes definition av litteratur som en 

individuell och unik händelse, där läsarens upplevelse står i fokus.67 

 

Rosenblatt konstaterar att en litterär text kräver aktiv medverkan av mottagaren för att 

mening ska äga rum och att läsprocessen därför ska ses som komplex och inte enbart 

som en mekanisk interaktion mellan den objektiva texten och läsaren. Hon menar 

således att det krävs öppenhet och engagemang av mottagaren för att interaktion ska ske 

mellan text och läsare. Rosenblatt redogör för att en läsare kan ha två olika inställningar 

gentemot texten, det vill säga efferent och estetisk läsning. Efferent läsning innebär att 

läsaren hämtar information från texten för att därefter använda informationen på olika 

sätt, medan estetisk läsning innebär att läsaren upplever en kognitiv och personlig 

känsla i relation till texten. Hon beskriver också läsprocessen som en transaktionell ram, 

i vilken ett triangelförhållande kopplar samman läsaren, den objektiva texten, samt den 

text som läsaren skapar i en enskild integrerad process där alla faktorer är under 

påverkan av varandra.68 

 

                                                             
62 Wolf, Till dig, s. 11-12 
63 Wolf, Läsaren, s. 13  
64 Wolf, Läsaren, s. 13  
65 Wolf, Läsaren, s. 8-10  
66 Wolf, Läsaren, s. 21  
67 Wolf, Läsaren, s. 21  
68 Wolf, Läsaren, s. 21-23 



 

16 
 

Wolf refererar också till Wolfgang Iser, som tidigare var tysk litteraturvetare. Iser 

definierar läsprocessen som en interaktion mellan text och läsare, då han menar att en 

texts mening är en dynamisk händelse, i vilken texten ej är färdigskriven och att läsaren 

därmed får möjlighet att tolka den individuellt med hjälp av fantasi, kunskap, samt 

erfarenheter. Iser beskriver läsprocessen som en appelstruktur, det vill säga en serie 

bilder som saknar förmedlande övergångar och att läsaren möter tomma luckor mellan 

dessa bilder. Läsaren fyller sedan dessa luckor med egen tolkning, vilket skapar mening 

och intresse för texten. Iser anser således att det är det som inte sägs i en text som får 

texten att leva, samt att den innehåller en rikedom av betydelsemöjligheter dolda mellan 

raderna.69 

 

Vidare refereras den amerikanske litteraturforskaren Stanley Fish, som i likhet med 

Rosenblatt och Iser anser att det finns lika många texter som det finns läsare, det vill 

säga att det är läsaren som skapar och konstruerar texten genom individuell tolkning. 

Fish har dock en annorlunda syn på läsprocessens tolkningssystem, då han framhåller 

att tolkningen inte enbart är centrerad till den enskilde individen. Han anser att 

tolkningen är en process som sker i ett större tolkningssamfund, det vill säga inom en 

grupp läsare som har använt liknande tolkningsstrategier och därmed skapat likartade 

texter. Detta innebär att den enskildes tolkning är en slags förhandling i 

tolkningssamfundet, vilket till exempel kan ses som att en lärares röst inte har någon 

högre status än elevernas, då de är en del av samma grupp genom diskussion. Således 

menar han att en texts mening finns i en serie tolkningsbeslut.70 

 

Wolf framhåller att Rosenblatt, Iser och Fisher har två grundläggande inslag 

gemensamt, trots att de lägger vikt vid olika faktorer kring läsningsmönster. Han 

konstaterar att de alla delar uppfattningen om att tolkningen är ett resultat av en 

konstruktiv process som äger rum i läsarens sinne. Det andra inslaget är att läsning och 

tolkning i dessa mönster sker i det ögonblick läsaren möter texten, vilket innebär att en 

läsare aldrig kan läsa en dikt på samma sätt två gånger.71 

 

Han refererar även till den amerikanske engelskprofessorn Jonathan Culler, som har en 

annan syn på läsprocessen. Culler förespråkar nödvändigheten av litterär kompetens, 

vilket innebär att en läsare måste inneha kunskap som är godkänd av den litterära 

institutionen för att kunna läsa och förstå en litterär text, det vill säga i enlighet med 

sociala kunskapsnormer. Vidare förespråkar han performance, som innebär att en 

konkret läsare förhåller sig till, samt uttrycker sig genom konkreta texter på ett socialt 

acceptabelt sätt, det vill säga enligt kunskapsnormerna. Culler menar således att en 

läsare måste förhålla sig till särskilda kunskapskrav i läsprocessen, till exempel gällande 

elevproducerade texter och litteraturanalyser i skolan.72 
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Wolf framhåller dock att Cullers teori kring idealläsaren har kritiserats, bland annat av 

den svenske författaren och litteraturvetaren Anders Olsson, som anser att tolkningen av 

en text inte kan ses som en konventionell experthandling som beskrivs med lingvistiska 

termer, då en litterär "mening" inte ligger i en kollektiv överenskommelse. Detta 

bekräftas också av den svenske litteraturprofessorn Jan Thavenius, som i likhet med 

Olsson konstaterar att det inte kan finnas en universell, språklig kompetens, då han 

menar att läsprocessen är en social situation som är komplex och unik. Wolf refererar 

också till den danska litteraturvetaren Vibeke Hetmar, som menar att det är svårt att 

registrera kompetens, då denna alltid kommer i uttryck genom det Culler kallar för 

performance. Hon anser att en läsares eller skrivares kompetens ligger i den 

individuella, bakomliggande beredskapen eller förutsättningen och att denna därför 

måste tolkas.73 

 

Vidare refereras den svenske litteraturvetenskapsdocenten Lars-Göran Malmgren, som 

beskriver läsningen av litterära texter som ett trefaldigt beroendeförhållande. Han anser 

att läsningen består av tre delar, varav första delen sker i det sociala rummet, vilket kan 

vara ett klassrum. Den andra delen består av läsarens erfarenheter och förväntningar och 

den tredje delen är själva texten. Wolf refererar även till den norske didaktikprofessorn 

Jon Smidt, för att fördjupa resonemanget. Smidt konstaterar att det finns tre 

huvudfaktorer att utgå från i läsprocessen, det vill säga vad som sker i mötet mellan text 

och läsare. Det första är att en text och dess läsare har vissa ramar att förhålla sig till i 

läsprocessen, då texten bär med sig komplexa avlagringar av språk och 

medvetandeformer från tiden då den skrevs, samt tolkningar som den tillskrivits under 

årens lopp. Således bär texten på en historia, vilken erbjuder läsaren en mängd 

tolkningsmöjligheter och potentiella betydelser, som i sin tur blandas med läsarens egen 

historia, som består av personens sociala bakgrund, samt livserfarenheter. Läsaren 

möter därmed texten med en personlig inställning till litterära texter, vilket också 

påverkar ramen för själva läsandet, då den sociala situationen och dess förhållanden styr 

läsarens frågor och tolkningsinriktningar i relation till texten.74 

 

Wolf tillägger att det finns tre olika sätt som elever tar emot lyrik, då de lyssnar på 

uppläsningar eller själva läser eller skriver dikter. Han menar att dessa också kan kallas 

funktioner, var av den första är konfirmativ. Den konfirmativa funktionen innebär att en 

dikt fungerar som bekräftande, då den till exempel i form av nationalsång eller psalm, 

kan ge uttryck för en tradition, något vedertaget eller något självklart. Andra exempel 

kan också vara varandras poesialbum, sånger som spelas under dansen kring julgranen 

eller dikter som läses upp i samband med olika högtider, det vill säga dikter som räknas 

till kulturarvet.  

 

Den andra funktionen kallas för den formativa, som syftar på förändring, ny förståelse, 

insiktsskapande, samt att se samband. Dessa dikter är karaktärsformande, då de får barn 

att växa och att upptäcka nya sidor av världen och sig själva, vilket påverkar deras 

livsuppfattning. Detta är särskilt vanligt i de något äldre elevernas egenskrivna dikter, 

då formativa inslag ofta ger sig i uttryck i syfte att lära känna sig själv. Den tredje 
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funktionen fungerar diversivt, då den går ut på att tillfredsställa önskedrömmar. Dikter 

som innehåller orden hjärta och smärta hör dit, likväl som de dikter som får barn att 

känna sig som till exempel hjältar. Dessa dikter vänder upp och ner på världen i syfte att 

göra allt möjligt, det vill säga de har en diversiv funktion.75 

 

Komplexitet bakom läsarorienterade program  

Wolfs didaktiska reflektion kring de olika läsaranalytikernas synsätt är att det kan vara 

komplext att tillämpa läsarorienterade program i samband med litteraturläsning, då 

kärnan i en text är den autonoma läsaren, vilket till exempel kan vara en elev i ett 

undervisningssammanhang. Han menar att detta utmanar lärarrollen, till skillnad från 

konventionella och lärarcentrerade lektioner, då elevernas nuvarande roll utvidgas mer 

och mer till en så kallad maktförskjutning. Han framhåller att detta har lett till att 

lärarens roll också har vuxit, vilket har skapat ett dilemma hos många lärare i frågan om 

hur en text kan tolkas, samt hur fri tolkningen får vara.76 

 

Vidare har forskning påvisat att läsandet av en dikt i ett klassrum är en komplicerad 

process, då text, elev och lärare är en del av en komplex kontext. Som tidigare nämnts, 

styr elevernas interaktion med texten av diverse faktorer som till exempel elevens 

inställning till skönlitteratur, samt villigheten eller motståndet att läsa en dikt. Likaledes 

kan läraren vara under påverkan av faktorer som den egna läsningen, kursplaner, 

styrdokument, undervisningslokaler, undervisningens organisation, samt ekonomiska 

villkor.77 Wolf beskriver att både elever och lärare kan vara styrda av normer kring hur 

en dikt ska vara och hur den ska se ut, vilket i sin tur kan påverka läsningen. Exempel 

på normer hos elever kan vara att lyrik är abstrakt och svåruppfattat, att dikter hålls 

samman av en bärande tanke, att det finns samband mellan varje ord i dikten, samt att 

allt i en dikt är betydelsefullt. 78 

 

Wolf konstaterar att svaret på dilemmat kan vara att betrakta läsprocessen som ett 

samarbete, det vill säga som en transaktion eller interaktion. Som tidigare nämnts, 

innebär dessa två processer att ett utbyte sker mellan den objektivt existerande texten 

och den subjektiva lästolkningen, vilket stöder den fenomenologiska forskningen, som 

studerar skillnader i människors sätt att uppfatta olika fenomen baserat på erfarenheter. 

Wolf citerar Gunnar Hansson, som med stöd av den fenomenologiska forskningen 

framhåller att: "Så snart en läsare ger mening åt en text, formulerar den någonting som 

läsaren har inom sig, och ju mer det som formuleras berör eller engagerar honom, desto 

djupare griper det in i det privata och mest personliga." 79 

 

Wolf tillägger dock att kritik har framförts kring samarbetet mellan text och läsare, då 

en överhängande risk med en sådan attityd kan medföra att läsaren endast styrs av 

ensidiga avsikter, samt privata och tanklösa associationer, vilket kan ses som ett 

våldförande på textens historiska sammanhang. Vidare kan den personliga 

anknytningen till texten hindra läsare från att se själva texten, det vill säga att 
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individuella erfarenheter skymmer textens egentliga mening.80 Samtidigt kräver en 

läsarorienterad undervisning att läraren håller tillbaka sin egen läsning för att släppa 

fram elevernas mindre litterärt medvetna tolkningar, vilket som tidigare nämnts, kan 

komplicera litteraturundervisningen.81 Som tidigare nämnts, beskriver Wolf 

komplexiteten av en läsarorienterad analys, då det gäller att fastställa omfattningen av 

läsarens frihet att formulera texters tänkbara betydelser. Han menar att det föreligger en 

problematik i att besvara de värderingsfrågor som uppkommer i en litteraturtolkning, 

som till exempel om tolkningen får bestå av otalig variation, om det är texten eller 

läsaren som avgör tolkningen, om det finns vissa tolkningar som är mer korrekta än 

andra, samt vem som avgör detta. 

 

Wolf refererar åter till Stanley Fish, som anser att det är olika tolkningsstrategier som 

styr läsaren i förståelsen för en litterär text. Han menar att tolkningsstrategierna består 

av allmänna regler och konventioner, som används i olika lässituationer, vilka läsaren 

får lära sig redan i unga år. Han konstaterar således att deltagarna i en tolkningsgrupp 

inte utför en så kallad "fri" tolkning av en texts betydelse, då de styrs av olika 

tolkningsstrategier. Vidare är människors kunskap socialt betingat, då den är ett resultat 

av överenskommelser mellan enskilda individer och grupper. Fish understryker dock att 

det är den personliga upplevelsen av en texts betydelse som är det primära, inte själva 

sammanhanget, vilket Wolf instämmer med. Wolf anser att detta särskilt ska 

uppmuntras i skolsammanhang, då han önskar att elever ska känna sig fria att oberoende 

och självständigt formulera en texts betydelse.82 

 

Vidare beskriver Fish att en läsare alltid skapar innebörd i läsandet av en text och att 

tolkningsskapande är allmänmänskligt, men att läsaren kan lära sig olika sätt att tolka. 

Han menar att de individuella tolkningarnas hållbarhet kan prövas i en tolkningsgrupp, 

till exempel mellan elever och lärare. Därmed kan tolkningen av en litterär text ses som 

en process där läsarna genom diskussion" förhandlar sig fram" till vad som kan vara en 

rimlig läsning och betydelse av texten utan några definitiva sanningar. Wolf refererar, 

samt citerar den svenske professorn och lingvisten Anders Palm, vars resonemang 

ligger i linje med Fishs:  

 

Den en gång för alla givna tolkningen finns inte. Istället måste varje tolkning betraktas som ett 

förslag till möjlig betydelse. En kvalificerad tolkning beskriver man därför ogärna som "riktig" 

eller "oriktig", "rätt" eller "fel". När den karaktäriseras i positiva termer sker det hellre med 

omdömen som "relevant", "rimlig", "välgrundad", "givande", "intresseväckande", "uppslagsrik". 

Tolkningens uppgift är inte att fastslå textens mening, snarare att pröva möjliga 

betydelseperspektiv.83 

 

Wolf förklarar Palms resonemang som att all tolkning är relativ och att det därför inte 

finns några givna svar i samband med dikttolkning. Han menar att Palm ser det litterära 

verket som något som överlämnas till läsaren för att bli tolkat på olika sätt.84 
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Wolf refererar också till den amerikanske litteraturforskaren Judith A. Langer, då Wolf 

anser att hennes resonemang är intressanta i relation till elevers kontextskapande i 

litteraturundervisningen. Langer beskriver klassrummet som en miljö där 

litteraturförståelse kan byggas inom en social ram. Hon anser således att eleverna bör 

betraktas som självständiga tänkare, samtidigt som läraren ökar medvetenheten kring att 

de är en del av en individuell grupptillhörighet och historia. Langer menar att elever 

läser litteratur med hjälp av tolkningar som de baserar på egna erfarenheter, det vill säga 

deras individuella historia och kontext. Hon beskriver kontexten som en komplex 

blandning av subkulturer, som kan bestå av sociala, historiska och kulturella variationer, 

vilket medför att varje grupp har olika sätt att tolka litteratur. Således har de flesta 

individer en uppsättning av litteraturerfarenheter, som kan inspirera dem till att se på 

litteratur på olika sätt.  

 

Langer anser att elever bör utveckla kunskap om den sociala kontexten, det vill säga att 

de alla är enskilda individer som socialiseras på olika sätt i grupper både utanför och i 

skolan. Hon beskriver detta som att eleverna bär på olika "jag" i skilda sammanhang 

och att litteraturläsning kan hjälpa dem med att bli medvetna om sina "jag", samt att se 

samband mellan erfarenheter inom olika grupper. Således har varje individ en 

sammansatt, social identitet, liksom olika intressen, vilket medför att personens 

grupptillhörighet påverkar hens förståelse. Langer beskriver att varje elev har skaffat sig 

kunskaper på olika nivåer och att de därmed kan lära av varandra genom att dela olika 

perspektiv genom diskussion. En bra klassrumsdiskussion kan således bestå av att 

eleverna uttrycker åsikter utan att tänka på om andra håller med, samt att de är beredda 

att byta olika perspektiv genom diskussion. Klassrummet bör därför ses som en plats i 

ständig förändring, där de deltagande individerna utgör en dynamisk enhet, i vilken 

läraren främjar hänsyn till rådande bakgrundsfaktorer i den gemensamma 

tolkningsgruppen.85 

 

Vidare refereras den amerikanske litteraturforskaren Jay Jacoby, som i likhet med 

Langer understryker vikten av perspektivbyte i klassrummet. Jacoby beskriver att elever 

för med sig ett känslomässigt, samt intellektuellt bagage till skolan och att detta kan 

beskrivas som en litterär repertoar. Därmed kan det inte finnas någon "rätt" eller "fel" 

tolkning, då meningsskapandet är grundat på personliga antaganden, önskningar och 

värderingar hos den enskilde eleven eller tolkningsgruppen. Således anser Jacoby att 

eleven äger den text som hen producerar, samt att lärarens egen kompetens inte är 

överlägsen elevernas. Hon framhåller dock att det kan uppstå vissa problem med sådan 

läsarorienterad undervisning, då eleverna gradvis kan tappa intresset för sina egna 

tolkningar.  

 

Jacoby beskriver att detta kan bero på att eleverna ännu inte har nått den intellektuella 

mognad som krävs för att diskutera komplexitet i samband med texttolkning, samt 

elevernas tidigare undervisning. Elever får ofta lära sig av läraren att det finns ett "rätt" 

eller "fel" svar under sin skolgång och att de därmed kan avläsa detta genom icke-

verbala signaler från läraren, som till exempel höjda ögonbryn, bruten ögonkontakt eller 
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ändrat ansiktsuttryck. Jacoby framhåller att detta kan leda till att elever passivt väntar på 

att läraren ska framföra det rätta svaret och att de därför "förlorar" sin text till läraren 

eller andra auktoritära experter, då den måste läsas med någon annans ögon. Vidare kan 

detta resultera i att elever direkt börjar söka efter svaren i en text genom skumläsning, 

vilket leder till att de inte förstår textens mening. Således understryker Jacoby vikten av 

att locka fram elevers synpunkter på ett icke-dömande sätt, då ett dömande lätt kan ske 

icke-verbalt i lärarens dialog med eleverna.86 

 

Fortsättningsvis refereras den norska språkvetaren Olga Dysthe, då hon beskriver ett 

sätt att undvika en värderande och monologisk envägskommunikation i undervisningen. 

Hon kallar detta för en dialogisk undervisning innehållande "autentiska" frågor, det vill 

säga frågor som inte har något på förhand givet svar. Dysthe anser att de autentiska 

frågorna inbjuder eleverna till att självständigt försöka förstå, reflektera och tolka, vilket 

signalerar att deras eget tänkande är betydelsefullt. Ett exempel på en autentisk fråga 

kan vara: Vad menar författaren med diktens sista rader? Wolf anser, i relation till 

Dysthes resonemang, att det också är nödvändigt att alltid ställa följdfrågor till eleverna 

för att åstadkomma ett dialogiskt klassrum, då detta kan inspirera till självständigt 

tänkande och diskussion. 87 

 

Wolf tillägger även att elever kan ha bristande vana att samtala analyserande kring en 

dikt, vilket medför att de endast samtalar vid sidan om dikten, då de saknar nödvändigt 

ordförråd. Han konstaterar att elevers ovana att analysera dikter beror på att de sällan 

eller aldrig har tränat sig i detta under sin tidigare skolgång. Vidare behöver elever en 

uppsättning redskap för att kunna samtala kring en dikt, det vill säga 

värderingsargument. Wolf anser således att skolan bör träna elever i användningen av 

de viktigaste termerna och därmed argumenten. Eleverna kan annars begränsas om de 

inte känner till dessa redskap, vilket medför att de saknar motivering för sina argument. 

Samtidigt begränsas de i sin förmåga att läsa på ett nyanserat sätt, samt att bedöma olika 

slags texter.88 

 

Lärarens roll i den läsarorienterade undervisningen  

Wolf refererar till den danska litteraturpedagogen Birte Sörensen, i diskussionen av 

lärarens roll i samband med skolans textarbete. Sörensen beskriver att läraren medvetet 

eller omedvetet spelar en roll i klassrummet, då fallet kan vara att denne är van vid 

bestämda svar hos eleverna vid frågor eller uppgifter, vilket eleverna brukar vara 

medvetna om. Sörensen menar att en sådan lärare är mindre lyhörd för elevsvar, vilket 

medför en strävan från eleverna att lämna det som anses vara de "rätta" svaren. Således 

understryker Sörensen att lärarens tolkning av en text måste få en annan roll, då den är 

begränsad till endast en persons situation, historia och erfarenheter.  

 

Sörensen framhåller, i likhet med Langer, att lärare och elever kan lära av varandra 

genom en dialog kring texten och att lärare bör pröva sin tolkning av texten mot 

elevernas och därmed göra eleverna medvetna om att det aldrig finns några "rätta" svar i 
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en textanalys. Sörensen beskriver att analysen av en text ofta tenderar att ses som ett 

tekniskt ämne, då elever endast får lära sig vilka redskap som kan användas i 

tolkningen, vilket fråntar eleverna den insiktsmässiga processen. Wolf stödjer 

Sörenssens resonemang, då han menar att en sådan läsarorienterad undervisning innebär 

att läraren inte ses som klassrummets expert, utan endast ytterligare en läsare att 

diskutera med. Han anser att ett sådant klassrum både främjar elevers syn på sig själva 

som unika läsare, samt förståelsen av texten.89 

 

Wolf konstaterar, baserat på de olika perspektiven inom litteraturvetenskapen, att vikten 

i läsandet av en text ska ligga på att förstå det som står skrivet. Därför ställer han sig 

själv frågan om vad som ska känneteckna litteraturundervisningen för skolans 

ungdomar, vilken han besvarar med att framhålla vikten av ett läsarorienterat 

perspektiv. Han anser att det bör betonas att en tolkning aldrig får ske på bekostnad av 

en annan i litteraturundervisningen, vilket innebär att olika tolkningar ska ses som 

positiva och mötas med tolerans. Vidare bör frågor ställas på ett sätt som leder till nya 

frågor, samt att förståelsen av ett litterärt verk inte nödvändigtvis behöver vara att känna 

till någon annans tolkning av detta. Således ska inte litteraturundervisningen endast utgå 

från lärares eller andra experters texttolkningar, då detta medför att dessa överförs till 

klassen som helhet.90 

 

Wolf anser att lärare som vill anamma en läsarorienterad undervisning bör ställa andra 

frågor än de konventionella, som inriktar sig mot författarkunskap, genrer och 

kronologi. Vidare är det nödvändigt att läraren reflekterar över om eleverna kommer att 

förstå, samt om de kommer att finna texten som intressant och vad som kan vara 

relevanta inledningsfrågor. Han anser även att läraren bör reflektera kring på vilka sätt 

den egna responsen kommer att skilja sig från elevernas, samt vad eleverna ska lära sig 

genom att ge respons på texten. Ännu en reflektion bör ägnas åt frågan om hur det 

sociala klimatet kommer att påverkas av elevernas vilja att dela med sig av responsen, 

samt vilka aktiviteter som kan användas för att inspirera till diskussion kring texten. 

Slutligen bör läraren reflektera över hur lektionen kan anpassas till de skillnader som 

finns mellan eleverna gällande intresse, erfarenhet, mognad och kön, samt hur 

responsen ska följas upp och vilka metoder som bäst utvecklar mångsidiga och 

innehållsrika tolkningar.91 

 

Samtidigt tillägger Wolf att författarens biografi inte ska undanhållas eleverna, då den 

snarare ska ses som ett önskvärt komplement till den läsarorienterade kärnan i 

undervisningen.  Han menar att detta kan främja intresset kring litteraturhistoria, litterär 

teknik och författarens biografi, dock poängterar han att läraren alltid bör avgöra dess 

relevans i undervisningen. Wolf framhåller att läraren ofta står inför frågan om huruvida 

litteraturhistoriska fakta ska presenteras före eller efter läsningen av dikten, vilket han 

anser kan ha olika fördelar beroende på valet. Om läraren väljer att presentera 

litteraturhistoriska fakta före läsningen får eleverna möjlighet att utveckla förförståelse 

som kan underlätta tolkningen, dock tillägger Wolf att detta kan medföra risker som att 
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tolkningen blir styrd av frågorna till texten. Således rekommenderar han att läraren med 

större fördel kan låta det utomlitterära komma in efter läsning och tolkningsdiskussioner 

och att frågor eller övningar som fokuserar på läsaren istället för texten bör prioriteras.  

 

Wolf anser att ett angeläget mål för undervisningen i litteraturstudier bör vara att främja 

elevers förmåga att utveckla och förklara sina tolkningar både muntligt och skriftligt, då 

han har upplevt att svenska ungdomar saknar språk för att uttrycka värderingar av 

litteratur. Han framhåller således att det läsarorienterade klassrummet ska innehålla ett 

tolererande klimat som ständigt ska fyllas av frågor som saknar facit. Wolf ger exempel 

på en användbar metod i litteraturundervisningen som kan främja elevers uttryck av sina 

egna tolkningar både skriftligt och muntligt. Han menar att det kan vara givande att låta 

eleverna skriva tyst i fem till tio minuter efter läsandet av en kort text innan den 

muntliga diskussionen, så att de får tid att individuellt reflektera kring de tankar som 

direkt dyker upp hos dem. Detta ger eleverna tid att precisera egna reaktioner i lugn och 

ro kring de associationer som uppstår och olika tillvägagångssätt kan till exempel vara 

att eleverna får svara på frågor kring texten eller att skriva fritt om känslor och tankar. 

 

Vidare tilläggs att undervisningens kärna ska främja elevers analys - och metaspråk i 

utvecklingen av självförståelse gällande individuella värderingar och åsikter. Samtidigt 

menar Wolf att det är nödvändigt att litteraturundervisningen ger elever möjlighet att 

lära känna varandra i egenskap av litteraturläsare och därmed skapa förståelse för olika 

sätt att läsa texter. Han ger exempel på vad som kan användas som reflekterande frågor 

för yngre och ovana läsare, till exempel: "Vilka känslor väckte texten när du läste den?" 

och "Väckte texten några minnen, erinrade den om några personer, platser eller 

upplevelser? Wolf ger ännu ett exempel på en användbar metod för att främja utbytet av 

olika perspektiv hos eleverna. Han menar att det kan vara berikande att låta eleverna 

parvis få diskutera den individuella läsningen med varandra och därigenom prata om 

minnen, tankar och känslor som uppstod vid läsningen. Eleverna får således möjlighet 

att diskutera likheter och skillnader i de individuella uppfattningarna, dock poängterar 

Wolf att det är viktigt att läraren understryker vikten av öppenhet utan att skapa debatt, 

då tolkningen av känslor inte kan betraktas som "rätt" eller "fel".92 

 

Wolf refererar till de amerikanska litteraturpedagogerna Beach och Marchall, som också 

har redovisat olika metoder för att följa upp litteraturläsning. Beach och Marchall 

framhåller en metod som utgår från att varje litterär text gör outsagda generaliseringar 

om världen. Uppgiften består av att eleverna får skriva ner tre påståenden om världen 

som de kan utläsa i en dikt, för att sedan få dessa uppskrivna på tavlan av läraren. 

Därefter diskuterar klassen vilka tolkningar som är mest trovärdiga och vilka som inte 

är det. Genom detta får eleverna möjlighet att skapa betydelse i mötet mellan texten och 

läsaren, samtidigt som de uppmanas att reflektera kring olika tänkta läsare. Läraren kan 

exempelvis ställa frågor som hur en annan person skulle reagera kring dikten, hur de 

själva skulle ha läst dikten för fem år sedan, hur de skulle tänka sig läsa den tio år 

framåt i tiden eller hur deras egna föräldrar skulle läsa den. 93 
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Wolf refererar åter till Sörensen gällande Beach och Marchalls metoder och den rådande 

lärarrollen. Sörensen anser att det är viktigt att läraren inte undertrycker sin litterära 

kompetens i liknande metoder, då denna krävs för att eleverna ska skaffa sig liknande 

kompetens. Dock menar hon att en sådan kompetens ska bestå av att läraren lyssnar 

med kritisk respekt, samt är medveten om att hens tolkningar är föränderliga och inte 

allmängiltiga. Vidare ger en sådan textläsare eleverna frihet att uttrycka sina egna 

texttolkningar, samtidigt som hen hjälper dem att vidareutveckla tolkningsmöjligheten. 

Detta innebär således att en lärare bör arbeta konstruktivt, det vill säga att eleverna ska 

uppmuntras och samtidigt provoceras genom att lärare uppmärksammar signaler och 

strukturer i texten.94 

 

Wolf återkommer till det faktum att lärares förhållningssätt till lyrik har visat sig vara 

bristfälligt. Han beskriver att han genom sin forskning har upptäckt att majoriteten av 

både lärare och elever sällan eller aldrig skriver lyrik och att ordet "diktanalys" är 

förknippat med negativa reaktioner. Han tillägger också att det i ungdomsskolan verkar 

som att eleverna har lärt sig att en dikt alltid är förknippad med dess författare, vilket 

har hindrat den aktiva läsningen, samt det fria tänkandet. Trots detta understryker Wolf 

att lyrikläsning bör vara en viktig del i svenskundervisningen, då den är en av 

skönlitteraturens huvudgenrer. Han stöder detta argument med att det råder ett positivt 

samband mellan lyrik och ungdomar, då de befinner sig i en ålder där de kan vara öppna 

för de känslor och stämningar som lyrik kan förmedla. Han anser dock att lyrik bör 

undervisas, analyseras och läsas på ett mer alternativt sätt än det traditionella för att 

väcka ungdomars intresse.95 

 

Vidare beskriver Wolf att elever ofta har upplevt en lyrikundervisning där läraren läser 

högt ur en dikt för klassen och därefter direkt frågat om diktens betydelse. Han menar 

att detta kan vara en anledning till ungdomars bristande intresse för lyrik, då det är svårt 

att utläsa en dikts betydelse efter att ha hört den endast en gång. Han konstaterar således 

att ett grundläggande inslag i lyrikundervisningen bör vara att en dikt ska läsas flera 

gånger, både högt och tyst för att eleverna ska få möjlighet att förstå diktens innehåll 

och språk, innan de kommenterar den. Wolf framhåller fördelarna med en 

läsarorienterad litteraturundervisning, då han anser att den stimulerar fantasi, känsloliv, 

och associativt tänkande som gör läsningen betydelsefull för eleven. Han anser dock att 

en sådan undervisning kräver att en elev uppfyller vissa krav i läsprocessen, som till 

exempel att ha kapacitet att koncentrerat läsa en litterär text, att vara villig att läsa texten 

igen om den bjuder motstånd, att vara villig att ompröva sin förståelse för texten, att 

vara öppen med personliga slutsatser, samt att kunna ha förståelse för alla olika 

tolkningar i tolkningssamfundet. Wolf tillägger dock att dessa krav kan verka 

övermäktiga för en lärare även i en litteraturintresserad klass, då motståndet att läsa och 

diskutera litterära texter kan vara stort.96 
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Wolf refererar till den amerikanske engelskprofessorn Robert E. Probst, som har gett 

förslag på olika strävansmål för en litteraturorienterad undervisning. Han preciserar 

dessa mål med följande punkter:  

 

- Eleverna bör vara beredda att lyssna på, samt lära sig av vad andra har att säga. 

- De bör respektera varandra genom att bygga vidare på vad andra har att säga. 

- De bör underbygga sina ståndpunkter genom att söka stöd i texten eller egen 

erfarenhet. 

- De bör samarbeta för att avgränsa sig till att diskutera ett ämne.  

- De bör säga sin uppriktiga mening. 

- De bör ha mod att formulera okonventionella tolkningar. 

- Varje elev bedöms vara intressant. 

- Var och en bör ges tid och utrymme utan att bli avbruten. 

- Eleverna bör vara beredda att tillfälligt eller helt avstå från att lägga fram sina 

synpunkter för att hjälpa någon eller för att diskussionen har tagit en annan vändning.97 

 

Wolf tillägger att vidare mål bör vara att eleverna får vetskap om att olika läsare kan 

tolka samma text på olika sätt och att detta kan bero på varierande faktorer, samt 

förmågan att kunna skilja mellan "läsardikt" och "författardikt". Eleverna bör även 

uppnå mål som innebär att betrakta litteratur som konst och en källa till kunskap, samt 

människors erfarenheter. Vidare bör de skaffa sig kännedom om betydelsefulla, främst 

svenska författarskap, samt känna till begrepp som genre, fabel, motiv och tema, samt 

rim, rytm och några versmått. Wolf lyfter också fram samtalets betydelse i samband 

med dessa mål, då han menar att ett sådant samtal inte letar efter den slutgiltiga 

sanningen utan istället låter alla komma till tals i förhandlingen om vad som kan vara 

betydelsefullt för tolkningen. Wolf sammanfattar den interaktiva undervisningen som 

att läraren lär sina elever att samtala i syfte att lära sig att tänka.98 

 

Att inspirera elever  

Wolf beskriver att många tonårsläsare betraktar sig själva som icke-läsare, då de visar 

stort motstånd mot, samt vägrar att läsa litteratur. Han anser dock att tonårsläsare istället 

ska betraktas som idealläsare, då han menar att de har den viktigaste förutsättningen, det 

vill säga ett intresse för sig själv. I detta intresse ligger allt från hens förhållande till 

föräldrar och kamrater, till kärlek, hat, krig och död, till kommande arbete, samt att ta 

ansvar för sina handlingar. Wolf konstaterar att tonårsläsaren således borde vara 

intresserad av litteratur som speglar dessa motiv men att denne istället blir distraherad 

av de världsliga ting som rör ungdomars värld. Vidare har detta lett till att elever har fått 

svårare att finna ord för känslor, insikter och funderingar, samt att de är rädda för att ha 

fel i sina åsikter, då de ska diskutera litteratur. De väljer istället att vara tysta eller att 

hävda att de inget kan, då de har vant sig vid att de ofta har fel i skolsammanhang.99 
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Wolf anser att huvudstrategin i samband med lyrikundervisningen bör vara att 

diktläsning inspirerar till att skriva dikter, vilket i sin tur inspirerar till att läsa fler dikter 

och så vidare.100 Wolf menar att det är nödvändigt att börja samtala kring lyrik på ett 

mindre anspråksfullt sätt än det som har varit vanligt tidigare och att samtal kring lyrik 

bör blir mer informella, det vill säga att låta dikterna främst tala för sig själva. Således 

anser han att det behövs färre samtal om dikter och mer läsande av dessa för att elever 

ska få ett livslångt intresse för lyrik. Wolf framhåller att lyrik bör stå för något som 

främst förknippas med känsla och fantasi och inte med något som alltid måste 

analyseras och intellektualiseras. Samtidigt har många dikter ett innehåll som är svårt att 

beskriva med ord och därför bör lyrik få betraktas som det obestämda och ofattbara.  

 

Wolf tillägger att det emellanåt är nödvändigt att samtala om vad en dikt handlar om, 

särskilt med de äldre eleverna, bara det inte blir ett regelbundet inslag. Wolf anser att ett 

lämpligt sätt att samtala kring lyrik bör vara att lära eleverna att tala om dikter på 

liknande sätt som de samtalar om prosa. Därmed bör elever kunna specificera vad som 

gör en dikt till en bra text på ett objektivt sätt, vilket innebär att de främst ser hur 

författaren lyckas förmedla innehållet. Det andra innebär att de ser hur hen arbetar med 

språket. Detta ger svar på frågorna "var" och "hur", vilket leder till det tredje steget som 

handlar om att fråga efter elevernas värderingar. Det fjärde steget kan slutligen vara att 

eleverna samtalar om skillnaden mellan lyrik och prosa. Därmed konstaterar Wolf att 

elever bör kunna beskriva, tolka och värdera dikter för sin egen skull och således se 

processen som en träning för livet. Han menar att människor genom samtal ofta 

beskriver, tolkar och värderar olika saker, till exempel personer, känslor, uppfattningar 

och så vidare, vilket gör det till en god träning i språkanvändning.  

 

Wolf anser att ett bra sätt att lära elever att samtala om dikter är att göra det med en 

grupp i taget. Han menar att detta är fördelaktigt, då detta skapar möjlighet att få med 

alla elever i samtalet, samt tillfälle att kontrollera om alla har förstått resonemangen. 

Vidare kan läraren med fördel läsa dikten högt för eleverna för att sedan låta dem själva 

läsa dikten några gånger. Han framhåller även att elever i små grupper kan få förbereda 

sig för att läsa upp varsin dikt och att sedan samtala om dessa inom grupperna.101 Detta 

kan göras genom att lärare visar upp dikten genom en stordia, så att alla elever lätt kan 

följa med i läsningen.102 Wolf beskriver att lämpliga frågor rörande diktens innehåll kan 

vara att fråga efter vem som talar i dikten, det vill säga vem som är diktens "jag". 

Lämpliga frågor att ställa kan även röra "jagets" ambitioner och om det är författaren 

eller någon annan som talar i dikten.103 Nästa steg kan således vara att låta eleverna ge 

sitt omdöme om dikten, det vill säga att motivera argument som de hämtar från samtalet 

om innehållet och språket. Wolf beskriver att elever kan ha svårt att motivera argument 

under det första samtalet och att de därför är nödvändigt att sådana samtal bör upprepas, 

dock inte för ofta. Vidare kan väsentliga frågor även röra vilka skillnader som kan 

förekomma i olika genrers uttryck av känslor, det vill säga vilken text som säger mest 
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och varför det är så. Samtal kan också föras kring stil och språk, det vill säga språkets 

uttryck baserat på tidsera. 104 

 

Wolf menar att elever genom dessa samtal vänjer sig vid de olika termer som läraren 

inför successivt i lyrikundervisningen, till exempel de som rör bildspråket, det vill säga 

metafor, liknelse, personifiering och diktens rytm. Vidare anser han att det är lämpligt 

att tala om stigande och fallande rytm istället för olika versfötter, samt att lära eleverna 

betydelsen av radlängd, strofindelning och pausering. Han framhåller dock att allt som 

rör språk och stilistiska uttrycksmedel är ointressanta om de inte förknippas med diktens 

innehåll.105 

 

Vidare framhålls ytterligare frågor som kan vara till hjälp i början, innan eleverna 

spontant kan diskutera lyrik, dessa lyder:  

 

- Vad försöker författaren beskriva? 

- Vad vill författaren framkalla för känsla hos dig?  

- Vad anser du vara det viktigaste med innehållet i dikten?  

- Vilka ord och uttryck lägger du främst märke till?  

 

Wolf poängterar dock att läraren inte behöver följa listan till punkt och prickar, då 

frågorna bör anpassas för varje klass. Vissa frågor kan således vara mindre intressanta 

och kan därför uteslutas och då läraren har ställt frågorna tillräckligt många gånger, så 

behövs den mindre och mindre.106 

 

Vidare redogörs en lathund med essentiella punkter i lyrikundervisningen och som 

läraren kan ha nytta av att följa. Dessa lyder: 

 

1. Läs själv eller låt någon elev läsa en dikt högt varje dag, en så kallad "dagens dikt".  

2. Sjung då och då tonsatta dikter.  

3. Berätta om nyutkomna diktsamlingar för barn och ungdom (biblioteket ger tips). 

4. Rösta fram klassens favoritdikt varje månad och låt den sitta uppe, så att alla lätt kan 

läsa den (och kanske säga den utantill).  

5. Ge tid åt eleverna att skriva in dikter de tycker om i ett skrivhäfte, som därmed 

förvandlas till en diktantologi.  

6. Låt klassen träna in och framföra ett lyrikprogram för t.ex. en annan klass ett par 

gånger varje läsår.  

7. Träna eleverna mer eller mindre regelbundet att samtala om lyrik.107 
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Högläsning   

Wolf anser att en god hjälp för en dikt är en bra och uttrycksfull uppläsning av läraren, 

samt att hen inte ska ta förgivet att eleverna inte har tagit till sig en dikt om det inte förs 

samtal om den.108 Således är högläsning av dikter en nödvändig teknik att lära sig för 

både elever och lärare, då detta kan göra en dikts mening mer tydlig och direkt. En 

engagerad och levande uppläsning med röst, mening och gester kan också medföra 

skapandet, samt ökandet av lyrikintresset. Wolf tillägger dock att högläsning av lyrik 

kan vara en utmaning, då slutet på en rad inte alltid är slutet på en mening och då den 

naturliga talrytmen inte alltid stämmer med den metriska rytmen. Han menar att detta 

kan medföra att allitteration och assonans låter fel om de överbetonas och så vidare. 

Detta kan dock övas upp med mycket träning både hos elever och lärare.109 

 

Wolf anser att det vanliga klassrumsarbetet helst ska ha lyrikinslag varje dag och att ett 

elever bör höra minst en dikt om dagen. Han menar att lyssningen, samt läsningen av 

dikter är en nödvändig förutsättning för att elever själva ska kunna skriva lyrik och att 

detta också kan skapa en positiv attityd kring genren. Vidare kan det motsatta, det vill 

säga då elever tvingats att alltid lära sig dikter utantill, påverka attityden och intresset 

negativt. Wolf beskriver att eleverna får hjälp med sitt eget skrivande om de får höra en 

mängd dikter, då de successivt kommer att förstå diktens natur, som innefattar 

upprepningar, koncentration, bilder och rytm. Han anser att det kan vara till fördel att 

huvudsakligen läsa orimmade dikter, för att få elever att förstå att dikter inte 

nödvändigtvis behöver vara rimmande. Detta är för många den egentliga definitionen av 

lyrik, vilket medför att många elever ofta lägger ner mycket energi på att rimma i sina 

dikter, vilket hindrar dem från att koncentrera sig på att finna de mest passande 

uttrycken. Wolf framhåller dock att det inte ska vara förbjudet att rimma i sina dikter, 

men att det inte finns någon anledning att prioritera detta och särskilt inte rimträning i 

form av övningar.110 

 

I valet av dikter anser Wolf att läraren bör tänka på att många vuxendikter också passar 

för yngre åldrar. Således är det nödvändigt att välja dikter av så varierande slag som 

möjligt, det vill säga lyrik som sätter fantasin i rörelse, som säger något viktigt om 

världen och som spelar på olika känslor. Läraren kan med fördel också välja lyrik som 

behöver läsas flera gånger för att förstås, likväl som lättillgängliga dikter. Wolf 

beskriver att det har visat sig att barn tycker bäst om och gärna återläser de dikter som i 

början var svåra att förstå, samtidigt som elever känner tillfredställelse, då de hör en dikt 

för första gången och förstår den. Vidare kan det vara nödvändigt med en kort 

lyrikintroduktion, oavsett hur vana eller ovana eleverna är att läsa lyrik. En lämplig 

sådan bör vara att läraren berättar något om vad dikten handlar om, samt författaren, 

vilket kan ge många elever en nödvändig förförståelse. Ett annat sätt att skapa 

nödvändigt förförståelse kan vara att låta eleverna knyta an till något de själva har 

erfarenhet av.111 
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Som tidigare nämnts framhåller Wolf att elevers känsla och förståelse för en dikt ofta 

ökar i samband med högläsning och att de på det sättet kommer i närkontakt med 

diktens mening, då de måste ta ställning till hur den ska uttryckas. Han menar att elever 

kan lära sig mycket om de har fått råd om vad de ska observera, samt rimlig tid att 

förbereda sin högläsning. Han understryker dock att många elever kan ha dåligt 

självförtroende i samband med högläsning och att de därför måste stärkas som 

högläsare. Wolf anser, som tidigare nämnts, att grupparbete är en lämplig metod för att 

öka elevers självförtroende och att läraren ger allmänna teknikråd i form av positiva och 

konstruktiva kommentarer. Vidare bör högläsningen och experimenterandet av lyrik 

starta redan i första klass, vilken ska innebära att läraren är återhållsam med 

värderingar, särskilt i tidiga åldrar. En utgångspunkt för ett bra framförande bör även 

vara kunskap om muntliga verkningsmedel och erfarenhet att använda sådana.112 

 

Wolf beskriver att en lämplig övning för att stärka elevers självförtroende kan vara en 

konkret övning i röststyrka, inom vilken läraren låter eleverna att bilda grupper för att 

sedan förse dem med en varsin text av olika slag. Därefter ger läraren varje grupp lappar 

med stickord och en siffra, på vilka det står olika röstlägen, för att sedan låta eleverna 

gemensamt läsa upp varje text i olika röstlägen genom att dirigera dem med hjälp av 

siffrorna. Detta görs i syfte att reflektera kring röststyrka och dess påverkan, samt 

röstläge, tonfall, tempo, rytm, artikulation, betoning och paus. Exempel på olika 

röstlägen kan vara: starkt, svagt, viskande, knappt hörbart och så starkt som det går. 

Övningen kan också bestå av känslolägen som glad, rädd, hysterisk, likgiltig och så 

vidare.113 Läsandet i kör kan också kombineras med rörelser och reflektion kring dess 

effekter.114 

 

Lyrikskrivande 

Wolf anser att lyrikundervisningen i grund och botten ska handla om att öva ett 

hantverk, inom vilket varje rad är viktig och där känslor och tankar formuleras i skrivna 

ord. Skapandet av något mer eller mindre konstnärligt ska också ge en särskild 

tillfredställelse. Således konstaterar han att en grundläggande förutsättning bör vara att 

arbeta med inre bilder och att en dikt ska skrivas utifrån något som berör och som känns 

betydelsefullt för eleven. Wolf beskriver att lyrikskrivande är en form av skrivprocess 

bland andra och således bör lärare helst bortse från stavning och interpunktion i början. 

Han framhåller att innehållet ska komma i första hand och att det formella kan vänta till 

renskrivningen.  

 

Vidare är det nödvändigt att få elever att börja skriva på ett ovanligt och oväntat sätt, då 

de lätt faller in i gamla skrivmönster som är förknippade med negativa associationer. 

Wolf beskriver att ett bra sätt att börja på är att eleverna skriver en så kallad 

kollektivdikt, då detta ofta upplevs som opretentiöst och avslappnat. Vidare kan 

diktskrivning ofta göra elever frustrerade och otrygga, då de upptäcker att det inte 

längre handlar om något som är rätt eller fel. Eleverna blir plötsligt utsatta för de 
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oväntade på ett kreativt sätt och läraren står således för en utmaning, det vill säga att få 

eleverna att komma bort från förutfattade meningar om vad en dikt är.115 

 

Wolf anser att det kan vara behjälpligt att ge eleverna ett specifikt ämne som angår dem, 

till exempel upplevelsen av olika känslor, så att de kan komma igång med sitt 

skrivande. Han ger därför ett exempel på en övning som kan inspirera eleverna, i vilken 

de blir ombedda att sluta ögonen och se om något framträder.116 Han tillägger dock att 

det ibland kan vara nödvändigt att ge eleverna en struktur att följa, trots att det kan 

verka fantasihämmande, då många elever behöver detta, framförallt de som är ovana 

och de som inte är särskilt intresserade av lyrik. Således bör läraren anpassa 

lyrikundervisningen efter varje specifik klass i frågan om hur mycket mönster eleverna 

behöver i övningarna.117 

 

Ännu ett exempel för att inspirera eleverna kan vara att låta dem själva läsa några dikter 

eller att låta dem gå runt i klassrummet och se vad kamraterna skriver om. Wolf menar 

att diktläsning som förberedelse för diktskrivning är extra nödvändigt i klasser som är 

ovana vid lyrikarbete.118 Han framhåller dock att vissa elever känner att de verkligen 

inte kan skriva lyrik och att de därför kan få börja med att få skriva prosa. Vidare känner 

många elever sig färdiga med sina dikter relativt fort, då de inte har en tanke på att 

bearbeta dessa på ett nödvändigt sätt. Således bör läraren eller en annan elev läsa upp 

dikten för den berörda eleven i syfte att hen ska få höra sina egna ord uttalade och att 

det därmed ställs relevanta frågor som kan väcka intresse för bearbetning.  

Exempel på sådana frågor kan vara:  

 

- Vad tycker du om din dikt?  

- Känns din dikt färdig, har du fått med allt du ville säga?  

- Är det något som du är särskilt nöjd med?  

- Finns det något i dikten som inte låter bra? 

- Fick nu några nya idéer när jag läste dikten för dig?  

- Tycker du om början? 

- Tycker du om slutet? 

 

Wolf tillägger att det även kan ställas ett antal följdfrågor i relation till dessa och att det 

ibland kan vara nödvändigt att be eleven att lägga bort dikten ett tag, då de efter en tid 

kan vara lättare att se vad som kan bearbetas. Vidare kan läraren be eleven att skriva 

ned de bästa raderna på ett nytt papper och därefter utgå från dem för att skapa en ny 

dikt.119 Wolf konstaterar att en naturlig känsla för rytm och rim kommer att utvecklas 

om elever genom träning förbättrar sin förmåga att använda ord, att utveckla sitt 

ordförråd, samt att öka sin skrivförmåga. Wolf menar dock att eleverna innan måste 

träna sin förmåga att observera, det vill säga att bli uppmärksamma på detaljer i 

sökandet efter de rätta orden.120 
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Wolf beskriver att elevers motstånd till att skriva ofta hänger samma med formen och 

att det enda sättet att motverka motståndet är att utsätta eleven för mycket läsande av 

och lyssnande till lyrik, samt att hen kontinuerligt själv skriver dikter. Vidare kan 

läraren med fördel överösa eleverna med dikter innan de själva börjar arbeta. Wolf 

menar att många elever genom detta kommer att härma det de tidigare läst, dock anser 

han att det inte är något negativt, då självständigheten kommer att komma så 

småningom i samband med ökat självförtroende.121 Vidare bör läraren ha en kärlek till 

ord för att i sin tur få sina elever att leka med dem. Läraren behöver i det avseendet inte 

vara en expert, men hen bör ha ett intresse för lyrik i form av läsning och skrivning. 

Wolf anser att detta hjälper lyrikläraren att se möjligheter och problem, då eleverna 

själva skriver och att det således blir lättare att få en fungerande grundtanke i 

skrivprocesstänkandet.  

 

Fortsättningsvis bör skrivningen av dikter vara processinriktat och att elever därmed 

inte stannar vid det första utkastet, då det ska ses som ett material som ska bearbetas i 

ytterligare några steg. Wolf beskriver att ett sätt att stärka elevers intresse kring 

poesiskrivande kan vara att upprätta en klassens poesibok som alltid är tillgänglig, i 

vilken läraren sätter in elevers renskrivna dikter, då detta kan få eleverna att känna 

stolthet och självförtroende. Vidare kan det vara gynnsamt att bjuda in en verksam poet 

som kan arbeta med klassen genom att göra olika skrivövningar och läsa egna dikter.122 

 

Lyrikmetoder  

Wolf konstaterar, som tidigare nämnts, att lärare står inför en stor utmaning i 

litteraturundervisningen, dock framhåller han att det finns metoder som kan vara 

behjälpliga för lyrikläraren. En grundregel bör vara att arbeta på ett varierat sätt, det vill 

säga att litteraturläsningen måste kopplas till skrivande och att urvalet av texter görs 

bredare än det som antologierna oftast erbjuder. En lämplig variation kan exempelvis 

vara blandningen mellan högt och lågt, vackert med fult, allvarligt med komiskt, samt 

det formstrama med det vildvuxna. Wolf lyfter också fram fördelarna med att överraska 

eleverna med en text som har ett intressant budskap, samtidigt som den kan uppfattas 

som okonventionell. Han beskriver att en metod kan vara att använda korta, 

lättillgängliga texter som innehåller ämnen som tonåringen kan relatera till, som till 

exempel kärlek, hat, vänskap, svartsjuka, sorg och lycka. Läraren kan också med fördel 

använda låttexter som eleverna lyssnar på under sin fritid, då diskussionen av dessa kan 

leda till reflektioner kring tolkning, stämning och budskap. Vidare kan ett 

tillvägagångssätt vara att de korta texterna kopieras på en stencil, så att eleverna får 

möjlighet att skriva ner egna reaktioner beträffande textens innehåll, samt enstaka ord 

och uttryck.123 

 

Vidare konstateras att vissa elever inte kommer att vilja delta i diskussion av texterna 

och därmed kan ett lämpligt tillvägagångssätt vara att låta dessa skriva sin respons eller 

att delge den i form av teckningar/ bilder. Sedan kan läraren försöka uppmuntra 
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eleverna att i par eller grupp diskutera varandras synpunkter kring texten eller bilden, 

samtidigt som hen ger signalement om att ingen får underkänna någon annans 

synpunkter. Wolf refererar åter till Iser, som beskriver att ett litterärt verk har två poler, 

det vill säga den artistiska, som syftar på den text som författaren skapat, samt den 

estetiska, som är den text som den medskapande läsaren utformar. Han menar att den 

mening som läsaren ger en dikt oftast beskrivs i ord, men att den också kan uttryckas 

med ett konstnärligt uttrycksmedel, som till exempel bild.124 

 

Wolf refererar även till den amerikanska litteraturläraren Marjorie Roemer, som också 

beskriver att bildtolkning kan användas i tolkningen av dikter. Roemer lät sina elever 

studera fem porträttfotografier för att sedan svara på frågan: Vad ser du? Eleverna fick 

därefter skriva ner sina observationer och sedan delge dessa med sina klasskamrater i 

grupper om fyra eller fem. Hon kunde dra följande slutsatser rörande övningens resultat, 

det vill säga att eleverna noterade olika detaljer och att samma detaljer ofta tolkades på 

skilda sätt av de olika studenterna. Roemer noterade också att studenterna fick 

associationer som formade responsen, samt att de drog olika slutsatser från samma 

konkreta detalj. Vidare noterade hon att studenternas erfarenheter av världen och 

människors sätt att vara påverkar vad de observerar, samt att studenterna i sin tolkning 

ibland använde en berättelse för att förklara sin respons. Därigenom upptäckte Roemer 

att det finns ett nära släktskap mellan bild och texttolkning.125 

 

Wolf ger exempel på en skrivövning som kallas "nonstop-skrivning" som innebär att 

eleverna skriver ner sina spontana tankar om det lästa utan att tänka på formaliteter som 

stavning, meningsbyggnad, struktur och så vidare, under vilken elevernas text inte 

kommer att betygsättas. Det skrivna kan sedan användas i en diskussion i par, mindre 

grupp eller hela klassen. "Nonstop-skrivande" kan även användas till att beskriva en 

dikts huvudmotiv, då elevernas uppgift är att "nonstop-skriva" under ett par minuter om 

olika ämnen, till exempel vänskap. Wolf anser att lämpliga diskussionsfrågor bör vara 

okomplicerade och inte beröva eleven auktoritet över texten och att lärare alltid ska 

betona att människor kan, samt har rätt att tycka olika om litteratur. Sådana frågor bör 

inte heller ställas på en gång, då det är mer lämpligt att låta eleverna få vänja sig 

successivt vid dessa. Wolf framhåller, som tidigare nämnts, att eleverna med fördel kan 

få fem minuter att skriva ned sina svar, istället för att börja diskussion direkt.126 

 

Vidare ges exempel på ytterligare övningar som kan vara behjälpliga för att få elever 

intresserade och nyfikna på lyrik, vilka han till största del har hämtat från utländsk och 

engelskspråkig litteratur som han har översatt och anpassat till svenska förhållanden.127 

 

En av dessa kallas den "dadaistiska dikten", vilken har sin grund i dadaismen. Wolf 

beskriver att dadaismen var en riktning inom konst och litteratur som uppstod i början 

av 1900-talet, som handlade om att konstnärer ville bryta mot alla regler, särskilt de 
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konventionella språkreglerna. Således innehåller poesi inom dadaismen anarkistiska och 

lekfulla element, vilka eleverna får uppleva genom att skriva en dadaistisk dikt.128 

Vidare beskrivs en övning som kallas Dikt med lånade ögon, som innebär att elever får 

föreställa sig att de är historiska personer i syfte att skriva en dikt ur dennes ögon. 

Således lånar eleven någon annans ögon och kunskap för att tänka sig in i någon annans 

ställe genom att ställa frågorna: Hur ser världen ut från den här personens perspektiv 

och hur tänkte hen? Exempel på kända personer kan vara Jesus, Ceasar, Madame Curie, 

Gandhi eller statsministern.129 

 

Fortsättningsvis ger Wolf exempel på en övning som kallas för "Tvåminutersdikt", som 

kräver total koncentration från eleverna, samt snabbt tänkande. Eleverna blir tilldelade 

ett ämne, som kan beröra vad som helst, för att sedan skriva ner vad de associerar till på 

två minuter. Wolf menar att detta ger en fokuserad prestation som kan ge fördelaktigt 

resultat då eleverna är under tidspress. Han anser att tre eller fyra dikter kan skrivas vid 

varje övningstillfälle med en paus emellan och att eleverna senare kan bearbeta sina 

dikter om de vill. Detta bör göras så att det spontana inte försvinner.130 

 

Slutligen beskriver Wolf diktformen "haiku", som är en japansk kortdikt som har sitt 

ursprung i en stor diktsamling från 700-talet, som består av endast tre orimmade rader. 

Han menar att ett sätt att introducera haikun före eleverna är att visa exempel på japansk 

konst, då dess skönhet och enkelhet är besläktade med haikun. Vidare kan eleverna på 

det sättet får möjlighet att peka ut det som är typiskt för japansk konst, det vill säga att 

den ofta försöker fånga naturen i en bild. Haikun påminner mycket om ett fotografi, då 

den ofta ställer oförenliga element mot varandra, till exempel det stora mot det lilla, för 

att återge ett ögonblick och ge en estetisk upplevelse. Wolf anser att skrivandet av 

haikudikter tvingar eleverna till koncentration och klarhet i uttryckssättet, det vill säga 

att precisera sitt språk. Det gäller således att finna de rätta orden och placera dem på de 

rätta ställena. Vidare kan eleverna med fördel utgå från bilder och egna iakttagelser, 

t.ex. i naturen, vilket illustreras med tusch.  

 

Wolf beskriver att läraren kan börja med en gemensam övning, i vilken eleverna blir 

ombedda att skriva enligt detta mönster:  

 

rad 1: tid på dagen 

rad 2: en iakttagelse 

rad 3: jämförelse med något annat  

 

Vilket kan resultera i ett exempel som detta:  

 

Kall vintermorgon  

Våra skidstavar i rad 

som stora pennor 131 
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Resultat 
 

Studiens resultat har påvisat att det råder ett samband mellan lyrik och 

språkutveckling,132 då den samtida forskningen framhåller att rim och ramsor i 

förskoleåldern spelar en viktig roll i utvecklingen av läsinlärning. Barnen lär sig 

därigenom att känna igen fonologiska mönster som allitteration och slutrim. Det har 

även påvisats att barn i tidiga åldrar kan få svårigheter med läs och skrivinlärning om de 

saknar eller har bristande fonologisk medvetenhet. Således medför det positiva effekter 

enligt skolans inlärningsplan, om barn före skolstarten får tillfälle att komma i kontakt 

med språkets formsida genom lek.133 Vidare råder det ett positivt samband mellan lyrik 

och ungdomar, då de befinner sig i en ålder där de kan vara öppna för de känslor och 

stämningar som lyrik kan förmedla.134 
 

Vidare är en förutsättning för att ta till vara på elevers fantasi och kreativitet en insats 

som är likvärdig med undervisningen i estetiska ämnen som bild, sång, musik och dans. 

Därmed bör skolan låta elever från alla stadier arbeta med anpassade lyrikövningar som 

konstnärligt uttrycksmedel, då språkutvecklingen fortsätter under hela livet. Elever får 

därmed möjlighet att betrakta litteratur som konst och en källa till kunskap, samt 

människors erfarenheter.135 De elever som har bristande kunskaper från tidig ålder kan 

därför ha nytta av att möta lyriken i skolan, då lyrikens språkliga och formella kvaliteter 

har gynnsamma effekter på deras språkutveckling, samt precisionen av skrift - och 

talspråk.136 Således är det nödvändigt att elever får tid och möjlighet att skriva dikter, då 

de har behov av att uttrycka sig och en önskan att leka med språket.137 De behöver 

också utforska lyrikens språk och stil, då skrivandet av egna dikter ger önskad frihet att 

bestämma över språket, vilket kan medföra att elever upplever engagemang i form av 

känslor och tankar.138 På det sättet får elever möjlighet att utveckla en känsla för det 

enskilda ordets betydelse, vilket kan medföra en vilja att stava rätt. Vidare främjas 

språkutvecklingen om elever finner nöje i att läsa och skriva lyrik, vilket automatiskt 

kommer att leda till läsandet av fler dikter.139 

 

Lyrik kan även fungera som erfarenhetspedagogik, då genren uppmuntrar elever att 

skriva om personliga känslor och erfarenheter. Således kan svenskämnet bli till ett 

personlighetsutvecklande ämne, då elevernas personliga identitet sätts i centrum. 

Lyrikens estetiska upplevelse kan därför bidra till människors identitetsutveckling, samt 

ge ökad litterär medvetenhet, vilket också främjar litteratursamtal och läslust.140 Många 

elever, särskilt de äldre, reflekterar över de stora livsfrågorna och således kan de ges 

möjlighet till den form av eftertanke, samt reflektion som läsandet och skrivandet av 
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dikter innebär.141 Därmed kan det vara nödvändigt att låta elever vara kreativa i 

samband med lyrik i syfte att befästa deras personliga identiteter, då detta kan leda till 

personliga iakttagelser av omvärldens och samtidens realiteter, samt andra människors 

perspektiv. Detta kan även bidra till att lyrik blir ett kommunikativt inslag i skolan, då 

en dikt kan betraktas som ett meddelande från en människa till en annan.142 Vidare kan 

lyrik ge eleverna möjlighet att tillägna sig viktiga delar av det litterära kulturarvet, då de 

får läsa och arbeta med dikter av olika författare, vilket tydliggör mänskliga erfarenheter 

på olika sätt.143 De får således möjlighet att utveckla förmågan att skilja på 

"författardikt" och "läsardikt", det vill säga skillnaden mellan andras iakttagelser och de 

personliga.144 

 

Studien har även påvisat att ett läsarorienterat program kan vara en lämplig didaktisk 

metod i lyrikundervisningen, då kärnan i en sådan pedagogik är den autonoma läsaren, 

vilken kan vara både eleven och läraren i ett undervisningssammanhang.145 En sådan 

undervisning stimulerar fantasi, känsloliv och associativt tänkande, vilket således gör 

texten betydelsefull för eleven.146 Läsandet av en dikt i ett klassrum är dock en 

komplicerad process, då både elever och lärares interaktion med texten kan styras av 

normer kring hur en dikt ska vara och hur den ska se ut, vilket kan påverka läsningen.147 

En lämplig pedagogik kan således vara att betrakta läsprocessen som ett samarbete och 

att tolkningens hållbarhet prövas i en gemensam tolkningsgrupp bestående av både 

elever och lärare. Därmed kan tolkningen av en litterär text ses som en process där 

läsarna genom diskussion förhandlar sig fram till vad som är en rimlig läsning, samt 

betydelsen av texten utan några definitiva sanningar,148 vilket kan medföra att elever 

känner sig fria att oberoende och självständigt formulera en texts betydelse. En sådan 

pedagogik innebär att eleverna betraktas som självständiga tänkare och att det inte finns 

några givna svar i samband med dikttolkning.149 

 

Vidare innefattar en sådan pedagogik att läraren ökar medvetenheten kring att elever 

tillhör en individuell grupptillhörighet och historia, det vill säga att de läser litteratur 

med hjälp av tolkningar som de baserar på egna erfarenheter. Elever är således en del av 

en individuell kontext som består av en komplex blandning av sociala, kulturella och 

historiska variationer, vilket medför att de tolkar litteratur olika. Därmed kan 

klassrummet vara en passande plats för diskussion, då eleverna kan lära av varandra 

genom perspektivbyte, inom vilket läraren tar hänsyn till rådande bakgrundsfaktorer i 

den gemensamma tolkningsgruppen.150 Den läsarorienterade undervisningen främjar 

elevers analys - och metaspråk i utvecklingen av självförståelse gällande individuella 

                                                             
141 Wolf, Till dig, s. 29 
142 Wolf, Till dig, s.59  
143 Wolf, Läsaren, s. 42, 13  
144 Wolf, Läsaren, s. 150-152  
145 Wolf, Läsaren, s. 29  
146 Wolf, Läsaren, s. 140 -141 
147 Wolf, Läsaren, s. 39-49, 41  
148 Wolf, Läsaren, s. 111-112 
149 Wolf, Läsaren, s. 109 -110, 120 -121 
150 Wolf, Läsaren, s. 120 -121 



 

36 
 

värderingar och åsikter, samt möjligheten att lära känna varandra som litteraturläsare, 

vilket kan skapa förståelse för olika sätt att läsa texter.151 

 

Det har även påvisats att elever ofta får lära sig av läraren att det finns ett "rätt" eller 

"fel" svar under sin skolgång, vilket kan leda till en passiv väntan på att läraren ska 

framföra det rätta svaret. Därmed "förlorar" eleverna sin text till läraren, vilket kan 

resultera i att textens mening går förlorad, då de direkt börjar söka efter svaren genom 

skumläsning. Således bör läraren locka fram elevers synpunkter på ett icke-dömande 

sätt, då ett dömande lätt kan ske i lärarens dialog med eleverna.152 Detta innebär att 

läraren, trots sin litterära kompetens, lyssnar med kritisk respekt med medvetenheten 

om att de individuella tolkningarna är föränderliga och inte allmängiltiga. En sådan 

lärare ger eleverna frihet att uttrycka egna texttolkningar, samtidigt som hen hjälper 

dem att vidareutveckla tolkningsmöjligheten.  

 

Det är nödvändigt att läraren gör eleverna medvetna om att också deras åsikter är 

föränderliga, det vill säga att deras första respons bör betraktas som ett utkast att bygga 

vidare på. Detta kan bidra till att eleverna inte blir rädda för att ändra sig, då första 

steget i litteraturläsningen alltid betraktas som otillräcklig och ogenomtänkt respons, 

vilket bidrar till att allt kan förändras och tas tillbaka genom diskussion. Vidare kan 

detta till en början mötas av frustration, då eleverna inte hittar något rätt eller fel svar, 

dock bidrar det med tiden till att eleverna befrias från det falska hopp som definitiva 

svar innebär.153 Därför bör elever mötas av ett konstruktivt arbetssätt, inom vilket de 

uppmuntras och samtidigt provoceras genom att läraren uppmärksammar signaler och 

strukturer i texten.154 

 

Vidare kan en lämplig metod för att undvika en värderande kommunikation i 

undervisningen vara att ställa autentiska frågor, det vill säga frågor som på förhand inte 

har något givet svar. Dessa frågor bjuder in eleverna till att tänka självständigt, det vill 

säga att försöka förstå, reflektera och tolka, vilket signalerar att elevernas tänkande är 

betydelsefullt. Det kan också vara nödvändigt att ställa följdfrågor till dessa, då detta 

inspirerar eleverna till ytterligare självständighet och diskussion.155 Vidare behöver 

eleverna en uppsättning redskap för att kunna tala om en dikt, det vill säga olika 

värderingsargument. Många elever är ovana vid att samtala analyserande kring en dikt, 

då de saknar ett nödvändigt ordförråd för ändamålet och således bör skolan träna 

eleverna i användningen av nödvändiga termer och argument. Annars kan de bli 

begränsade, då de saknar förmåga att läsa på ett nyanserat sätt, samt att bedöma olika 

slags texter.156 Läraren bör dock undvika att se analysen av en text som ett tekniskt 

ämne, då detta fråntar eleverna den insiktsmässiga processen.157 
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Läraren behöver även reflektera över om eleverna kommer att förstå och om de kommer 

att finna en text som intressant i valet av skönlitteratur, samt på vilka sätt den egna 

responsen kommer att skilja sig från elevernas och vad eleverna ska lära sig genom att 

ge respons på texten. Den läsarorienterade undervisningen bör därmed fokusera på 

andra frågor än de konventionella, som inriktar sig mot författarskap, genrer och 

kronologi.158 Således bör lyrik undervisas, analyseras och läsas på ett mer alternativt 

sätt än det traditionella för att väcka ungdomars intresse.159 Eleverna behöver således bli 

utsatta för det kreativa på ett oväntat sätt, vilket kan hjälpa dem att komma bort från den 

förutfattade meningen om vad en dikt är.160 Läraren kan därför med fördel överraska 

eleverna med en text som har ett intressant budskap, samtidigt som den kan uppfattas 

som okonventionell. En grundregel kan således vara att urvalet av texter görs bredare än 

det som antologierna oftast erbjuder och att en lämplig variation är att blanda högt och 

lågt, vackert med fult, allvarligt med komiskt, samt det formstrama med det 

vildvuxna.161 Representativ lyrik i undervisningen bör således innefatta dikter av 

varierande slag, det vill säga dikter som sätter fantasin i rörelse och som säger något 

väsentligt om världen, samt spelar på olika känslor.162 

 

Således kan läraren med fördel välja lyrik som behöver läsas flera gånger för att förstås, 

likväl som lättillgängliga dikter, då det har visat sig att barn bäst tycker om och gärna 

återläser de dikter som i början var svåra att förstå. Samtidigt känner elever 

tillfredställelse, då de hör en dikt för första gången och förstår den. Läraren bör också ta 

i beaktande att många vuxendikter även passar för yngre åldrar.163 Ännu en användbar 

metod kan vara att använda korta, lättillgängliga texter som innehåller ämnen som 

tonåringen kan relatera till, som till exempel kärlek, hat, vänskap, svartsjuka, sorg och 

lycka. Läraren kan också med fördel använda låttexter som eleverna lyssnar på under 

sin fritid, då diskussionen av dessa kan leda till reflektioner kring tolkning, stämning 

och budskap.164 

 

Studien har påvisat att en nödvändig aspekt att ta hänsyn till är hur det sociala klimatet 

kommer att påverkas av elevers vilja att dela med sig av textresponsen, samt vilka 

aktiviteter som kan användas för att inspirera till diskussion kring texten. Hänsyn bör 

således tas till hur lektionen kan anpassas till skillnader som finns mellan eleverna 

gällande intressen, erfarenheter, mognad och kön, samt hur responsen ska följas upp och 

slutligen vilka metoder som bäst utvecklar mångsidiga och innehållsrika tolkningar.165 

Det är fördelaktigt om läraren förstår hur elevers respons formas av den värld de lever i 

för att fungera framgångsrikt.166 Författarens biografi bör dock inte undanhållas 

eleverna, men det är upp till läraren att avgöra dess relevans i undervisningen. Den kan 

snarare ses som ett komplement till undervisningen, vilket kan bidra till att främja 

intresset kring litteraturhistoria, litterär teknik och författarens biografi. Författarens 
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biografi kan således presenteras efter läsning och tolkningsdiskussioner rörande 

läsaren.167 

 

Vidare bör ett angeläget mål för undervisningen i litteraturstudier vara att främja elevers 

förmåga att utveckla och förklara sina tolkningar både muntligt och skriftligt och att det 

läsarorienterade klassrummet således ska innehålla ett tolererande klimat. Detta innebär 

att undervisningen ständigt ska fyllas med frågor som saknar facit. En lämplig metod 

som kan vara givande för elevers uttryck av tolkningar kan därmed vara att låta eleverna 

skriva tyst i fem till tio minuter innan den muntliga diskussionen äger rum. På det sättet 

får de tid att individuellt reflektera kring de tankar som direkt dyker upp hos dem, vilket 

ger eleverna tid att precisera egna reaktioner i lugn och ro. Eleverna kan till exempel få 

svara på frågor kring texten eller skriva fritt om tankar och känslor. Det kan även vara 

berikande att låta elever parvis få diskutera tankar och känslor med varandra, då detta 

ger dem möjlighet att jämföra likheter och skillnader i deras uppfattningar.168 

 

Läraren bör dock understryka vikten av att inte skapa debatt, då tolkningen av känslor 

bör vara öppen och inte betraktas som rätt eller fel.169 Således får läraren möjlighet att 

lära sina elever att samtala i syfte att tänka.170Ännu ett tillvägagångssätt i lyriksamtalet 

kan vara att låta eleverna delge sin respons i form av teckningar/bilder, då studien har 

visat att det finns ett nära släktskap mellan bild och texttolkning. En dikts mening kan 

således uttryckas med en bild som läraren kan låta eleverna diskutera kring genom att 

jämföra varandras synpunkter, antingen i par eller i grupp.171 

 

Studien har gjort det möjligt att konstatera att det är nödvändigt att samtala om lyrik på 

ett mindre anspråksfullt sätt, inom vilket dikter kan få tala för sig själva genom 

informella samtal kring genren. Lyrik bör således stå för något som främst förknippas 

med känsla och fantasi och inte med något som måste analyseras och intellektualiseras. 

Dikters innehåll kan ofta vara svåra att beskriva med ord, då de är obestämda och 

ofattbara och således behövs det färre samtal om dikter och mer läsande av dessa för att 

elever ska inspireras av lyrik. Det kan dock vara nödvändigt att diskutera med de äldre 

eleverna vad en dikt handlar om, bara det inte blir ett regelbundet inslag i 

undervisningen.172 Således kan en kort lyrikintroduktion hållas, då läraren berättar något 

om vad dikten handlar om, samt författaren, vilket kan ge många elever nödvändig 

förståelse. Vidare kan eleverna få förståelse genom att knyta an till något de själva har 

erfarenhet av genom diskussion.173  

 

En sådan diskussion kan bestå av att eleverna på ett objektivt sätt får specificera vad 

som gör texten bra i förhållande till hur författaren lyckas förmedla innehållet, hur 

författaren arbetar med språket och slutligen att värdera texten. Det huvudsakliga syftet 

med lyrikundervisningen bör dock vara att elever kan beskriva, tolka och värdera dikter 
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för sin egen skull och därmed se processen som en träning för livet. Dessa samtal kan ge 

god träning i språkanvändning, då elever genom samtal beskriver, tolkar och värderar 

personer, känslor, uppfattningar och så vidare.174 

 

Vidare kan en lämplig samtalsmetod i lyrikundervisningen vara att elever får diskutera 

dikter en grupp i taget, vilket är fördelaktigt då alla kan delta i samtalet och då läraren 

kan kontrollera om alla har förstått resonemanget. Läraren kan således läsa upp en dikt 

högt för eleverna eller låta eleverna läsa dikten högt för varandra för att sedan låta dem 

själva läsa dikten några gånger.175Läraren kan även visa upp dikten genom en stordia för 

att sedan låta eleverna samtala kring dikten inom grupperna.176 Lämpliga frågor rörande 

diktens innehåll kan till exempel vara att fråga efter vem som talar i dikten, det vill säga 

vem som är diktens "jag" och vilka ambitioner diktens "jag" har. Ännu en relevant fråga 

att ställa är om dikten har flera "jag".177 Samtal kan även föras kring stil och språk, det 

vill säga om språkets uttryck är baserat på tidsera. Sedan kan eleverna få ge sitt omdöme 

om dikten, det vill säga att motivera argument som de hämtar från samtalet om 

innehållet och språket. Dessa samtal bör även upprepas emellanåt, då elever kan ha 

svårt att motivera argument under det första samtalet. Genom samtalen vänjer eleverna 

sig vid olika termer som rör lyrikundervisningen, till exempel rörande bildspråket, 

innehållande metaforer, liknelser, personifiering och diktens rytm.178 Allt som rör språk 

och stilistiska uttrycksmedel bör dock betraktas som ointressanta om de inte förknippas 

med diktens innehåll.179 

 

Högläsning kan också vara en god hjälp i lyrikundervisningen, då en dikts mening på 

det sättet kan göras mer tydlig och direkt. Vidare kan en engagerad och levande 

uppläsning med röst, mening och gester medföra ökandet av lyrikintresset.180 Således 

bör det vanliga klassrumsarbetet bestå av dagliga lyrikinslag, då lyssningen och 

läsningen av lyrik är en förutsättning för att eleverna själva ska kunna skriva lyrik och 

därmed få en positiv attityd kring genren. Elever kan därmed få hjälp med sitt skrivande 

om de får höra mängder av dikter, då de successivt kommer att förstå diktens natur, som 

innefattar upprepningar, koncentration, bilder och rytm.181 

 

Högläsning kan dock frambringa dåligt självförtroende hos många elever och således 

kan grupparbete vara en lämplig metod att öka detta, inom vilka eleverna får god tid på 

sig att förbereda sin högläsning. Läraren kan därefter ge allmänna teknikråd i form av 

positiva och konstruktiva kommentarer, vilket kan stärka eleverna. En utgångspunkt för 

lyrikundervisningen bör således innefatta kunskaper om muntliga verkningsmedel och 

erfarenhet att använda sådana.182 
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Ännu en lämplig övning att stärka elevers självförtroende kan vara en konkret övning i 

röststyrka, inom vilken läraren låter eleverna bilda grupper för att sedan förse dem med 

en varsin text av olika slag. Därefter ger läraren varje grupp lappar med stickord och en 

siffra, på vilka det står olika röstlägen, för att sedan låta eleverna gemensamt läsa upp 

varje text i de olika röstlägena genom att dirigera dem med siffrorna. Således för 

eleverna möjlighet att reflektera kring röststyrka och dess påverkan, samt röstläge, 

tonfall, tempo, rytm, artikulation, betoning och paus. Exempel på olika röstlägen kan 

vara starkt, svagt, viskande, knappt hörbart och så starkt som möjligt. Övningen kan 

också bestå av uppläsningen av känslolägen som glad, rädd, hysterisk, likgiltig och så 

vidare.183 Läsandet i kör kan också kombineras med rörelser och reflektion kring dess 

effekter.184 

 

Vidare kan det konstateras att lyrikundervisningen bör betraktas som ett hantverk, inom 

vilket skapandet av något konstnärligt ger särskild tillfredställelse. Varje skriven rad ska 

därmed betraktas som viktig, då den formulerar känslor och tankar i ord. Det kan även 

vara behjälpligt att hjälpa eleverna att komma igång med sitt skrivande genom att ge 

dem ett specifikt ämne som angår dem, till exempel upplevelsen av känslor. Således kan 

en grundläggande förutsättning vara att arbeta med inre bilder och att läraren därför 

bortser från stavning och interpunktion i början av skrivprocessen. Det formella kan 

istället vänta till renskrivningen, då innehållet bör komma i första hand. 185 

 

Det kan dock vara nödvändigt att ibland ge eleverna en struktur att följa, då många 

elever är ovana och ointresserade av lyrik. Undervisningen bör därför anpassas till hur 

mycket förberedelse en klass behöver, det vill säga hur mycket mönster de behöver i 

övningarna. Lämpliga övningar för att inspirera eleverna kan vara att be dem att sluta 

ögonen för att se om någon upplevelse framträder, att låta dem själva läsa dikter eller att 

låta dem gå runt i klassrummet och se vad kamraterna skriver om. Läraren kan också 

pröva en övning som kallas "nonstop-skrivning," som innebär att eleverna skriver ner 

sina spontana tankar om det lästa utan att tänka på formaliteter som stavning, 

meningsbyggnad struktur och så vidare. Det skrivna kan således användas i en 

diskussion för att beskriva en dikts huvudmotiv, som till exempel kan beröra ämnet 

vänskap. Diskussionsfrågorna bör således vara okomplicerade och därmed inte beröva 

eleven auktoritet över texten. 186 

 

Eleverna kan även behöva bearbeta sina texter, då de ofta blir klara med sina dikter 

väldigt fort. Läraren kan således läsa upp dikten för den berörda eleven, så att hen får 

höra sina egna ord uttalade och därefter ställa frågor som kan väcka intresse för 

bearbetning. Vidare kan det vara nödvändigt att be eleven att lägga bort dikten ett tag, 

då det efter en tid kan vara lättare att se vad som behöver bearbetas eller att låta eleven 

skriva ned de bästa raderna av dikten för att använda dessa i en ny dikt.187 Ännu ett sätt 

att stärka elevernas intresse och självförtroende kring lyrik kan vara att upprätta en 

klassens poesibok, i vilken läraren sätter in elevernas renskrivna dikter, där eleverna 
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med stolthet kan läsa sina egna dikter. Läraren kan också med fördel bjuda in en 

verksam poet som arbetar med klassen genom att göra olika skrivövningar och läsa egna 

dikter.188 

 

 

Diskussion 
 

Undersökningen har påvisat att lyrik kan berika svenskämnet, då det råder samband 

mellan genren och språkutveckling.189 Detta ger sig i uttryck genom att elever i 

lyrikundervisningen får möjlighet att skriva om sina personliga känslor och 

erfarenheter, vilket i sin tur kan fungera som en personlighetsutveckling. Således kan 

lyrikens estetiska upplevelse bidra till elevers identitetsutveckling och litterära 

medvetenhet, då genren ger möjlighet till eftertanke och reflektion i form av diktläsning 

- och skrivning.190 De kan därmed få hjälp med att befästa sina egna identiteter genom 

personliga iakttagelser av omvärldens och samtidens realiteter, samt andra människors 

perspektiv.191 Lyrik kan även berika svenskämnet med kunskap om viktiga delar av 

kulturarvet, då elever får läsa och arbeta med dikter av olika författare, vilket också 

tydliggör mänskliga erfarenheter på olika sätt.192 Vidare kan lyrik berika svenskämnet 

genom att genren ger elever frihet att utforska språk och stil, vilket kan bidra till 

upplevelsen av engagemang i form av känslor och tankar, då eleverna känner 

bestämmanderätt över språket genom skrivandet av egna dikter.193 Således främjas 

språkutvecklingen om elever finner nöje i att läsa och skriva lyrik.194 

 

Svenskämnets kärna, som beskrivs i Skolverkets läroplan för svenska gymnasieskolan, 

yttrar sig på ett liknande sätt som lyrikens berikande kännetecken, då denna beskrivs 

som följande:  

 

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för 

reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin 

personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon 

känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. 195 

 

Den beskriver även att eleverna ska ges förutsättningar till att utveckla följande: 

 

Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap, samt 

förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. Kunskaper om genrer, samt berättartekniska och 

stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier. Förmåga att läsa, 

arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl 

kvinnor som män, samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. 196 
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Vidare beskrivs ämnets syfte som:  

 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga 

i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och 

förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska 

utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. Undervisningen ska stimulera 

elevernas lust att tala, skriva, läsa, lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling. 197 

 

Som tidigare nämnts, överensstämmer de övergripande punkterna till stod del med 

lyrikens väsen, då genren ger uttryck för både allmänmänskliga och personliga känslor, 

som kan diskuteras och analyseras på olika sätt, till exempel genom självreflektion och 

större sammanhang, samt stilistiskt. Lyrik framhålls dock som specifik genre endast i 

Svenska 3-kursen och inte i Svenska 1 och 2, vilken beskrivs som följande:  

 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centralt innehåll: Skönlitterära texter, författade av 

såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad 

analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.198 

 

Således kan lyrik appliceras på svenskämnets övergripande kärna, syfte och 

kunskapskrav, då de nämnda punkterna överensstämmer med lyrikens väsen, vilket gör 

genren berikande för svenskundervisningen. Uteslutandet av genren är dock en vanligt 

förekommande problematik, trots dess fördelar, vilket kan bero på de rådande 

ämnesplanerna, då dessa är bristfälliga i att specificera litteratur som genrer. Som 

tidigare nämnts framhåller tidigare ämnesplaner i svenskämnet liknande formuleringar 

som de nuvarande, då de beskriver litteratur som vida begrepp utan att specificera dem 

som olika genrer.199 

 

Vidare är klassrumsforskning inom svenskämnets didaktik inte särskilt omfattande i 

Sverige, då fokus istället har riktats på forskning kring läsinlärning och skrivning. 

Således finns det ringa kunskap att hämta kring lyrik som litteraturpedagogik inom den 

svenska forskningen, vilket kan vara ännu en anledning till att svensklärare väljer bort 

lyrik, då de känner att de har bristande kompetens. Internationell forskning har dock 

framhållit fördelarna med lyrik i samband med en läsarorienterad undervisning, då detta 

sätter den autonoma läsaren i fokus.200 Således bör lyrikundervisningen i svenskämnet 

fokusera på den enskilde läsarens personliga upplevelser av texten, då detta kan väcka 

intresse och mening i relation till lyrik.201 Därmed kan en lämplig didaktisk metod vara 

att se elever och lärare som deltagare i en gemensam tolkningsgrupp, i vilken alla kan 

ge uttryck för sina känslomässiga upplevelser. Genom detta får elever möjlighet att 

pröva sina personliga tolkningar mot andras i tolkningsgruppen, vilket kan leda fram till 

en gemensam diskussion kring vad som kan vara en trovärdig utgång. Läraren bör dock 
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framhålla att det inte kan finnas några givna svar på vad som är rätt och fel, då 

känslomässiga upplevelser är personliga.202 

 

En läsarorienterad undervisning innebär alltså att den subjektiva tolkningen ger elever 

möjlighet att utveckla ett analys - och metaspråk i utvecklingen av självförståelse, samt 

möjligheten att lära känna andra som litteraturläsare, vilket kan skapa förståelse för 

olika sätt att läsa texter.203 Lyrikens estetiska upplevelse kan således bidra till 

identitetsutveckling, då elever ges möjlighet till att lyssna till både sin egen, samt andras 

reflektion och eftertanke, vilket kan öka den litterära medvetenheten, samt främja 

litteratursamtal och läslust.204 Därmed bör läraren ha i åtanke att lyrikundervisningen 

ska vara likvärdig med undervisningen i estetiska ämnen, som bild, sång, musik och 

dans.205 Lyriken har sina rötter inom musiken, då de gamla grekerna klassificerade 

litteratur som sjöngs som lyrik och således kan lärare använda musik och låttexter som 

ett berikande inslag i lyrikundervisningen, då de flesta människor kan relatera till 

musik.206 Elever har ofta förutfattade meningar om vad lyrik är och då kan musiken 

fungera okonventionellt i syfte att väcka elevers intresse.207 

 

Elevers första möte med lyrik kan således bestå av musik och låttexter med intressanta 

budskap, då musik i regel tilltalar alla människor, vilket kan hjälpa dem att släppa 

förutfattade meningar om vad en dikt är. Läraren bör därför vända sig bort från 

antologierna och söka efter låttexter av olika slag, det vill säga representativ lyrik som 

sätter fantasin i rörelse och som säger något om världen, samt spelar på olika känslor.208 

Det finns således inga gränser för vilka texter läraren kan använda sig av, då lyrik, som 

tidigare nämnts, berör allmänmänskliga känslor, dock bör hen reflektera över om 

eleverna kommer att förstå texten, om de kommer att finna den som intressant, samt vad 

de ska lära sig genom tolkningen. Ännu en reflektion bör ägnas åt hur de sociala 

klimatet kommer att påverkas av elevernas vilja att dela med sig av responsen och vilka 

metoder som kan användas för att inspirera till mångsidiga och innehållsrika diskussion 

kring texten. En sådan reflektion bör även innefatta hur lektioner kan anpassas till de 

skillnader som finns hos eleverna gällande intressen, erfarenheter, mognad och kön, 

samt hur responsen ska följas upp.209 

 

Diskussionen bör således främja medvetenheten kring att elever tillhör en individuell 

grupptillhörighet och historia, det vill säga att eleverna läser litteratur med hjälp av 

tolkningar som de baserar på egna erfarenheter. Eleverna är en del av en individuell 

kontext som består av en komplex blandning av sociala, kulturella och historiska 

variationer, vilket medför att de tolkar litteratur olika. Undervisningen bör således bestå 

av att läraren tar hänsyn till rådande bakgrundsfaktorer inom klassens gemensamma 

tolkningsgrupp.210 Det första representativa urvalet kan därför bestå av korta och 
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lättillgängliga texter som ungdomar kan tänkas relatera till på ett personligt plan. 

Således är det en fördel om läraren har förståelse för den värld som ungdomar lever i 

och därför kan låttexter som elever lyssnar på under sin fritid vara relevanta.211 Ett 

sådant exempel kan vara låttexten "Töntarna", som är skriven av det svenska rockbandet 

Kent:  

 

Så häng dom högt 

Så häng dom långsamt  

Men häng dom högt 

Jag kräver hämnd 

En tidig morgon 

Född till tönt  

 

Så lägg dig ner och sov, lilla syster 

Bara lägg dig ner och bida din tid nu 

Jag vet, du vet vad som måste ske nu  

Jag tror stenhårt på din plan 

Häng dom högt, häng dom högt 

 

När du grät på festerna  

Var jag aldrig bjuden in  

Du föll isär inför gästerna 

Jag byggde upp dig bit för bit, igen 

Bit för bit, igen 

Bit för bit, igen  

 

Så blev jag expert på att vänta själv 

Man vänjer sig snabbt, man väntar på nån  

Glasögonormen reflekterar ljus, skjutsar dig hem, villkorslöst 

Bakpå min cykel höll du mig som i kramp 

Du landade hårt, du var nog alltid sjuk 

 

Lägg dig ner nu och sov, lilla syster 

Bara lägg dig ner och bida din tid nu  

Jag vet, du vet vad som måste ske nu 

Jag tror stenhårt på din plan  

Häng dom högt, häng dom högt  

 

När du grät på festerna 

Var jag aldrig bjuden in  

Du föll isär inför gästerna 

Jag byggde upp dig bit för bit igen 

Bit för bit, igen 

Bit för bit, igen 
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Bit för bit, igen 

Bit för bit, igen212 

 

Låttexten kan tolkas som en beskrivning av de sociala normer som ungdomar kan 

tänkas möta både i skolan och i samhället i stort gällande vad popularitet och 

utanförskap kan innebära. Låttextens titel "Töntarna" kan också vara talande i det 

avseendet, då den kan relateras till diskussionen kring olika sociala kontexter och 

grupptillhörigheters sociala anseende. Detta kan till exempel ge sig i uttryck i 

meningarna: När du grät på festerna, var jag aldrig bjuden in och glasögonormen 

reflekterar ljus, skjutsar dig hem, villkorslöst. En lämplig diskussion kring texten kan 

således vara att diskutera vem det är som talar i låttexten, det vill säga vem som är 

diktens "jag", vilka ambitioner låttextens "jag" har, samt om det är författaren eller 

någon annan som talar i dikten.213 

 

En tolkning av texten kan därmed vara att det är två personer som framkommer i dikten, 

var av en är populär och den andra är klassad som "tönt". "Töntens" röst är den som 

hörs, vilken beskriver sin dolda vänskap med den populära personen, vilket ger uttryck 

både för den egna situationen av utanförskap, samt den andres av popularitet. Deras 

vänskap är dold på grund av att sociala normer inte tillåter att de ses tillsammans, vilket 

skapar en frustration och ilska hos båda parter. Således planeras en hämndaktion från 

den populära personens sida, då båda parter upplever en form av förtryck, orsakat av de 

sociala normer som utanförskap och popularitet kan innebära. Detta ger sig till exempel 

i uttryck i meningarna: "Jag vet, du vet vad som måste ske nu, jag tror stenhårt på din 

plan, häng dom högt" och "du föll isär inför gästerna, jag byggde upp dig bit för bit 

igen", samt "så blev jag expert på att vänta själv, man vänjer sig snabbt man väntar på 

nån." 

 

Ett lämpligt diskussionsupplägg kan således vara att eleverna får lyssna på låten och 

sedan diskutera hur de känner kring texten med varandra i mindre grupper, vilket kan 

vara fördelaktigt då alla får möjlighet att delta i samtalet och då läraren kan kontrollera 

att alla har förstått resonemanget.214 Därefter kan de gå vidare med att diskutera vem 

som talar i låttexten för att sedan presentera detta för klassen och läraren. Därigenom 

kan de olika tolkningarna ställas mot varandra i en gemensam diskussion bestående av 

klassen som tolkningsgrupp, vilket kan vara berikande då eleverna får jämföra likheter 

och skillnader i sina uppfattningar. Efter uppspelningen av låten kan eleverna få skriva 

tyst i fem till tio minuter innan den muntliga diskussionen äger rum, då detta ger dem 

tid att individuellt reflektera över de tankar som direkt dyker upp hos dem, vilket kan 

vara fördelaktigt för elevernas uttryck och tolkningar.215 

 

Många elever kan uppleva att de kan relatera till texten, då de kan ha upplevt sociala 

normer gällande grupptillhörighet i form av utanförskap. Således kan låttextens känsla 
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fungera som en ingång i lyriken, då eleverna får möjlighet att diskutera ett ämne som de 

kan relatera till. Därmed kan övningen fungera som en utveckling av analys- och 

metaspråket, då eleverna får möjlighet att förstå sig själva, samt möjlighet att lära känna 

andra.216 Därigenom får de möjlighet att byta perspektiv med varandra genom 

diskussion, vilket kan fungera som personlighetsutveckling.217 En sådan övning kan 

därför användas i början av ett lyrikmoment, då eleverna får möjlighet att utveckla en 

personlig relation till lyrik genom musik, då de diskuterar personliga känslor och 

erfarenheter.  

 

Läraren kan också med fördel använda den tillhörande musikvideon till låttexten i 

övningen, då det finns ett nära släktskap mellan bild och texttolkning.218 En 

dikts/låttexts mening och känsla kan således uttryckas med bild, vilket kan tolkas i 

likhet med lyrik.219 Läraren kan således ställa frågor kring vilka känslor eleverna 

upplevde då de såg musikvideon. En fortsättningsövning kan även vara att låta eleverna 

välja en personlig låttext att analysera på samma sätt som Töntarna för att sedan 

diskutera detta i tolkningsgruppen. Det är också en fördel om elever får upprepa dessa 

samtal, då eleverna kan ha svårt att motivera sina argument under första övningen, 

således är det passande med upprepande övning som utförs på samma sätt i 

träningssyfte. 

 

Nästa steg i lyrikundervisningen kan vara att ge eleverna en kort introduktion kring vad 

en dikt handlar om, samt författaren, vilket kan ge många elever nödvändig förståelse 

för vad som kännetecknar lyriken. Detta följs sedan upp med en diskussion bestående 

av elevernas personliga åsikter kring vad som gör texten bra i förhållande till hur 

författaren lyckas förmedla innehållet, hur författaren arbetar med språket och slutligen 

värdera texten. Det väsentliga är dock att låta dikten förmedla fantasi och känsla och att 

analys och intellektualisering inte blir ett regelbundet inslag i undervisningen.220 

Introduktionen kan dock underlätta tolkningen om eleverna har vetskap om författarens 

biografi, samt främja intresset kring litteraturhistoria, men det är upp till läraren att 

avgöra vilken relevans författarens biografi kan ha för undervisningen. Denna kan 

således presenteras efter läsning och tolkningsdiskussioner rörande läsarens 

perspektiv.221 En låttext som kan vara lämplig i diskussionen av författarens biografi 

kan vara "Rakt i ryggen på min kolt" av den samiska sångaren och låtskrivaren Sofia 

Jannok:  

 

Lack på att vara nån annans nisch,  

klapp på huvet exotisch. 

Visst, du vill ha renar och färg  

arvet bär jag inuti min märg. 

Först är jag ingen speciell 

sedan någon som har det dåligt ställt, 
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sedan ber du mig snällt, "kan du ha på dig folkdräkt" 

Glömt bort att vara politiskt korrekt. 

Du säger att jag tar upp landets halva yta 

att om du ger mig rätt kommer blod att flyta 

Du behöver inte ge mig nån f*ing rätt 

den var redan min från dag nummer ett.  

Det handlar om att ge för att själv få ta,  

för att kunna ha nåt att ge våra barn 

Fine att vi var först, men vi finns kvar  

Och jag har no stress, kommer stanna ett tag  

 

Lack på att bara duga ibland  

när du vill ha kultur och sälja ditt land. 

Men i kultur ingår människoblod. 

Att sälja landet åt gruvor kan kallas folkmord. 

Försök förstå, öppna dina blå  

Hur ser det ut på mamman vi vandrar på 

Du har nog inte hängt med i debatten  

den jord du känner är väl den i rabatten. 

Du har nog inte hängt med i debatten 

Vadå rasism, kalla nån "lappen"  

Nej du har nog inte hängt med i debatten 

vi äger alla platser, du jag och "blatten" 

Du söndrar mellan grannar som lärt sig  

leva bredvid varandra 

Sprider lögner om min familj, mitt folk. 

Dina ord en dolk. 

Rakt i ryggen på min kolt.222 

 

Låttexten kan tolkas som en förmedling av Sofia Jannoks upplevelser av att tillhöra ett 

minoritetsfolk och således kan det vara lämpligt att föra en diskussion kring identitet i 

relation till hennes lyrik. Texten kan tolkas som beskrivandet av förtryck och 

frihetsberövande, till exempel i meningarna: "Lack på att vara nån annans nisch, klapp 

på huvet exotisch" och "lack på att bara duga ibland när du vill ha kultur och sälja ditt 

land." En diskussion kan således föras kring vilka känslor som eleverna upplever då de 

hör låten och sedan en kort lyrikintroduktion, i vilken läraren fokuserar på samernas 

historia i samband med Sofia Jannoks lyrik. Detta kan sedan avslutas med en diskussion 

kring identitet och frihet och vilken roller dessa spelar i en människas liv. Därmed får 

eleverna möjlighet att befästa sina egna identiteter genom självreflektion, vilket kan 

leda till personliga iakttagelser av omvärldens och samtidens realiteter, samt andra 

människors perspektiv. En sådan övning kan även fungera som ett kommunikativt 

inslag, då en dikt kan betraktas som ett meddelande från en människa till en annan.223 
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Samtidigt får eleverna möjlighet att ta del av svensk historia och det svenska 

kulturarvet, vilket kan fungera som en övergång till nästa övning.    

 

Förhoppningsvis har eleverna genom de tidigare övningarna tagit sig över sina 

förutfattade meningar kring och lyrik och därmed börjat förstå lyrikens väsen, det vill 

säga att den förmedlar både inre och yttre erfarenheter rörande världsomfattande ämnen 

och obegränsade känslolägen, vilket medför att den tolkas på olika sätt,224 samt termer 

som bildspråk, metaforer, liknelser, personifiering och rytm.225 Förhoppningsvis har 

eleverna även utvecklat förmågan att lära sig skilja på "författardikt" och "läsardikt", det 

vill säga skillnaden mellan andras iakttagelser och de personliga,226 vilket ger dem 

nödvändiga verktyg i diskussionen av dikter, det vill säga olika termer och 

värderingsargument.227 Därmed kan det vara lämpligt att göra dem bekanta med lyrik 

från äldre tider, vilket ger eleverna möjlighet att tillägna sig viktiga delar av kulturarvet, 

då de får läsa dikter av erkända lyriker.228 

 

En lämplig övning kan således vara att tilldela eleverna en varsin erkänd lyriker att 

fördjupa sig i. Övningen innebär att eleverna får fördjupa sig i en erkänd lyrikers verk 

och historia för att sedan skriva en egen dikt ur författarens ögon genom att eleven lånar 

kunskap av denne för att tänka sig in i någon annans ställe. Lämpliga frågor att ställa i 

en sådan övning kan vara: Hur ser världen ut från den här personens perspektiv och hur 

tänkte hen? 229 Övningen avslutas med att eleven läser upp sin dikt högt inför klassen 

eller i mindre grupper och att en gemensam diskussion förs kring elevens uppfattning av 

och tankeprocess kring sin historiska person. Således får eleverna möjlighet att 

reflektera över någon annans perspektiv, samt att bilda sig en personlig uppfattning 

kring hens känslor, vilket ger ett utvecklat analys - och metaspråk. De får också 

möjlighet att utveckla och förklara sina tolkningar både muntligt och skriftligt, 

samtidigt som de får prova på högläsning, vilket kan medföra ökandet av 

lyrikintresset.230 

 

Som tidigare nämnts finns det inga givna direktiv för vilka lyriker som bäst passar 

ungdomar, då lyrik berör känslor som är allmänmänskliga. Därför kan läraren med 

fördel välja lättillgängliga dikter, likväl som svåra dikter, då människor upplever 

tillfredställelse av att förstå en dikt första gången de läser den, samtidigt som de kan 

uppskatta en dikt som de har fått kämpa med. Vuxendikter kan därför även passa för 

yngre åldrar och läraren bör således reflektera över vilken relevans lyriken har för den 

diskussion som ska föras.231 En lämplig historisk period att förhålla sig till kan dock 

vara modernismen, som var en kulturell rörelse inom västerländsk kultur vid sent 1800-

tal fram till tidigt 1900-tal. Modernismen var en tid då författarna ville väcka känslor 

genom att kritisera dåtidens traditioner och normer, vilket kan skapa intressanta 

                                                             
224 Elleström, s. 10-12 
225 Wolf, Till dig, s. 62- 63 
226 Wolf, Läsaren, s. 150 -152  
227 Wolf, Läsaren, s. 52-55 
228 Wolf, Läsaren, s. 42, 13  
229 Wolf, Till dig, s. 93-94 
230 Wolf, Till dig, s. 68  
231 Wolf, Till dig, s. 67-68 
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diskussioner i klassrummet.232 Ett exempel från den tidsperioden är den finlandssvenske 

lyrikern Edith Södergrans dikt Dagen svalnar: 

 

Dagen svalnar mot kvällen... 

Drick värmen ur min hand,  

min hand har samma blod som våren.  

Tag min hand, tag min vita arm,  

tag mina smala axlars längtan... 

Det vore underligt att känna, 

en enda natt, en natt som denna,  

ditt tunga huvud mot mitt bröst.  

 

Du kastade din kärleks röda ros 

i mitt vita sköte - 

jag håller fast i mina heta händer  

din kärleks röda ros som vissnar snart... 

O du härskare med kalla ögon,  

jag tar emot den krona du räcker mig,  

som böjer ned mitt huvud mot mitt hjärta... 

 

Jag såg min herre för första gången idag,  

darrande kände jag genast igen honom.  

Nu känner jag ren hans tunga hand på min lätta arm... 

Var är mitt klingande jungfruskratt, 

min kvinnofrihet med högburet huvud?  

Nu känner jag ren hans fasta grepp om min skälvande kropp, 

nu hör jag verklighetens hårda klang 

mot mina skära, skära drömmar. 

 

Du sökte en blomma 

och fann en frukt.  

Du sökte en källa  

och fann ett hav. 

Du sökte en kvinna  

och fann en själ -  

du är besviken.233 

 

Södergrans dikt kan tolkas som beskrivningen av ett förhållande mellan en kvinna och 

en man, samt kvinnans upplevelse av att bli utnyttjad för sin kropp. Hennes beskrivning 

kan tolkas som att kvinnan älskar mannen men att hennes själ och intellekt är av föga 

betydelse för honom, då hon blir sexuellt objektifierad som kvinna. De har sex och 

efteråt, när mannen är tillfredsställd, lämnar han henne, vilket krossar kvinnans dröm 

                                                             
232 UR Skola, Hej litteraturen! Modernismen, Utbildningsradion, 2010, 

https://urskola.se/Produkter/158025-Hej-litteraturen!-Modernismen  
233 Björn Håkansson, Levande Svensk Poesi, Dikter från 600 år i urval av Björn Håkansson, Natur & 

Kultur, Tredje tryckningen, 2008, s. 339-340 
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om respekt genom ömsesidig kärlek. Detta ger sig till exempel i uttryck i meningarna: 

"Du kastade din kärleks röda ros i mitt vita sköte, nu hör jag verklighetens hårda klang 

mot mina skära, skära drömmar" och "du sökte en kvinna och fann en själ - du är 

besviken." Denna dikt kan till exempel användas i en diskussion gällande sexualitet och 

dåtida och samtida könsideal, samt likheter och skillnader mellan dåtidens och nutidens 

genusnormer.  

 

Det kan dock behövas en del förberedande övningar innan denna övning presenteras av 

både skriftliga och muntliga slag. Många elever känner att det är svårt att komma igång 

med skrivandet och således kan de behöva inspirerande övningar för att skrivkrampen 

ska lossna. En sådan övning kan bestå av att eleverna får prova "nonstop-skrivning," 

vilket innebär att eleverna skriver ner sina spontana tankar om en läst dikt utan att tänka 

på språkets formaliteter. Sedan kan det skrivna användas i en diskussion för att 

diskutera en dikts huvudmotiv, som kan berör olika ämnen och känslor.234 En liknande 

övning kallas tvåminutersdikt som innebär att eleverna blir tilldelade vilket ämne som 

helst för att skriva ner sina associationer i form av en dikt.235 

 

Dessa övningar kan bidra till att eleverna känner att de har auktoritet över texten och en 

frihet att bestämma över språket, vilket kan medföra att skrivblockeringar släpper.236 

Ännu en övning som kan bidra till detta är skrivandet av "dadaistiska dikter," som 

uppstod under modernismen. Denna konstform handlade om att bryta alla regler och 

särskilt de konventionella språkreglerna, då den innehåller anarkistiska och lekfulla 

element. Att skriva dadaistiska dikter ger således elever möjlighet att utforska och leka 

med lyrikens språk, vilket också kan bidra till att eventuella skrivblockeringar släpper, 

då det inte finns några formativa språkregler.237 Ännu en övning som kan inspirera 

elever att skriva dikter är diktformen "haiku", som är en japansk kortdikt beståendes av 

endast tre orimmade rader. Dessa dikter kan hjälpa eleverna med att släppa pressen 

kring att en dikt måste vara lång och utmålande, vilket kan blockera skrivprocessen. 

Istället får de träna på ett koncentrerat och klart uttryckssätt genom att precisera sitt 

språk. Eleverna kan med fördel utgå från bilder och egna iakttagelser, då detta är starkt 

sammankopplat med lyriken. De kan också utgå från ett mönster, vilket kan underlätta 

skrivandet. Det kan se ut såhär:  

 

Rad 1: tid på dagen 

Rad 2: en iakttagelse 

Rad 3: jämförelse med något annat  

 

Vilket kan resultera i ett exempel som detta:  

 

Varm sommarkväll  

Himlen är rosa 

som dina läppar 
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235 Wolf, Till dig, s. 143 
236 Wolf, Läsaren, s. 60  
237 Wolf, Till dig, s. 87, 60  



 

51 
 

 

Högläsning kan också bidra till att elever får inspiration till sitt skrivande, då de genom 

lyssnandet av dikter successivt kommer att förstå diktens natur, som innefattar 

upprepningar, koncentration, bilder och rytm.238 Läraren kan således läsa upp dikter 

högt för eleverna eller låta eleverna läsa dikter högt för varandra, för att sedan läsa 

dikten flera gånger i en fruktbar cirkel.239 Att läsa en dikt flera gånger kan även hjälpa 

eleverna med att förstå diktens innehåll och språk, då det kan vara svårt att utläsa en 

dikts betydelse efter att har hört den endast en gång. Därför bör en dikt läsas flera 

gånger både högt och tyst, innan den kommenteras.240 

 

Ytterligare en metod kan vara att låta eleverna prova hur röststyrka och dess påverkan 

bidrar till läsupplevelsen, som en förberedande övning inför diktuppläsning. Eleverna 

får således bilda grupper och sedan bli försedda med en varsin text av olika slag. 

Därefter ger läraren varje grupp lappar med stickord och en siffra, på vilka det står olika 

röstlägen, för att sedan låta eleverna gemensamt läsa upp varje text i de olika röstlägena 

genom att dirigera med siffrorna. Således får eleverna möjlighet att reflektera kring 

röststyrka och dess påverkan, samt röstläge, tonfall, tempo, rytm, artikulation, betoning 

och paus och exempel på olika röstlägen kan vara starkt, svagt, viskande och jättehögt. 

Övningen kan också bestå av uppläsningen av känslolägen, samtidigt som detta kan 

kombineras med rörelser och reflektionen kring dess effekter.241 Således får eleverna 

reflektera över hur en text kan tas emot av lyssnaren beroende på röstläge och 

framtoning, vilket de kan ha nytta av i sin kommande muntliga presentation, då de får 

öva på röstlägen, samt betrakta andras högläsningar. Att få testa högläsning i grupp kan 

också stärka självförtroendet, vilket läraren kan förstärka genom att ge allmänna 

teknikråd och konstruktiva kommentarer.242 

 

Dessa övningar kan som tidigare nämnts fungera som förberedelse inför skrivandet av 

dikter, samt den muntliga framställningen, vilka följs upp av läraren i form av 

konstruktiv stöttning. Efter det muntliga framträdandet kan det även vara berikande om 

läraren har individuella och personliga samtal med eleven, där nödvändig bearbetning 

av texten, samt den muntliga delen lyfts fram. Samtalet kan således bestå av diskussion 

kring stavning och interpunktion och muntliga verkningsmedel, vilket är bäst att ta efter 

att uppgiften är avslutad, då eleven bör arbeta med inre bilder och fritt tänkande under 

själva skrivprocessen, samt den muntliga framställningen.243 Annars kan en medförande 

risk vara att lyrik betraktas som ett tekniskt ämne, vilket fråntar eleverna den 

insiktsmässiga processen.244 Således får eleven möjlighet att diskutera 

utvecklingsmöjligheter i kommande uppgifter, vilket också berikar den personliga 

utvecklingen.  
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239 Wolf, Till dig, s. 62-63 
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Slutsats 

Det huvudsakliga syftet med lyrikundervisningen bör ses en som träning för livet, det 

vill säga att elever beskriver, tolkar och värderar dikter för sin egen skull, då detta 

berikar den individuella utvecklingsprocessen på ett personligt plan. Därmed kan 

diskussioner kring dikter ge god träning i språkanvändning, då elever genom samtal 

beskriver, tolkar och värderar personer, känslor, uppfattningar och så vidare. Vidare 

gynnas den insiktsmässiga processen om läraren understryker att tolkningen av känslor 

bör vara öppen och att dessa inte kan betraktas som rätt eller fel.245  Därför finns det 

inga givna svar rörande vad som kan användas som representativ lyrik i undervisningen, 

då genren ger uttryck för känslor, vilka bör betraktas som tidlösa och 

allmänmänskliga.246 Det är således upp till läraren att avgöra vilken lyrik som kan vara 

relevant för ungdomar, beroende på vilken slags diskussion som ska föras och vilken 

insikt som ska uppnås.247 Därmed bör skolan låta elever från alla stadier arbeta med 

åldersanpassade lyrikövningar som konstnärligt uttrycksmedel, då dess språkliga uttryck 

kan verka som en personlig utveckling.248 Undersökningen har således besvarat 

samtliga frågeställningar, det vill säga hur lyrik kan berika svenskämnet, vilka 

didaktiska metoder som kan tillämpas på lyrikundervisningen, samt vad som kan vara 

ett representativt urval av lyrik för ungdomar. 

 

Slutord 

Studien har bidragit till utökandet av mina egna kunskaper och förhoppningsvis kan 

detta också inspirera fler svensklärare till att använda genren i undervisningen. Vidare 

har min egen efterforskning visat att liknande undersökningar har utförts tidigare, vilket 

jag anser är positivt, då ökade studier i ämnet tillför flera perspektiv och ingångar. 

Därmed gynnas didaktiken ytterligare och kanske kan ökade studier inom ämnet även 

väcka intresse hos svenska forskare rörande den didaktiska problematiken, det vill säga 

den bristande kunskapen kring hur lyrik kan användas i litteraturpedagogiken. Således 

behövs fler studier inom området för att forskningen ska bli etablerad.  
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