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1. Inledning 
En återkommande hållpunkt inom den litteraturdidaktiska forskningen är legitimeringsfrågan; 

varför ska man läsa litteratur och vilken litteratur ska man läsa? Olle Nordberg beskriver hur 

frågan om legitimering har undersökts i flera svenska studier med utgångspunkt i lärares 

praktik, styrdokument och läromedel men menar att det saknas empirisk forskning på elevernas 

motiv till läsning, framför allt i förhållande till den digitalisering som skett under 2010-talet.1 

Även Anna Sigvardsson diskuterar legitimeringsfrågan med fokus om lyrikens plats i litteratur-

undervisningen. Hon menar att legitimeringsfrågan inte har fått särskilt stort utrymme i svensk 

litteraturdidaktisk och litteraturpedagogisk forskning och att när frågan väl diskuteras inom 

litteraturvetenskapen så är det först och främst i relation till prosa.2 Peter Degerman är av 

samma mening och skriver i sin avhandling att samtidigt som lyriken spelar en central roll i de 

internationella försvarstalen för litteraturens plats i skolan så koncentrerar man sig inom den 

svenska litteraturdidaktiken nästan uteslutet på de berättande genrerna. När man väl visar 

intresse för lyriken läggs fokus oftast på elevens egen textproduktion.3 

 Att lyriken inom den svenska litteraturdidaktiken är ett relativt outforskat område ter sig 

tydligt när man söker efter nutida forskningsrapporter som finns i ämnet. Pär-Yngve Andersson 

menar att lyriken som genre ofta uppfattas innehålla outnyttjad potential i 

undervisningssammanhang vilket är problematisk då lyrik som textgenre har många potentiella 

användningsområden inom svenskämnet. Exempelvis tenderar lyrikläsning att bli 

långsammare och mer koncentrerad än läsning av prosatexter, vilket kan göra det lättare att 

uppmärksamma olika signaler och detaljer i språket.4 Andra positiva aspekter av att använda 

lyrik i undervisningen är att den ger eleverna utrymme att uttrycka och utforska sina egna 

känslor. Om detta skriver Lars Wolf som menar att poesi både låter eleverna få ”kontakt med 

det allvarliga och mörka [och] med det roliga och ljusa”5 samt att den även kan hjälpa elever 

att förstå sina egna livserfarenheter bättre genom att få läsa om dem i någon annans ordalag. I 

en undervisningskontext lämnas elever dessutom sällan helt ensamma med en text. I stället förs 

ofta olika typer av gruppdiskussioner där lärarens intention kan vara att exempelvis hjälpa 

eleverna att matcha med texten genom att tillsammans reda ut oklarheter och lyfta upp olika 

tolkningar.  

 
1 Olle Nordberg, Avkoppling och analys – empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-

åringar, Uppsala: Uppsala universitet, 2017, s. 16. 
2 Anna Sigvardsson, (2017a), ”Att läsa fram sig själv – unga om centrallyrikens betydelse”, Edda, 104, 2017:4, s. 339. 
3 Peter Degerman ”Litteraturen, det är vad man undervisar om”: Det svenska litteraturdidaktiska fältet i förvandling, 

(diss.), Åbo Akademi, 2012, s. 275. 
4 Pär-Yngve Andersson ”Lyrikläsning som didaktisk praktik”, Norsk pedagogisk tidsskrift, 103, 2019:1, s. 65–68. 
5 Lars Wolf, …och en fräck förgätmigej – Mer om att läsa och skriva poesi i skolan, Lund: Studentlitteratur AB, 2003 s. 9. 
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 Frågan vi kan ställa oss här är vad eleverna själva har för uppfattning om lyrik och 

litteratursamtalets betydelse för deras individuella förståelse och upplevelse av lästa texter? 

Min förhoppning är att utifrån ett elevperspektiv kunna bidra med mer kunskap om lyrikens 

och litteratursamtalets funktion inom litteraturdidaktiken och huruvida lyrik som genre kan 

påverka både elevernas uppfattning om världen och deras empati för andra människor. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att bredda och fördjupa kunskapen av lyrikens värde inom 

litteraturdidaktiken. Detta ska uppnås genom en undersökning av gymnasieelevers uppfattning 

om skönlitterär läsning, med ett särskilt fokus på lyrik, i förhållande till ämnesplanens 

syftesbeskrivning. Vidare riktas även uppmärksamhet mot elevernas uppfattning om 

litteratursamtalets betydelse för deras förståelse av lyrik. Följande frågeställningar ska 

besvaras: 

1. Vilka allmänna attityder gentemot skönlitteratur förekommer hos de gymnasieelever 

som deltar i studien? 

2. Vad går att utläsa om lyrik som källa till empati och förståelse för andra människor, 

med utgångspunkt i elevers läsning av Karin Boyes dikt ”Jag vill möta”?6 

3. Hur uppfattar eleverna litteratursamtalets roll för förståelsen av lyrik? 

 

1.2 Styrdokument 

I svenskämnets syfte står det i Lgy 11 att litteraturundervisningen ska syfta till att ge eleverna  

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 […] 

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.7 

Med skönlitteratur menas alltså såväl prosa som dramatik och lyrik.8 I kunskapskraven för 

kurserna Svenska 1, Svenska 2 och Skrivande används endast begreppet skönlitteratur 

översiktligt medan det i kurserna Svenska 3 och Litteratur specificeras genom att explicit 

omnämna genrerna prosa, dramatik och lyrik.9 I praktiken innebär detta att det är upp till den 

 
6 Karin Boye, ”Jag vill möta” ur diktsamlingen Härdarna, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1927, (sidnummer saknas). 

Se bilaga 1. 
7 Skolverket, ”Svenska”, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Lgy 11), 

Stockholm: Skolverket 2011, s. 1.  
8 Nationalencyklopedin, skönlitteratur, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skönlitteratur (hämtad 2021-04-12) 
9 Lgy 11, svenska, s. 9, 12–13.   
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enskilde läraren att själv välja vilka typer av genrer hen använder i sin undervisning i flertalet 

av svenskämnets kurser.10 

 

1.3 Begrepp  

I undersökningen används begreppen lyrik, poesi och dikt synonymt och med centrallyrik 

menas ”poesi som ger ett koncentrerat och personligt uttryck för en diktares tanke och känsla, 

’kärnlyrisk’ form med bara några få rader.”11 Med begreppet läsning menas avkodning av 

bokstäver från ett papper eller en bildskärm. Detta inbegriper även högläsning och ljudböcker 

då det är uppläsaren som avkodar en text och läser upp den högt. Film och tv-tittande räknas 

alltså här inte som läsning även om det skulle vara möjligt om undersökningens tagit avstamp 

i det vidgade textbegreppet. Ett annat för undersökningen återkommande begrepp är litterär 

kompetens som här kommer utgå från Nordbergs fyrdelade modell över vad som krävs av en 

kompetent läsare, en modell som han menar bygger på en sammanfattning av kärnan i flera 

etablerade teorier:12 

1. En grundläggande förmåga att läsa och förstå fiktionstext, vilket också innebär en 

förståelse för den fiktiva textens egenart. 

2. En förmåga att som läsare känna inlevelse i de fiktiva världarna och identifiera sig med textens 

karaktärer med utgångspunkt i sin egen person och sina närmaste. 

3. En förmåga att höja blicken och göra reflektioner mot allmänmänskliga situationer och 

känslolägen samt kopplingar till andra fiktiva berättelser utan att kontakten med texten förloras. Det 

vill säga: att anlägga ett metaperspektiv i samband med fiktionsläsning. 

4. En förmåga att utifrån ett metaperspektiv på sin litterära läsning medvetet kunna resonera kring 

hur denna påverkar den egna personen, bl.a. i termer av personlig utveckling. 

Ett annat för uppsatsen centralt begrepp är idealläsare. Med detta menas läsare som antar en 

kritisk akademisk läsning (critical reading) vilken står i ett slags motsatsförhållande till den 

vanliga läsaren eller nöjesläsaren, vars läsning främst styrs av passion och lust. Flera 

läsforskare diskuterar den allmängiltiga inställning som universiteten har till den kritiska 

läsningen. Rita Felski beskriver exempelvis hur critical reading utgör en slags ’helig gral’ inom 

litteraturvetenskapen och hur detta gör att andra typer av läsning tenderar att nedvärderas.13 

Jenny Bergenmar är av samma mening och anser att man måste uppmärksamma lärarstudenter 

på att ”’critical reading’ är en av flera möjliga läsarter och därmed frånta den statusen som 

normativt ideal.”14   

 
10 Kursen Retorik omnämns inte här då den inte alls behandlar skönlitteratur i kursbeskrivningen. 
11 Nationalencyklopedin, centrallyrik, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/centrallyrik (hämtad 2021-06-04). 
12Nordberg 2017, s. 49. 
13 Rita Felski, Uses of Literature, Malden & Oxford: Blackwell Pub 2008, s. 2–3. 
14 Jenny Bergenmar, ”Läsningens disciplinering – Om litteratursyn och litteraturundervisning” Tidskrift för 

litteraturvetenskap, 40, 2010:3–4, s. 25. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/centrallyrik
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2. Teori, metod och tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk, metodik, urval och tidigare 

forskning.      

                                                                                                                                                                    

2.1 Teori: grundad teori och empiriska lässtudier 

Jan Hartmans, doktor i teoretisk filosofi, bok Grundad teori – teorigenerering på empirisk 

grund fungerar som en blandning av introduktion och handledning för användning av Anselm 

Strauss och Barney Glasers metod grundad teori. Hartman menar att det sedan tidigare inte 

finns någon klargörande genomgång för metoden, förutom de böcker som upphovsmännen 

skrivit. Deras verk ger dessutom ett oklart intryck på grund av att Glaser och Strauss 

sinsemellan kom att utveckla ”olika uppfattningar om vad grundad teori är.”15 Hartman, som 

alltså utgår från både Strauss och Glasers arbete, menar att grundad teori är väl lämpad att 

använda inom områden som är relativt outforskade eftersom metodens syfte är att skapa nya 

teorier. Företrädesvis har den använts inom sociologin men har på senare tid kommit att 

användas inom flera skilda ämnesområden, däribland inom pedagogiken.16 Att applicera den 

grundade teorin på det outforskade område som lyriken utgör inom den litteraturdidaktiska 

forskningen förefaller därför lämpligt. Hartman beskriver hur grundad teori, till skillnad från 

deduktiva och induktiva metoder, inte utgår från någon tidigare teoribildning och att den data 

som samlas in därför är både är informationsrik och förhåller sig neutral gentemot tidigare 

teorier. Själva datainsamlingen är fortfarande teoretisk och präglas av teoretiska överväganden 

men ”dessa överväganden kommer inte från en redan förutsatt teori, utan från de idéer man 

genererat ur de data man själv samlat in.”17 Vidare lämnar grundad teori inget utrymme för 

forskaren att ”frisera data så att den passar en teori och därigenom nå konstgjorda 

förklaringar”18 vilket kan förhindra att teorier använts opportunistiskt. I stället tvingas 

forskaren att visa att teorin verkligen har sin grund i empiriskt insamlade data. 

 Gällande empiriska lässtudier beskriver Nordberg den kritik som Marisa Bortolussi & Peter 

Dixon riktar mot de brister som de anser finns i reader response-traditionens läsundersökningar 

där modeller som utgår från en idealläsare ofta används, vilket i förlängningen resulterar i att 

den vanliga läsarens läsning negligeras.19 David S Miall är av en liknande uppfattning och 

beskriver två förutfattade antaganden om litterär läsning som avskriver värdet av empiriska 

 
15 Jan Hartman, Grundad teori – teorigenerering på empirisk grund, [Elektronisk resurs], Lund: Studentlitteratur AB 2008, 

s. 10. 
16 Hartman 2008, s. 9. 
17 Hartman 2008, s. 36–37.  
18 Hartman 2008, 37. 
19 Nordberg 2017, s. 15. 
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lässtudier inom litteraturforskningen. Det första utgår från en idé om att litteraturens natur 

måste bestämmas av teoretikern, som på förhand bestämmer vad som ska räknas inom den 

litterära institutionen. Det andra antagandet utgår från en föreställning om att vanliga läsare är 

alltför nyckfulla i sin läsning och att det därför är svårt att motivera att uppmärksamheten riktas 

mot dem.20 Detta har enligt Miall lett till att tidigare empiriska lässtudier därför har varit för 

teoristyrda med syftet att införliva och reproducera redan etablerade föreställningar. Miall 

pekar vidare på en förändring inom litteraturforskningen och menar att likt hur exempelvis 

astrologi kom att ersättas av astronomi så kommer även ”our understanding of literary reading 

be recast in the light of evidence gathered from real readers.”21 Nordberg utvecklar detta 

teoretiska resonemang genom att beskriva hur den empiriska litteraturforskningen har strävat 

efter ”att nå bortom olika konstruktioner av ’idealläsare’” för att i stället fokusera på den 

vanliga läsarens möte med riktiga texter.22 Nordberg, som själv inspirerats av grundad teori i 

sin egen forskning, menar även att det finns tydliga kopplingar mellan ovanstående perspektiv 

på den empiriska läsforskningen och motiven till utformningen av grundad teori.23 Han pekar 

på ett släktskap mellan den objektivitet som ska prägla empiriska undersökningar inom 

grundad teori och enkätstudier som insamlingsmetod för empiriskt material då dessa ”har en 

inbyggd empirigrundad tanke i sin utformning.”24 

 Utifrån ovanstående perspektiv på empiriska lässtudier kommer föreliggande undersökning 

utformas som en enkätstudie med fokus på de vanliga läsarna, i detta fall gymnasieelever, och 

deras reaktioner på den lästa texten. Vidare kommer undersökningen att inspireras av grundad 

teori så till vida att insamlad data varken kommer att analyseras eller kategoriseras utifrån ett 

på förhand valt teoretiskt ramverk. De kategorier som redovisas i resultatanalysen formas i 

stället utifrån det resultat som enkätundersökningen genererar. Förenklat kan man säga att 

undersökningens teoretiska grund bygger på att analysen inte utgår från en på förhand vald 

teori, för att på detta sätt undvika att resultatet friseras för att kunna bekräfta en på förhand vald 

teori. I följande avsnitt ges en mer ingående beskrivning av undersökningens metodik. 

 

 
20 David S. Miall, Literary Reading. Empirical and Theoretical Studies, New York: Peter Lang 2006, s. 11. 
21 Miall 2006, s. 12. 
22 Olle Nordberg, ”Stämmer den etablerade bilden av gymnasisters fiktionsläsande? Empiriska perspektiv på läsarattityder 

och litterär kompetens hos svenska 18-åringar”, Någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt. Interdisciplinära 

studier tillägnade Torsten Pettersson, (red) Jenny Björklund, Sala: Gidlunds 2015, s. 224. 
23 Nordberg 2017, s. 51 
24 Nordberg 2017, s. 55. 
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2.2 Metod: enkät och lyrikläsning 

Datainsamlingen för undersökningen kommer att ske genom en tvådelad enkät som delvis utgår 

från elevernas läsning och samtal om Karin Boyes dikt ”Jag vill möta”.25 Undersökningen är 

utformad för att kunna genomföras under en 60-minuters lektion. Lektionen inleds med att 

eleverna får besvara Enkät 1, som syftar till att ge en överblick över elevernas vardagliga 

relation och attityder till skönlitteratur i allmänhet. Enkät 1 utgörs i hög grad av flervalsfrågor 

med visst utrymme för kommentarer. Frågorna är av mer allmän karaktär som exempelvis 

varför de läser skönlitteratur och vilken typ av skönlitteratur de föredrar. Detta moment 

efterföljs av att elevernas ordinarie lärare högläser Boyes dikt och att eleverna därefter 

uppmanas till en tyst omläsning och att de skriver några stödord som svar följande frågor: 

1. Skriv ner de viktigaste känslor, tankar, associationer och reflexioner som dikten väcker 

hos dig. 

2. Vad upplever du att dikten vill säga till läsaren? 

Därefter håller läraren ett litteratursamtal i helklass där eleverna får diskutera de tankar och 

reflektioner som dikten väcker hos dem. Avslutningsvis får eleverna besvara Enkät 2 som 

direkt knyter ann till läsningen och samtalet av dikten. Frågorna baseras här i större 

utsträckning på öppna frågor med fritextsvar med syftet att undersöka huruvida eleverna själva 

uppfattar att texten påverkar deras kunskap och uppfattning om andra människor livsöden.26 

Denna typ av öppna enkätfrågor fungerar som ett mellanting mellan intervju och enkät då den 

kan erhålla mer djupgående och kvalitativa svar än vad uteslutande flervalsfrågor skulle kunna 

göra. Samtidigt når den ut till fler respondenter än en intervjustudie och ger därav ett större 

underlag att analysera och jämföra. 

 Maritha Johansson använder i sin undersökning en kombination av högläsning och tyst 

omläsning i sin metod och belyser den diskussion som högläsning kan ge upphov till, som att 

man exempelvis inte kan jämställa lyssnande och egen läsning. Johansson motiverar dock sitt 

metodval med syftet att säkerställa att alla elever verkligen skulle hinna läsa hela texten.27 

Vidare menar Lars Wolf att det finns flera fördelar med att använda högläsning i just 

lyrikundervisningen. Dels menar han att diktens känsla kommer fram först när man hör den 

läsas högt och att högläsning på ett bättre sätt ger liv åt både innehåll och betydelse än vad tyst 

 
25 Enkäten som helhet finns i bilaga 2. 
26 Lgy 11, svenska, s. 1. 
27 Maritha Johansson, “Att bygga upp en förståelse – några aspekter på meningsskapande i svenska och franska 

gymnasieelevers läsning av en skönlitterär text”, Svensk forskning om läsning och läsundervisning, [red] Michael Tengberg 

& Christina Olin-Scheller, Lund: Gleerups Utbildning 2015 s. 160. 
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läsning kan göra.28 Aidan Chambers pekar även på högläsningens stora läsinlärningsvärde och 

att detta inte enbart gäller yngre läsare utan att ”högläsning är nödvändigt genom hela 

skoltiden”29 och beskriver vidare flera av högläsningens förtjänster. Genom att lyssna på 

exempelvis en berättelse eller dikt får eleverna förslag på hur den kan läsas, dess rytm och 

uppbyggnad etcetera vilket förbereder dem inför den svårare uppgiften att läsa på egen hand. 

Högläsning kan även hjälpa elever att slappna av då ansvaret för själva läsningen läggs på 

läraren, vilket leder till att de kan koncentrera sig bättre på själva upplevelsen av diken och de 

känslor som den väcker inom dem. Detta ger eleverna en förförståelse för vad texten kan tänkas 

vilja säga läsaren och hjälper dem sedan i det självständiga arbetet med texten.30 Avslutningsvis 

menar Chambers att människor är mindre jämställda som läsare än vad de är som lyssnare. 

Detta beror på att högläsning skapar ett utrymme för läraren att hjälpa fler elever att möta svåra 

och nya texter som de annars kanske aldrig skulle kunna tillägna sig på egen hand. Detta, menar 

Chambers, borde räcka för att befästa högläsningens relevans i klassrummet.31 

 Anna Berge och Per Blomqvist beskriver både texter och läsare som ”bärare av litterära 

repertoarer” utifrån Kathleen McCormicks terminologi.32 Den litterära repertoaren kan 

exempelvis ta sig uttryck i form av förväntningar på eller föreställningar om vad en roman bör 

innehålla eller hur den bör vara uppbyggd. När läsarens repertoar kolliderar med texten uppstår 

en så kallad ”icke-matchning”. Det kan handla om att man som läsare upplever texten som 

svårläst eller rent av obegriplig, vilket kan leda till att textens avvisas med motiveringen att 

den är för tråkig eller svår. Berge och Blomqvist menar att det här ligger i lärarens uppdrag att 

hjälpa eleverna att ”matcha” med textens repertoar.33 I och med att Boyes dikt har ett rikt 

omfång av komplexa metaforer så kan det komma att uppstå en icke-matchning mellan några 

av eleverna och texten. Av denna anledning kommer elever i föreliggande undersökning inte 

att ”lämnas ensamma” med dikten, utan i stället få möjlighet att kort diskutera och ta del av 

varandras reflektioner. Detta kommer förhoppningsvis att kunna förebygga att textens språk 

utgör något hinder för eleverna förmåga, eller vilja, att besvara enkätens andra del med 

anledning av att de upplever texten som för svår. Man kan fråga sig hur rättvisande resultatet 

blir i och med att det finns en risk, eller möjlighet, att eleverna kommer att påverka varandras 

uppfattning om dikten innan de får möjlighet att besvara enkäten. Samtidigt kan man resonera 

som så att just samtalet här fyller en viktig funktion i förhållande till styrdokumenten då en del 

 
28 Wolf 2003, s. 61. 
29 Aidan Chambers, Böcker inom och omkring oss (reviderad utgåva), Huddinge: X Publishing 2011, s. 64. 
30 Chambers s. 65. 
31 Chambers s. 68. 
32 Anna Berge & Per Blomqvist, Skrivundervisning – i samspel med litterära texter, Liber, Stockholm: Liber 2012, s. 65. 
33 Berge & Blomqvist, 2012, s. 65. 
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av syftet med svenskundervisningen är att skapa förståelse för andra människors tankar och 

föreställningsvärldar och ”utmana eleverna till nya tankesätt och öppna upp för nya 

perspektiv.34 

 

2.3 Material 

Den text som eleverna kommer att få läsa och analysera i föreliggande undersökning är Karin 

Boyes dikt ”Jag vill möta”. Valet av författare hänvisas till styrdokumenten för svenskämnet 

där man i syftesbeskrivningen betonar att litteraturundervisningen ska representeras av 

skönlitterära verk författade av både kvinnor och män från olika tider och kulturer. Boyes 

arbete som författare och framför allt som lyriker har haft en stor betydelse för den svenska 

litteraturen, där några av hennes dikter räknas till 1900-talspoesin mest kända verk. Dikten 

förefaller därav som ett lämpligt val.35 Björn Julén, docent i litteratur och tillika ordförande i 

Karin Boye Sällskapet 1989–1999, beskriver hur Boyes lyrik ”handlar om smärtan i det 

ofullkomliga, när man ville vara fullkomlig” och att man i mötet med hennes dikter också får 

”kunskap om kluvenheten mellan att vilja och att vara”36 då drömmen ofta skiljer sig från 

verkligheten. Med hjälp av vackra ord beskriver Boye både känslan av otillräcklighet samt 

motsättningen mellan dröm och verklighet, vilket är det ”som ger hennes lyrik ett tidlöst liv.”37 

Enligt Julén är detta anledningen till att dagens läsare fortfarande kan känna igen sig i hennes 

texter.38 

 Det är inte explicit är Boyes diktning som ligger till grund för undersökningen, det skulle 

också gå att använda både andra dikter och författare för att nå undersökningens syfte att 

undersöka elevernas läsarattityder till lyrik. Men, med Boyes sätt att beröra och aktualisera 

allmänmänskliga känslor är min förhoppning att den kommer att kunna frambringa ett givande 

litteratursamtal för eleverna och att de även kommer kunna använda dikten som en källa till 

både självinsikt och empati för andra människor känslor, livsvillkor och erfarenheter.39  

2.4 Respondenter  

Genom undersökningens ringa storlek och den begränsade tidsaspekten kommer 

respondentgrupperna väljas utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval då den undervisande 

läraren i de klasser som kommer att delta i undersökningen var min handledare under min sista 

 
34 Lgy 11, svenska, s. 1. 
35 Nationalencyklopedin, Karin Boye, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/karin-boye (hämtad 2021-04-12). 
36 Björn Julén, ”Om Karin Boye”, Karin Boye Sällskapet, 1996, https://www.karinboye.se/om/index.shtml (hämtad 2021-04-

12). 
37 Julén 1996. 
38 Julén 1996. 
39 Lgy 11, svenska, s. 1. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/karin-boye
https://www.karinboye.se/om/index.shtml
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verksamhetsförlagda utbildning.40 Det hade varit önskvärt att undersöka gymnasieelever från 

skilda skolor och kommuner men det skulle under rådande omständigheter ta alltför mycket tid 

och vara för svårt att organisera. Det bör dock påpekas att det ligger i föreliggande 

undersöknings förtjänst att den skulle kunna användas som en pilotstudie för framtida empirisk 

forskning. 

 Respondenterna utgörs av 3 grupper från blandade program på ett gymnasium på 

landsbygden i Uppsala län. Eleverna i grupp A går på fordons- och transportprogrammet (FT) 

och läser kursen Svenska 1. Eleverna i grupp B går på ekonomiprogrammet (EK) och det 

estetiska programmet (ES) och läser tillsammans kursen Svenska 2. Eleverna i grupp C går på 

EK-programmet samt ES-programmet och läser tillsammans kursen Svenska 3. Att 

respondenterna läser på olika program, yrkesförberedande likväl som studieförberedande, kan 

tyckas ostrukturerat. Men, i och med att studien syftar till att empiriskt undersöka vanliga 

läsares attityder gentemot skönlitteratur och specifikt lyrik så bäddar underlaget för ett mer 

vidsträckt perspektiv på ungdomars läsning. I stället för att exempelvis endast undersöka en 

grupp från en programtyp och/eller årskurs så kan föreliggande undersöknings frambringa fler 

perspektiv på läsning i och med det heterogena undersökningsunderlaget. Underlaget gör också 

att risken för att gruppen i någon större mån präglas av idealläsare minimineras vilket är 

önskvärt då undersökningen inte syftar till att se om eleverna analyserar eller reflekterar på 

”rätt” sätt, utan hur de i rollen som elever reflekterar och reagerar på den lästa texten. I 

framtiden hade det dock varit intressant att använda ett större urval av respondenter från olika 

program, årskurser, skolor och med en jämn könsfördelning för att på så sätt göra en ännu mer 

utvecklad analys. 

 

2.5 Tidigare forskning 

Olle Nordberg har i sin avhandling gjort en tredelad, longitudinell, empirisk undersökning av 

18-åringars attityder mot läsning samt vad som kan utläsas om deras litterära kompetens.41 

Resultatet i avhandlingens första del, uppsatsundersökningen, visar att aktiviteten ’att läsa’ i 

huvudsak förknippas med den traditionella läsningen av skönlitteratur i pappersbokformat både 

år 2000 och 2012. Få omnämner sociala aktiviteter på internet som något som tar tid i anspråk 

på bekostnad av den skönlitterära läsningen. Nordberg beskriver att detta antingen kan ses som 

att elevernas internetanvändande är så pass integrerat i deras vardag att de inte reflekterar över 

 
40 Catrin Norrby & Jenny Nilson, Sociolingvistik i praktiken, (red) Sally Boyd & Stina Ericsson, Lund: Studentlitteratur AB 

2015, s. 40. 
41 Nordberg 2017, s. 19. 
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huruvida det tar tid från andra aktiviteter. Det kan även bero på att skönlitteraturen inte 

förknippas med ett av livets ”måsten” på samma sätt som internet gör. Samtidigt framträder en 

bild av att eleverna från undersökningen 2012 i högre utsträckning ser på skönlitterär läsning 

som en renodlat avkopplande aktivitet som ofta endast sker under semester och ledighet.42 

Elevers syn på skönlitteraturens funktion tycks alltså ha förändrats från att tidigare ha varit 

”något som utvecklar människors tankar, utmanar invanda föreställningar [och] leder till nya 

perspektiv”43 till att i stället ses som en rent avkopplande verklighetsflykt. Nordberg menar att 

varken den tredje eller fjärde punkten i hans modell över litterär kompetens här uppfylls av 

gruppen 2012.44 

 Avhandlingens andra del, enkätundersökningen, undersöktes 2012-gruppens attityder och 

litterära kompetens ur nya infallsvinklar. Bland eleverna tycks boken ha en särställning i 

förhållande till andra medieformer då hela 82% föredrog boken mot de 22% som föredrog 

tidningar och 16% som föredrog ljudböcker.45 Satt i relation till uppsatsundersökningen målas 

en komplex och samtidigt motsägelsefull bild upp av elevernas läsarattityder och litterära 

kompetens upp. I uppsatsundersökningen uppgav eleverna att de gillar att läsa samtidigt som 

resultatet i enkätundersökningen visar att en majoritet av eleverna läser väldigt sällan, ofta 

mindre än en gång i månaden.46 Vidare beskrev uppsatsundersökningen eleverna 2012 som 

rena nöjesläsare med fokus på verklighetsflykt som innebar en ganska ytlig identifikation och 

inlevelse. Enkätundersökningen visade dock att de flesta eleverna faktiskt hade ett analytiskt 

förhållningssätt och att den litterära kompetensen i förhållande till hans modell i själva verket 

var relativt hög. Den kritiska läsningen tycks dock vara begränsad till skolans domän. Vidare 

menar Nordberg att det är rimligt att ”anta att attityden till fiktionsläsning som något 

utvecklande i någon mån har trängts undan av de nya medierna och påverkats av 

litteraturläsningens svaga legitimering i samtiden.”47 Den tredje och avslutande delen av 

avhandlingen, intervjuundersökningen, utreder den komplexitet som elevernas attityder och 

kompetens uppvisade i avhandlingens tidigare delar. Resultatet bekräftar elevernas positiva 

inställning till litteraturläsning och att de föredrar att läsa fiktionslitteratur i traditionella 

pappersböcker. Nordbergs menar att undersökningarnas utfall visar att det finns en väletablerad 

 
42 Nordberg 2017, s. 95–96. 
43 Nordberg 2017, s. 97.  
44 Nordberg 2017, s. 97. För modellen i sin helhet; se avsnitt Begrepp. 
45 Nordberg 2017, s. 104. 
46 Nordberg 2017, s. 107. 
47 Nordberg 2017, s. 162–163. 
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legitimering av skönlitteraturens status hos eleverna, både i förhållande till den digitala världen 

och i dess framträdande position i svenskämnet.48 

 Nordberg för även en didaktisk diskussion utifrån det nationella läsprojektet Berättelser som 

förändrar. De flesta av eleverna i studien fann böckerna engagerande och tankeväckande och 

uppskattade både helklassläsningen och de gemensamma litteratursamtalen. Samtidigt belyste 

projektet ett antal litteraturdidaktiska behov som här är värda att notera. Norberg menar att i de 

fall som eleverna inte engagerades i läsningen så finns det vissa gemensamma nämnare. Till 

att börja med måste man hjälpa eleverna att upprätta en kontakt med innehållet och få dem att 

”låta sig engageras och att leva sig in i fiktionsvärlden.”49 Det finns ingen universell formel för 

hur detta ska gå till men projektet har visat att gemensam läsning, högläsning och 

gruppdiskussioner har haft positiva effekter på vissa klasser som sedan tidigare uppvisat ett 

inneboende läsmotstånd. En annan aspekt som uppmärksammas är att en stor grupp elever, 

med både vana och mer ovana läsare, har svårt att anta det som Nordberg kallar för ett 

metaperspektiv på både den egna läsupplevelsen och boksamtalen. Han visar exempelvis på 

hur ungdomarna kan skriva både engagerande och inspirerande svar på en fråga för att besvara 

nästa med ett enkelt nej och även att svaren ofta uppvisar avsaknad av reflektion och läsning 

mellan raderna. Norberg menar att det empiriska materialet pekar på ett viktigt och omfattande 

didaktiskt arbete med att träna unga läsare på att själva bli medvetna om sina egna läsprocesser 

och de intryck som litteratursamtalen generar.50 

 Christina Olin-Scheller undersöker i sin avhandling mötet mellan gymnasieelever och 

fiktionstexter, både inom svenskämnet och i sin fritidsläsning.51 Resultatet visar att de flesta av 

eleverna anser att en texts viktigaste funktion är den känslomässiga upplevelsen.  Samtidigt är 

det även här som den största skillnaden mellan skolläsningen inom ramen för svenskämnet och 

fritidsläsningen tycks vara. För att det känslomässiga engagemanget ska infinna sig i läsningen 

för eleverna är det viktigt att de som läsare kan identifiera sig med berättelsens centralgestalter. 

Detta är något som eleverna upplever sig sakna i skolans litteraturundervisning, där läsningen 

enligt eleverna saknar relevans för deras eget liv. Texter ur exempelvis skönlitterära antologier 

av olika slag upplevs som svåra och ibland närapå obegripliga och avsaknaden av kontext gör 

att läsningen inte uppfattas som meningsfull och gör även textens tomrum svåra att fylla.52 

 
48 Nordberg 2017, s. 251. 
49 Norberg Berättelser som förändrar – Utvärdering och didaktisk diskussion kring ett nationellt läsprojekt för ungdomar, 

Uppsala: Uppsala universitet, 2019, s. 100. 
50 Nordberg 2019, s. 83, 100–101. 
51 Christina Olin-Scheller, Mellan Dante och Big Brother – En studie om gymnasieelevers textvärldar, (diss.), Karlstad: 

Karlstad universitet 2006, s. 13. 
52 Olin-Scheller 2006, s. 223–226. 
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Olin-Scheller menar att de fiktionstexter som används i undervisningen begränsar elevernas 

möjligheter att engagera sig känslomässigt och att konsekvensen av detta blir att den 

dominerande lässtrategin som används i skolan är efferent och instrumentell. Samtidigt visar 

undersökningen att det finns inslag i litteraturundervisningen eleverna tillskriver 

läsupplevelsen både mening och betydelse. Olin Scheller pekar på att läsupplevelsen i dessa 

fall spelar en roll i elevernas identitetsbygge då ”Dessa läsningar skapar både ett känslomässigt 

engagemang och en upplevelse av att man lär sig något."53  Några av de böcker som enligt 

eleverna uppfyller kraven på känslomässig inlevelse är Jonas Gardells Ett ufo gör entré och 

Jan Guillous Ondskan. Enligt eleverna tar de båda romanerna genom sin ”verklighetsbakgrund” 

upp viktiga existentiella frågeställningar på övertygande sätt. De stora melodramatiska 

inslagen i böckerna leder även till att eleverna genom sitt känslomässiga engagemang kan 

bekanta sig med nya typer av sammanhang.54  

 En annan forskare som uppmärksammat ungdomars fritidsläsning är Anna Sigvardsson. 

Hon har i en vetenskaplig artikel undersökt 21 poesiintresserade 16–19-åringars fritidsläsning 

av just poesi. Hennes ambition var att genom att genom sin undersökning utöka förståelsen för 

vilka centrala funktioner som poesin uppfyller för de unga läsarna. Deltagarna kom från både 

större och mindre orter från hela landet och det var även en jämn fördelning mellan tjejer och 

killar (12–9). Gemensamt för respondenterna var att de alla antingen läste eller hade läst på 

högskoleförberedande program och att de alla uppgav att de använde och uppskattade poesi på 

sin fritid, huvudsakligen i form av centrallyrik men även vissa låttexter kunde uppfattas som 

lyrik.55 I resultatet sammanställer Sigvardsson tre kategorier som kan beskriva de centrala 

funktioner som fritidsläsningen av centrallyrik uppfyllde enligt ungdomarna: att bli sedd av 

dikten, finna en inre gemenskap och uppleva stöd i svåra perioder.56 Mer utvecklat tycks det 

som att diktläsningen uppfattas som en mänsklig mötesplats och samtidigt fyller en typ av 

terapeutisk funktion. I mötet med dikten får läsaren både möjlighet att utforska den relation 

man känner med diktjaget och utrymme för bearbetning av de privata känslor och upplevelser 

som kan speglas i diktens innehåll. Sigvardsson tolkar resultatet som att centrallyriken kan 

”fungera som en spelplats eller en utvecklande spegling för läsaren och erbjuda möjligheter att 

både frigöra och utveckla men också stabilisera och stötta jaget. De unga tycks läsa om, för och 

fram sig själva genom centrallyriken.”57 Här menar Sigvardsson att det finns för få 

 
53 Olin-Scheller 2006, s. 226. 
54 Olin-Scheller 2006, s. 227. 
55 Sigvardsson 2017a, s. 340–341. 
56 Sigvardsson 2017a, s. 351. 
57 Sigvardsson 2017a, s. 351. 
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undersökningar i ämnet för att kunna svara utförligt på frågan om ungas fritidsläsning av poesi 

är betydelsefull för skolläsningen. Dock indikerar resultatet att poesiläsning har ett stort 

inneboende värde för unga läsare och att det därför är av stor vikt att den implementeras i 

undervisningen. Vidare menar hon att den mycket privata karaktär som fritidsläsningen av 

centrallyrik hade hos ungdomarna signalerar till lärare att det samtidigt är viktigt att ge eleverna 

utrymme för privat läsning och utforskning av dikterna, även om vissa dikter kan fungera som 

föremål för gemensamma diskussioner.58 

 Sigvardsson har även gjort en forskningssammanställning över internationella, 

engelskspråkiga, litteraturdidaktiska artiklar som fokuserat på undervisning av poesiläsning i 

gymnasiet. Översikten visar att traditionella perspektiv på läsning och inlärning fortfarande 

präglade en stor del av forskningen mellan 1990–2015. Forskningen inom psykologifältet har 

exempelvis tenderat att ha ett kognitivt perspektiv på poesiläsning där fokus läggs på den 

individuella läsprocessen medan man inom utbildningsvetenskapen har riktat fokus mot de 

sociokulturella och kollektiva inlärningsprocesserna av poesiläsning. Sigvardsson pekar 

samtidigt på att ”quite a few researchers now seem to view poetry reading as both an individual 

and a collective process […] and they are interested in the development of each student’s 

individual reading within the collective reading process in poetry class.”59 Sigvardsson 

hänvisar bland annat till Amanda Naylor som betonar både den kollektiva läsningens och 

omläsningens värde för den individuella förståelsen. I Naylors undersökning fick fyra elever 

mellan 15–16 år läsa dikten ”On My First Sonne” av Ben Johnsson. Av läraren försågs eleverna 

med flera uppgifter och frågor som syftade till att hjälpa dem att utvecklas som läsare, där ett 

särskilt fokus lades på diktens språk. Det framkom dock att eleverna behövde förstå diktens 

innehåll och diskutera det på ett cykliskt sätt innan de kunde börja besvara frågorna. Av detta 

drar Naylor slutsatsen att studenterna behövde göra både olika av- och omläsningar för att 

kunna bygga upp sina svar, strukturerade genom olika aktiviteter och baserade på olika 

perspektiv.60 Även i Olin-Schellers avhandling framstår litteratursamtalet som en centralt 

bidragande faktor för utvecklingen av elevernas litterära föreställningsvärldar i undervisnings-

sammanhang. Därtill tycks även samtal om fiktionstexter fylla en viktig funktion i elevernas 

fritidsläsning då några ”av de bruksvärden eleverna tillmäter dessa texter handlar just om den 

kommunikativa funktionen i en social gemenskap.”61 Vidare finner Sigvardsson det intressant 

 
58 Sigvardsson 2017a, s. 350. 
59 Sigvardsson, (2017b), “Teaching Poetry Reading in Secondary Education: Findings From a Systematic Literature 

Review”, Scandinavian Journal of Educational Research, 61, 2017:5, s. 589. 
60 Sigvardsson 2017b, s. 590. 
61 Olin-Scheller 2006, s. 232. 
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att trots att forskningen främst har fokuserat på den individuella poesiläsningen så har allt fler 

forskare börjat se på poesiläsning som en både individuell och kollektiv process och menar att 

detta resultat kan komma till användning i framtida forskning.62 Här tar föreliggande 

undersökning vid då den inkluderar ett mindre litteratursamtal med syftet stötta eleverna i sin 

läsning. Det är även intressant att se vilken betydelse som eleverna upplever att det kollektiva 

litteratursamtalet har för deras individuella läsupplevelse och förståelse av dikten.  

 

3. Resultat 
Totalt deltog 30 elever i undersökningen varav 6 elever från Grupp A (FT åk.1), 13 elever från 

Grupp B (EK/ES åk.2) och 11 elever från Grupp C (EK/ES åk.3). Tyvärr kunde endast en 

ES-elev från respektive årskurs medverka i studien då man på ES-programmet arbetade med 

programrelaterade examinationer vid enkättillfället. Ytterligare ett antal elever hade heller ej 

möjlighet att delta i undersökningen på grund av sjukdom vilket medförde att antalet 

respondenter från framför allt FT-programmet var lågt. Resultatet kommer nedan att analyseras 

och redovisas utifrån variablerna årskurs/svenskkurs. Variablerna program och kön har valts 

bort då exempelvis könsfördelningen inom de olika programmen och mellan årskurserna är för 

ojämn för att det skulle kunna ge ett adekvat resultat. Antalet ES-elever som deltog var 

dessutom så få att det skulle vara omöjligt att garantera deras anonymitet om de separerades 

från EK-eleverna. Vidare ska den procentsats som anges i resultatet läsas utifrån det totala 

antalet elever som deltog i undersökningen och inte exempelvis antalet svar per fråga, om inte 

annat anges. När kategorin övrigt förekommer i resultatet menas formuleringar som ”det lät 

minst tråkigt”, ”eftersom jag gillar den typen av läsning”, ”vet inte” eller ”kan inte beskriva”. 

Detta eftersom de inte är underbyggda med argument som kan kategoriseras på ett för 

undersökningen tjänligt sätt. För att underlätta läsningen har exempelvis stavfel och 

bokstavsbortfall korrigerats i elevsvaren i de fall där de inte upplevs påverka svarets innehåll.  

 

3.1 Gymnasieelevernas attityder till skönlitteratur 
Nedan presenteras resultatet från enkätundersökningens första del med fokus på de 

medverkande gymnasieelevernas relation till och allmänna attityder till skönlitteratur. Den 

sista delen av kapitlet riktas mot undersökningens huvudfokus; diktläsning i skolan. 

 
62 Sigvardsson 2017b, s. 595. 
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3.1.1 Att läsa skönlitteratur i allmänhet 

På enkätens inledande flervalsfråga Vilka medietyper väljer du helst när du läser 

skönlitteratur? svarade 60% av de medverkande eleverna att de föredrog ljudböcker, 53% 

böcker, 17% högläsning i grupp, 13% uppläsning i radio/tv och endast 6% uppgav att de 

föredrog serietidningar respektive läsplattor.  

 

Om vi tittar på fördelningen mellan de olika grupperna tycks det över lag vara så att eleverna 

föredrar att olika former av uppläsning framför att läsa en text på egen hand. Vidare visar 

undersökningen att själva läsfrekvensen hos eleverna är relativt låg. På frågan Hur ofta läser 

du skönlitteratur? uppgav 47% att de läser mer sällan än en gång per månad/aldrig. 37% en 

gång per månad, 10% några gånger per månad, 3% en gång per vecka och 3% flera gånger per 

vecka. Här är det dock viktigt att reflektera över att eleverna kan ha tolkat frågan på olika sätt. 

Vissa elever kan exempelvis ha räknat in både skol- och fritidsläsning medan andra bara har 

räknat in fritidsläsning. Vidare kan det vara så att eleverna har svårt att värdera hur ofta de läser 

eftersom många människor läser mer under vissa perioder, vid exempelvis lov och semester. 

En elev kryssade exempelvis i alternativet mer sällan/aldrig men skrev i marginalen att ”jag 

läser på sommaren”. 

 I svaren på flervalsfrågan I vilken form föredrar du att läsa skönlitteratur? framställdes 

romanen som den populäraste formen. Totalt uppgav 60% av eleverna att de föredrar romaner,  

30% serietidningar, 27% noveller, 3% annat och 3% dikter. 3% svarade inte på frågan. Den 

elev som kryssade i alternativet annat förtydligade detta med en kommentar om att hen ”tittar 

på tv”. Eftersom tv-tittande inte faller in under undersökningens begreppsdefinition av läsning 
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kommer svaret inte att analyseras vidare. Vidare uppgav två elever att de föredrog romaner 

och annat som de specificerade som deckare, men då genren deckare faller under 

romanbegreppet så har dessa svar inte tillgodoräknats. Analysen av elevernas argumentation 

på följdfrågan Varför? visar att en majoritet av eleverna (50%) ansåg att den största 

anledningen till att de föredrog en viss form av skönlitteratur var för att den upplevdes som 

intressant. I synnerlighet gällde detta när det kom till romanläsning, med motiveringar som 

”För att berättelsen blir mer påbyggd och intressantare” och vid ett par tillfällen i kombination 

med upplevelsen av spänning som exempelvis ”För att det är intressant och långt ifrån min 

vardag. Spännande helt enkelt!” och ”De brukar vara spännande och intressanta”. 17% uppgav 

att huvudorsaken till att de föredrog en viss form av skönlitteratur var skolrelaterat. Två elever 

skrev exempelvis att de föredrog noveller och romaner alternativt serietidningar eftersom de 

’blir tvingade i skolan’ och en annan menade att hens intresse för romaner oftast var 

”skolrelaterat, alternativt avkopplande”. Lika många, 17%, uppgav att känslan av 

verklighetsflykt, spänning och avkoppling var den viktigaste anledningen till att de föredrog 

noveller och romaner. 7% av eleverna uppgav att den viktigaste anledningen var att texten 

uppfattades som rolig och motiveringen användes endast i förhållande till serietidningar. En 

elev (3%) angav att hen föredrog noveller eftersom de uppfattades som lättast att läsa. 23% av 

elevernas motiveringar hamnar under kategorin övrigt då formuleringarna inte är av 

argumenterande karaktär. Samtidigt visar flervalsfrågan Varför läser du skönlitteratur? att de 

argument som främst kryssades i var de av eskapistisk och nöjesgivande karaktär.  
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30% av eleverna uppgav att de läser skönlitteratur för att uppleva verklighetsflykt och/eller för 

att vila/koppla av, 27% för att bli road/underhållen och/eller för att uppleva spänning/skräck, 

23% läser inte alls, 10% för att lära känna världen bättre och 3% för att antingen bli berörd 

och/eller bli stimulerad. 17% kryssade i alternativet annat varav 4 av eleverna förtydligade 

med att läsningen var skolrelaterad med formuleringar som ”För att det är skoluppgifter” och 

”Måste av skolan”. En av eleverna förtydligade inte vad hen menade med annat. Ingen av 

eleverna uppgav att de läser skönlitteratur för att dela intresse med andra eller för att förstå 

sig själv bättre. För fler exempel på elevkommentarer, se bilaga 3. 

 

3.1.2 Att läsa dikter i skolan 

När det kom till diktläsning i skolan tycktes eleverna ha en relativt neutral, om än något 

skeptisk, inställning där svaren på frågan Vad tycker du om att läsa dikter i skolan? fick ett 

medelvärde på 2,3 på en skala 1–5.  

 

På följdfrågan Varför?  präglades majoriteten av elevernas argument mot diktläsning av att det 

upplevdes som ointressant/tråkigt (37%) med formuleringar som ”För att dikter inte är roligt 

och de inte är intressanta” och ”Tycker det är tråkigt. Kan tolka men känner ingen känsla i 

dikter.” Andra anledningar till elevernas motvilja till diktläsning var att det upplevdes som 

svårt/obegripligt (7%), exempelvis motiverade en elev sitt bottenbetyg till diktläsning med att 

”Förstår mig inte på sammanhanget”. Samtidigt bottnade den näst vanligaste anledningen till 

elevernas negativa attityder gentemot diktläsning i en osäkerhet till genren då de ansåg att de 

hade en för liten erfarenhet av det (20%). Eleverna skrev exempelvis att ”Vi läser sällan dikter” 

och att ”För att vi inte gör det så ofta så jag vet inte riktigt vad jag tycker.”  

0

2

4

6

8

10

12

14

A
n

ta
l 

sv
ar

Vad tycker du om att läsa 
dikter i skolan? 

Tabell 3 

0
2
4
6
8

10
12

Vad tycker du om att läsa dikter i skolan? 
Varför? 

FT åk 1 EK/ES åk 2 EK/ES åk 3

Tabell 2 
 

 



19 
 

 Flera elever uppvisade även övervägande positiva attityder till diktläsning även om de ofta 

uppgav att det berodde på dikten (17%) vilket motiverades med formuleringar som ”Vissa 

dikter är bra, andra mindre bra men det kan vara lärorikt” och ”det kan vara intressant ibland 

men det beror på vilken dikt det är”. Två elever uppfattade diktläsning som ”intressant” och 

”helt ok” (7%), och ytterligare en elev tyckte om språkstilen och menade att det är en ”skön 

klang i rimmandet. Man blir glad” (3%). 10% av svaren hamnade under kategorin övrigt med 

formuleringar som ”för att jag tycker det”, ”vet inte” och ”läser hellre böcker”. För fler exempel 

på elevkommentarer, se bilaga 3. 

 

3.2 Lyrik som källa till empati och förståelse 
Nedan presenteras resultatet från enkätundersökningens andra del som behandlar de 

medverkande elevernas läsupplevelse och förståelse av dikten ”Jag vill möta”. När en frågas 

medelvärde uppmärksammas så är det alltid på en 5-gradig skala, som exempelvis mellan 

variablerna mycket lätt (5) – mycket svår (1). 

 

3.2.1 Läsupplevelsen 

Över lag tycks de elever som deltog i studien ha upplevt diktens svårighetsgrad som medelsvår 

och där frågorna Hur upplevde du dikten? Är den lätt eller svår att förstå? samt Hur upplever 

du diktens språk? fick medelvärden på 3,3 respektive 3,2. Dikten upplevdes alltså som något 

lättare än hur eleverna uppfattar diktläsning generellt, där frågan Har du lätt eller svårt att leva 

dig in i dikter generellt? Har du lätt eller svårt att leva dig in i dikter generellt? fick ett 

medelvärde på 3. Vidare fick frågan Upplever du att dikten väcker ditt intresse? det något lägre 

medelvärdet 2,7. 
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På uppmaningen Skriv ner de viktigaste känslor, tankar, associationer och reflexioner som 

dikten väcker hos dig fanns en stor variation mellan elevernas svar, som nedan presenteras i 12 

kategorier. 

 

27% associerade dikten med kategorierna hopp/glädje/empati och Rädsla/sorg. Nästan lika 

många (20%) gjorde även kopplingar mellan olika motsatsförhållanden som exempelvis 

mellan styrka och svaghet med formuleringar som ”Skörhet, styrka, födelse, värme, kyla. 

Ensamhet och styrka i det sköra livet” och ”känslighet, styrka, ömtålighet, glädje, sorg”. Vidare 

kopplade 17% dikten till livet, om än på lite olika sätt. En elev menade att den handlade om 

”att man ska ta tillvara på livet och njuta varje dag som man får på den här planeten” medan en 

annan pekade på ”livet och dess svårigheter”. 13% av eleverna associerade dikten med krig 

och/eller riddare och en elev skrev exempelvis att ”Personen verkar vara med i något slags 

krig och är väldigt rädd om sitt liv. Personen verkar vilja dra sig bort från detta.” 10% kopplade 

dikten till känslor som självsäkerhet/mot och frigörelse/gå sin egen väg medan 7% kopplade 

den till osäkerhet/ensamhet och känslan av instängdhet/längtan efter förändring. Lika många 

elever (7%) ansåg att dikten väcker inga känslor. Vidare placerades 13% av svaret i kategorin 

övrigt och 10% har ej svarat på frågan. För fler exempel på elevkommentarer, se bilaga 3. 
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3.2.2 Förståelse av dikten 

På frågan Kan du identifiera dig med dikten? svarade 57% nej och 37% ja och 7% besvarade 

inte frågan.  

 

De som svarade nej menade huvudsakligen att innehållet inte passade in på deras eget liv och 

att de därför inte kunde relatera till det. Eleverna skrev exempelvis att ”Nej, eftersom jag har 

svårt att känna igen mig i diktens känslor. För mig känns dikten främmande och okänd”, ”Nej, 

eftersom jag inte känner att jag upplevt de som beskrivs i dikten” och ”Nej, eftersom jag tycker 

att mitt liv är bra. Den passar inte in i mitt liv”. Vidare beskrev även ett par elever att de inte 

kunde identifiera sig med dikten eftersom den inte väckte några starka känslor hos dem. Ett 

annat problem som några elever lyfte var att de inte förstod textens innebörd och en elev skrev 

även att hen helt enkelt inte visste riktigt hur man ska göra för att identifiera sig med den.  

 Bland ja-svaren koppades diktens innehåll oftast till livet, på både det mer personliga planet 

och livet i allmänhet. Några exempel på argument av mer personlig karaktär som förekom 

bland elevsvaren var ”Ja, eftersom ibland är jag inte mig själv, något som tas upp i dikten. Man 

ska våga gå sin egen väg” och ”Ja, eftersom jag har känt liknande.” Samtidigt kunde flera elever 

koppla samman dikten med livet i stort och dess allmängiltiga känslor genom formuleringar 

som ”Ja, eftersom alla har haft situationer där man behövt säga något man tvivlar över ska vara 

rätt” och ”Ja, eftersom den känns som att den handlar om ensamhet”. En elev beskrev även hur 

hen kände empati med dikten utan att göra någon koppling mellan dess innehåll och sitt eget 

liv genom svaret ”Känner sorg. Känner sorg med dikten.” Det förekom även mer diffusa svar 

som ”Ja, eftersom den tilltalar”. 
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 På frågan Tycker du att man kan lära sig något om andra eller om sig själv genom att läsa 

dikten? svarade 50% av eleverna svarade ja, 33% svarade nej, 10% svarade vet inte och 7% 

besvarade inte frågan. Av de 18 elever som svarade ja eller vet inte menade nio elever att man 

framför allt kan få bättre förståelse för andra genom att läsa dikten eftersom man exempelvis 

”får se hur folk upplever vissa saker” och att ”man kan bilda sig olika bilder o perspektiv av 

livet och dess känslor och budskap. Hur andra människor kan tänka och känna”. En elev 

menade att texten kunde skapa förståelse för hur andra människor kan vara rädda eller känna 

skam för att vara den man egentligen är. Samtidigt ställde sig tre elever tveksamma till om det 

fanns någon kunskap att hämta, varav en elev svarade att ”Nja, man vet nog redan att vissa ha 

det svårt”. Tre av ja-svaren fokuserade på diktens effekter på läsaren och menade att den kan 

ge en bättre förståelse för jaget. 

 Vidare uppgav hela 77% av eleverna att de upplevde att dikten har ett budskap, medan 

endast 20% ansåg att det inte hade det och 3% besvarade inte frågan.  

 

Flera av eleverna beskrev att diktens budskap handlade om att ge hopp om att man är starkare 

än vad man tror, ”att våga vara sig själv” och ta vara på livet. Ett par elever uppfattade att 

diktens budskap handlade om att krig är dåligt och ”[…] inte alltid så kul.” Samtidigt var det 

många av eleverna som inte själva beskrev diktens budskap var, utan antingen beskrev diktens 

handling, påpekade att man kan tolka diktens budskap olika, skrev ”vet inte” eller lämnade 

kommentarsdelen obesvarad. För fler exempel på elevkommentarer, se bilaga 3. 
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3.3 Litteratursamtalets betydelse 
Nedan presenteras resultatet från enkätundersökningens sista del som behandlar de 

medverkande elevernas upplevelse av litteratursamtalets betydelse. 

 

3.3.1 Litteratursamtalet 

Frågan Vad hade litteratursamtalet för betydelse för din förståelse av dikten? fick ett 

sammanlagt medelvärde på 3,1 hos de elever som deltog i studien. Här finns dock en markant 

skillnad mellan grupperna där Grupp A fick medelvärdet 3, Grupp B medelvärdet 2,9 och 

Grupp C medelvärdet 3,8. Resultatet visar att de äldre eleverna i Grupp C tycks värdera 

litteratursamtalets betydelse något högre än övriga två grupper. Vidare menade 63% av det 

totala antalet elever att de lärde sig något av att diskutera dikten i grupp medan 33% inte ansåg 

att de lärde sig något alls. 3% besvarade inte frågan. 

  

Majoriteten av svaren indikerade att litteratursamtalets viktigaste funktion var att man inom 

samtalet kunde uppmärksamma flera perspektiv och även skapa en förståelse för andras 

tolkningar. Vidare menade ett antal elever att litteratursamtalet kunde hjälpa dem att bli bättre 

på att analysera och diskutera. En elev menade även att samtalet hade hjälp hen att förstå dikten 

bättre. För fler exempel på elevkommentarer, se bilaga 3. 
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4. Analys och diskussion 
Nedan presenteras den analys som gjorts utifrån undersökningens resultat samt en didaktisk 

slutdiskussion. 

 

4.1 Resultatanalys 
Resultatet visar att den negativa lästrend som Nordberg uppvisade i sitt resultat, där en 

majoritet av eleverna uppgav att de läser skönlitteratur mer sällan än en gång per månad, också 

återfinns bland de elever som deltog i denna undersökning.63 Hela 47% uppgav att de läser 

skönlitteratur mer sällan än en gång per månad eller aldrig och nästan lika många (37%) uppgav 

att de endast läser en gång per månad. Samtidigt visar resultatet på en möjlig förändring i den 

populära särställning som boken uppvisade bland Nordbergs respondenter, där hela 82% av 

gymnasisterna uppgav att de föredrog boken som medietyp medan endast 16% föredrog 

ljudboken.64 Här har boken i stället fått ta ett steg tillbaka (53%) till förmån för ljudboken som 

den medietyp som eleverna tycks uppskatta mest (60%), om än inte med lika stora marginaler 

som boken hade i Nordbergs undersökning. Resultatet visar även att eleverna rent generellt 

verkar föredra att lyssna på skönlitteratur framför att läsa den på egen hand.65  

 Trots bristen på lästid per månad så kryssade en majoritet av eleverna i romanen som den 

typ av skönlitteratur som de föredrog mest med motiveringen att den upplevdes som mest 

intressant. Detta är intressant eftersom en roman kräver ett större tidsmässigt engagemang från 

läsaren än vad exempelvis en novell, serietidning eller dikt skulle göra i och med att de oftast 

är betydligt kortare och har mindre textmassa.66 Vidare tycks läsningens eskapistiska och 

nöjesgivande funktioner också vara de som värderas som textens viktigaste egenskaper. Det 

som eleverna upplever som intressant verkar alltså sammanfalla med det som ”griper tag” i 

dem och erbjuder verklighetsflykt. Det behöver således inte handla om att det är intressant så 

till vida att man lär sig något nytt, utan snarare i känslan av att kunna leva sig in i texten. Att 

eleverna upplever att skönlitteraturen måste kunna uppbringa någon form av känslomässigt 

engagemang för att upplevas som intressant sammanfaller med Olin-Schellers beskrivning av 

att skönlitteraturens viktigaste funktion, utifrån ett elevperspektiv, är den känslomässiga 

upplevelsen.67 Detta bekräftas även av Nordberg som menar att utvecklingen mellan 2000-

2012 visar att eleverna har gått från att se på skönlitteratur som något som utvecklar sinnet och 

 
63 Nordberg 2017, s. 107. 
64 Nordberg 2017, s. 104. 
65 Se tabell 2 och 3. 
66 En seriebok kan exempelvis bestå av lika många sidor som en roman men innehåller mindre text. 
67 Olin-Scheller 2006, s. 223–225. 
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bjuder in till nya perspektiv, till något vars främsta funktion är att erbjuda nöje och 

verklighetsflykt.68 

 När det kommer till attityder gentemot diktläsning i skolan visade medelvärdet 2,3 på ett 

svalt intresse från elevernas sida. Många av eleverna ansåg att diktläsning antingen var tråkigt, 

ointressant eller svårt. Vidare pekade flera elever på att de hade liten erfarenhet av diktläsning 

i skolan och att de därför inte riktigt visste vad de tyckte. Detta visar att den största svårigheten 

med diktläsning tycks vara elevernas bristande erfarenhet. Det som upplevs som svårt och 

obekant blir också ofta tråkigt och ointressant.69 Att de medietyper som eleverna är mer vana 

vid, som till exempel romaner, också är de som upplevs som mest intressanta hör troligtvis 

ihop med tidigare erhållen erfarenhet och förkunskap. Eleverna är mer vana vid att läsa längre 

typer av texter som med hjälp av detaljrika beskrivningar både leder läsaren in i och framåt i 

texten. Eleverna vet helt enkelt vad som kan förväntas av texten. Dikter däremot har en helt 

annan uppbyggnad. De är ofta kompakta och komplexa med många metaforer och kräver därför 

en helt annan typ av mer textnära läsning där varje enskilt ord får större betydelse än vad som 

är brukligt i andra texttyper. För att väcka elevernas intresse för diktläsning krävs det att de 

faktiskt får möta lyriken oftare än sporadiskt och även i olika sammanhang. För att det ska ske 

måste man inom svensk litteraturdidaktik också visa ett större intresse för lyrikens 

mångfacetterade användningsområden och inte endast i frågor om elevers egen textproduktion, 

vilket man i dagsläget gör enligt Degerman.70  

 Frågan om elevernas attityder gentemot diktläsning i skolan fick ett relativt lågt medelvärde 

på 2,3. När eleverna sedan skulle värdera sin läsupplevelse av Boyes dikt så uppvisade flera 

elever en något mer positiv attityd, där medelvärdet på hur intresseväckande dikten upplevdes 

hamnade på 2,7. När eleverna sedan skulle beskriva de viktigaste tankar och känslor som dikten 

väckte hos dem visade nästan alla elever på en viss litterär kompetens då de både kunde 

resonera om innehållet och även visa förståelse för textens egenart.71 De kunde exempelvis 

peka ut specifika känslor som ensamhet och hopp men även olika känslomässiga 

motsatsförhållanden med formuleringar som ”känslighet, styrka, ömtålighet, glädje, sorg”. 

Vidare skrev många av eleverna (37%) även att de kunde identifiera sig med dikten. Även om 

argumenten i ofta byggde på den personliga upplevelsen och känslan av att kunna associera 

innehållet med sitt eget liv så visade flera av ja-eleverna även på en förmåga att kunna relatera 

innehållet bortom ’jaget’. Genom formuleringen ”Ja, eftersom alla har haft situationer där man 

 
68 Nordberg 2017, s. 97.  
69 Berge & Blomqvist 2012, s. 65. 
70 Degerman 2012, s. 275. 
71 Nordberg 2017, s. 49. 
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behövt säga något man tvivlar över ska vara rätt” lyckas en elev exempelvis att både identifiera 

de inre kval som diktjaget beskriver och samtidigt relatera innehållet till mer allmänmänskliga 

situationer och känslor.  Svaret visar att eleven har en förmåga att kunna anlägga ett visst 

metaperspektiv på läsningen genom resonemang om att även om man som läsare inte har 

upplevt exakt samma problem så kan fortfarande diktjagets situation och känslor i sig vara av 

allmänmänsklig karaktär.  

 För några elever tycks diktläsningen även inneha potential för att uppfylla de tre funktioner 

som Sigvardsson sammanställer i sin undersökning, där känslor som att bli sedd, känna en inre 

gemenskap och uppleva stöd när livet känns svårt beskrivs som centrala för ungdomars 

fritidsläsning av lyrik.72 En elev som bedömde att dikten väckte hens intresse väldig mycket 

beskrev att hen kunde identifiera sig med diken eftersom ”jag har känt liknande” och att dikten 

hade väckt känslor av hopp och frigörelse. Vidare menade hen även att den viktigaste lärdom 

som hen fann i texten var att ”man kan bättre förstå sig själv” och att diktens budskap var att 

”inte vara rädd för det som kan hända. Att ta bort den mur man har byggt och upplev världen.” 

Svaren visar att eleven både känner en igenkänning och gemenskap med diktjaget men även 

att hen får ett slags stöd i form av hopp och uppmuntran. Detta blir särskilt intressant satt i 

relation till att eleven inledningsvis ställde sig tveksam till diktläsning i skolan eftersom hen 

upplevde sig sakna erfarenhet av det. Dock var det långt ifrån alla elevsvar som uppvisade 

denna typ av resonemang och majoriteten av eleverna (57%) menade att de inte kunde 

identifiera sig med dikten då de antingen ansåg skillnaden mellan deras egna liv och diktens 

innehåll var alltför stor, att dikten inte väckte ett tillräckligt stort känslomässigt engagemang 

eller att den var för svår att förstå. Att dikten upplevdes som svår bekräftas både direkt och 

indirekt av elevsvaren, i och med deras svårigheter med att koppla diktens innehåll bortom 

jaget. Detta visar på vikten av man som lärare både hjälper eleverna med det som Berge och 

Blomqvist kallar för att ”matcha” med textens repertoar.73  

 Vidare framgår det av resultatet att många av eleverna har svårt att anlägga ett 

metaperspektiv på läsningen, vilket indikerar på vissa brister i deras litterära kompetens. De 

kan till viss del beskriva känslor och lärdomar men har svårt att resonera runt dem utifrån ett 

större perspektiv. Formuleringar som ”Ja, den tilltalar”, ”Nej, jag kan inte det för att den väcker 

inget” eller ”Nej, jag känner inte igen mig” tyder på att eleven har läst utan att reflektera över 

vad som står mellan raderna och i textens tomrum och att de har svårt ”att höja blicken och 

 
72 Sigvardsson 2017a, s. 351. 
73 Berge & Blomqvist 2012, s. 65. 
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göra reflektioner mot allmänmänskliga situationer och känslolägen.”74 De kan ofta ge 

motsägelsefulla svar genom att exempelvis rada upp ett antal känslor som dikten väcker på en 

fråga, för att på nästa skriva att de inte kan identifiera sig med dikten eftersom den inte väcker 

några känslor. Elevsvaren uppvisar således samma tendenser som de gjorde i Läsrörelsens 

projekt där flera av eleverna både hade svårt att anlägga ett metaperspektiv på läsningen och 

även kunde gå från att skriva engagerat på en fråga för att besvara nästa fråga med ett enkelt 

nej.75 Eleverna visar att potentialen för att kunna reflektera runt diktens allmänmänskliga 

innehåll finns där, de visar det flera gånger, men de uppvisar inte förmågan att kunna göra det 

på ett medvetet och utvecklat sätt. Samtidigt visar resultatet även att lyrik kan användas som 

”källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar.”76 Eleverna uppvisar trots allt en förmåga att kunna koppla samman 

diktens innehåll med både sig själva och andra. Men, framför allt visar de genom sina 

reflektioner runt frågan Tycker du att man kan lära sig något om andra eller om sig själv genom 

att läsa dikten? att de själva uppfattar att de kan få en bättre förståelse både för sig själva och 

för andra människors livssituationer genom att läsa dikten.77  

 Resultatet visar även att den forskning som riktar uppmärksamhet mot litteratursamtalets 

positiva effekter för elevernas litterära kompetens, där exempelvis Olin-Scheller pekar på 

litteratursamtalet som en av de viktigaste faktorerna för utvecklingen av elevernas litterära 

föreställningsvärldar, också sammanfaller med elevernas egna uppfattningar om 

litteratursamtalets funktion.78 Elevsvaren visar att eleverna generellt sätt både har en positiv 

inställning gentemot litteratursamtalets roll i klassrummet och även att de anser att det finns 

kunskap att hämta i gruppdiskussioner. Den aspekt av litteratursamtalet som tycktes allra mest 

värdefull bland eleverna var att det lyfte fram flera olika typer av tolkningar och en elev menade 

exempelvis ”att alla tolkar [dikten] olika och att samtal för fram mer tankar än att bara läsa 

dikten.”  Denna typ av resonemang tyder på att eleverna själva upplever att deras förståelse för 

dikten fördjupas genom litteratursamtalet på ett sätt som inte varit möjligt genom att endast 

läsa dikten individuellt eftersom samtalet breder ljus över flera olika personers perspektiv på 

texten. Detta visar även på den centrala funktion som litteratursamtalet fyller för att 

undervisningen ska uppnå svenskämnets syfte där litteraturen ska ”utmana eleverna till nya 

tankesätt och öppna för nya perspektiv.”79 Detta befäster även Naylors slutsats där hon menar 

 
74 Nordberg 2017, s. 49. 
75 Nordberg 2019, s. 100–101. 
76 Lgy 11, svenska, s. 1. 
77 Se bilaga 3. 
78 Olin-Scheller 2017, s. 350. 
79 Lgy 11, svenska, s. 1. 
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att man i undervisning om lyrikläsning måste ge eleverna utrymme för flera olika aktiviteter, 

så som omläsningar och gruppdiskussioner, för att de ska kunna genomföra mer utvecklade 

analyser utifrån flera perspektiv.80 Visst kan litteraturen i sig själv fungera som en ögonöppnare 

och bjuda in till nya perspektiv men det är först i litteratursamtalet, där eleverna får möjlighet 

att utbyta olika tolkningar och idéer med varandra, som litteraturens roll som utmanare till 

elevernas föreställningsvärldar når sin fulla potential. 

 Vidare finns det vissa tendenser i resultatet som visar på en viss attityd- och 

kompetensskillnad mellan de olika grupperna. De äldre eleverna i Grupp C tycks exempelvis 

generellt sett ha något lättare att se vinster i både litteraturen och litteratursamtalet medan de 

yngre eleverna i Grupp A har en sammanlagt lägre läsfrekvens och något mer negativ 

inställning gentemot läsning generellt. Samtidigt är det egentligen omöjligt att dra några riktiga 

slutsatser om skillnaderna mellan grupperna, främst eftersom grupperna är alltför små, men det 

kan åtminstone ge en fingervisning för framtida forskning. Där bör ett större fokus läggas på 

blandade elevgrupper från olika programtyper för att ge en mer givande och rättvisande bild 

av svenska gymnasisters attityder gentemot litteraturundervisningens olika områden. Att 

eleverna i denna undersökning i första hand använder argument som bottnar i eskapism och 

nöjesläsning stärker bilden av dem som representanter för den vanliga läsaren vilket har varit 

centralt för undersökningen. Det är trots allt oftast de vanliga och många gånger ovana läsarna 

som lärare möter i klassrummet och inte de idealläsare som tilldelats en särställning inom 

litteraturvetenskapen som resulterat i att andra lästyper nedvärderats enligt Felski med flera.81 

Därför är det viktigt att forskningen i större utsträckning i framtiden utgår från andra, mer 

blandade typer av undersökningsgrupper än vad som görs i dag. Lika lite som en enskild 

mening kan anses representera en hel bok kan återkommande studier om idealläsares förmågor 

och attityder anses representera skolsveriges elever i allmänhet. 

 

4.2 Didaktisk slutdiskussion 

Sammanfattningsvis har undersökningen syftat till att empiriskt studera empiriska elevattityder 

till både skönlitteratur i stort, med lyrik i särskilt fokus samt litteratursamtalets betydelse, för 

att därigenom dra slutsatser om huruvida lyrikläsning skulle kunna användas för att utveckla 

elevernas empati och förståelse för andra människor. Trots att svaren från eleverna som deltog 

i studien visar på samma låga läsfrekvens som den som uppvisades i Nordbergs resultat så visar 

 
80 Sigvardsson 2017b, s. 590. 
81 Felski 2011, s. 2–3; Bergenmar 2010 s. 25; Miall 2006, s. 11–12; Nordberg 2017. s. 15; Nordberg 2015, s. 224.  
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de även att eleverna ser ett värde i både läsning av och diskussioner om skönlitteratur.82 Vidare 

visade eleverna att även om de inte de läste skönlitteratur varken för att dela intresse med andra 

eller för att förstå mig själv bättre83 så hade de flesta av eleverna ändå en positiv inställning till 

både läsningen och litteratursamtalet. Resultatet understödjer även Anderssons uppfattning om 

den outnyttjade potential som finns inom lyriken utifrån ett undervisningsperspektiv.84 Flera 

elever menade exempelvis att de saknade erfarenhet av diktläsning men kunde ändå genom 

sina reflektioner utifrån läsningen av ”Jag vill möta” visa att lyrik, allra helst i kombination 

med litteratursamtalet, kan vara en god källa till empati och förståelse för andra människors 

livvillskor och att den även kan utmana till nya perspektiv och tankesätt. Således kan lyrik 

bidra till att svenskämnets syfte uppfylls i litteraturundervisningen.85 

 Vidare tycks den legitimeringsfråga angående lyrikens plats i litteraturundervisningen, som 

både Sigvardsson och Degerman uppmärksammar, ur ett elevperspektiv inte grundas på en 

uppfattning om att det inte finns tillräckligt med kunskap att hämta ur den.86 Elevernas 

uppfattning om lyrik som tråkigt och ointressant verkar snarare bottna i bristande erfarenhet 

och att den därför känns främmande och svår. När man introducerar lyrik för eleverna är det 

därför viktigt att man inte börjar med texter som ligger långt ifrån elevernas litterära 

repertoarer, utan i stället arbetar med texter som känns bekanta. Här kan läraren exempelvis 

använda låttexter som eleverna känner igen och tycker om för att på så sätt skapa en naturlig 

matchning mellan eleverna och texten.87 Lyrikens mångskiftande uttryckssätt kan alltså ge 

lärare möjlighet att arbeta med texter som man på förhand vet berör eleverna, vilket är svårt att 

göra på ett lika allomfattande sätt med annan litteratur. Att använda redan omtyckta och 

berörande texter kan även fylla en intresseväckande funktion för textens mekanismer, 

exempelvis för frågor som varför ett visst stycke känns gripande eller hur en texts budskap 

förmedlas. Detta ger även eleverna behövligt utrymme att träna på att bli mer medvetna om de 

egna läsprocesserna och sambanden mellan de olika intryck som litteraturen genererar och 

därigenom få möjlighet att utveckla sitt metaperspektiv och sin litterära kompetens. I och med 

lyrikens ofta korta format och oändliga variation, både till form och innehåll, finns det i 

lyrikundervisning potential för eleverna att träna på detta ofta och med många olika texter. 

 
82 Nordberg 2017, s. 107. 
83 Se tabell 3. 
84 Andersson 2019, s. 65. 
85 Lgy 11, svenska, s. 1. 
86 Degerman 2012, s. 275; Sigvardsson 2017a, s. 339. 
87 Berge & Blomqvist, 2012, s. 65. 
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 Resultatet visar att det finns många vinster i att låta lyriken bli en större del av 

litteraturundervisningen. Men, för att det ska ske måste lärare våga backa något från det vapen, 

svärd och sköld som prosan är idag och låta det torra frö som är lyriken vecklas ut. 
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Bilaga 1 
 

Jag vill möta... 

Rustad, rak och pansarsluten 

gick jag fram -- 

men av skräck var brynjan gjuten 

och av skam. 

 

Jag vill kasta mina vapen, 

svärd och sköld. 

All den hårda fiendskapen 

var min köld. 

 

Jag har sett de torra fröna 

gro till slut. 

Jag har sett det ljusa gröna 

vecklas ut. 

 

Mäktigt är det späda livet 

mer än järn, 

fram ur jordens hjärta drivet 

utan värn. 

 

Våren gryr i vinterns trakter, 

där jag frös. 

Jag vill möta livets makter 

vapenlös. 
 

Karin Boye, 

ur diktsamlingen Härdarna.  
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Bilaga 2 

Information till deltagare 
 

Projektinformation 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av ämneslärarutbildningen vid Uppsala 

universitet. 

Syftet med studien är att få bättre kunskap om gymnasieelevers uppfattning om skönlitterär 

läsning, med ett särskilt fokus på lyrik, i förhållande till ämnesplanens syftesbeskrivning och 

riktas därav mot Dig som går på gymnasiet. Undersökningen kommer att ta ungefär 60 minuter 

i anspråk.  

Det är endast jag, Kim Bergvall Ounjai, som kommer att ha tillgång till dina svar och det 

kommer inte att kunna utläsas av materialet om vem du är eller vilken skola du går på. Som 

deltagare är du alltså helt anonym och kommer inte att kunna identifieras i efterhand. 

 

Jag frågar härmed om Du vill delta i denna studie, där de uppgifter du lämnar kommer att 

användas, anonymiserade, i forskningssyfte?  

☐   Ja           ☐   Nej  

 

Om du svarat ja ber jag dig fortsätta svara på följande frågor. Lämna gärna så utförliga svar 

som möjligt. Tack för din medverkan! 

 

Vilken årskurs går du i? 

☐   åk. 1          ☐   åk. 2           ☐   åk. 3                    

 

Vilken svenskkurs läser du? 

☐   svenska 1          ☐   svenska 2           ☐   svenska 3  

 

 Vilket program läser du på? 

_____________________________________ 
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Enkät del 1 

1. Vilka medietyper väljer du helst när du läser skönlitteratur?  

☐   Böcker                         ☐   Serietidningar            

☐   Ljudböcker                   ☐   Uppläsning i radio/tv            

☐   Läsplattor                    ☐   Högläsning med andra 

☐   Andra medier_____________________________________ 

 

2. Hur ofta läser du skönlitteratur?  

☐   Dagligen                  ☐   Flera ggr/vecka                ☐   En gång/vecka  

☐   Några ggr/mån         ☐   En gång/mån                   ☐   Mer sällan, aldrig 

 

3. A) I vilken form föredrar du att läsa skönlitteratur? (Du kan välja flera alternativ) 

☐   Romaner, ☐   Noveller, ☐   Dikter, ☐   Serietidningar/serieböcker,  

☐  Annat_____________________________________ 

B) Varför? ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Varför läser du skönlitteratur? (Du kan välja flera alternativ) 

☐   För att uppleva verklighetsflykt         ☐   För att bli road/underhållen   

☐   För att vila/koppla av                        ☐   För att uppleva spänning/skräck    

☐   För att bli berörd                              ☐   För att bli stimulerad    

☐   För att dela intresse med andra        ☐   För att lära känna världen bättre   

☐   För att förstå mig själv bättre           ☐   Läser inte alls 

☐ Annat_____________________________________ 

 

5. A) Vad tycker du om att läsa dikter i skolan?  

Väldigt bra      5 ☐       4 ☐       3 ☐       2 ☐      1 ☐  väldigt dåligt 

B) Varför? ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Enkät del 2 

Läs dikten och ha 

litteratursamtalet innan du 

påbörjar nästa del. 
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Enkät del 2 
 

6. Hur upplever du dikten? Är den lätt eller svår att förstå?  

Mycket lätt      5 ☐       4 ☐       3 ☐       2 ☐      1 ☐  mycket svår 

 

7. Har du lätt eller svårt att leva dig in i dikter generellt?  

Mycket lätt      5 ☐       4 ☐       3 ☐       2 ☐      1 ☐  mycket svårt 

 

8. Hur upplever du diktens språk?  

Mycket lätt      5 ☐       4 ☐       3 ☐       2 ☐      1 ☐  mycket svårt 

 

9. Upplever du att dikten väcker ditt intresse?  

Ja, väldigt mycket     5 ☐       4 ☐       3 ☐       2 ☐      1 ☐  Nej, inte alls 

 

10. Skriv ner de viktigaste känslor, tankar, associationer och reflexioner som dikten 

väcker hos dig: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida… 
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11. Kan du identifiera dig med dikten?  

☐   Ja, eftersom… 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

☐   Nej, eftersom… 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12. Tycker du att man kan lära sig något om andra eller om sig själv genom att läsa 

dikten?  

☐   Ja, jag tycker att… 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

☐   Nej, jag tycker inte att man kan lära sig något.  

 

 

Fortsättning på nästa sida… 
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13. Upplever du att dikten har ett budskap?  

☐   Ja, jag tycker budskapet är att… 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

☐   Nej, jag ser inget budskap. 

 

14. Vad hade litteratursamtalet för betydelse för din förståelse av dikten?  

Stor betydelse     5 ☐       4 ☐       3 ☐       2 ☐      1 ☐   Liten betydelse 

 

15. Lärde du dig något av att diskutera dikten i grupp? 

☐   Ja, jag lärde mig… 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

☐   Nej, jag lärde mig inget. 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Utrymme för fritextsvar (markera frågans nummer) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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Bilaga 3 

Fullständiga elevkommentarer 
 

3 B) I vilken form föredrar du att läsa skönlitteratur? Varför? FT 1, EK/ES 2, EK/ES 3 

Intressant 

Romaner → ”De är dem ända som är intressanta” 

Romaner → ”INTRESANT” 

Romaner → intressanta böcker 

Romaner och noveller → De brukar vara spännande och intressanta 

Romaner → för att berättelsen blir mer påbyggd och intressantare 

Romaner → För att det är intressant och långt från min vardag. Spännande helt enkelt! 

Romaner → Jag tycker denna form av skönlitteratur är den bästa då den fångar mitt intresse 

Romaner → Fångar mitt intresse på ett djupare perspektiv 

Romaner → Intressant, som att kolla film fast i huvudet. 

Romaner, noveller, dikter, serietidningar/serieböcker, annat (deckare) → Intressant 

Romaner och noveller → Intressant 

Roligt 

Serietidningar/serieböcker → Kul 

Serietidningar/serieböcker → ”För att det är roligt” 

Lättast att läsa 

Noveller → För att jag tycker det är lättast att läsa 

Skolrelaterat 

Romaner och noveller → För jag blir tvingad i skolan 

Romaner och noveller → Oftast skolrelaterat, alternativt avkopplande 

Serietidningar → blir tvingad i skolan 

Flykt från verkligheten, engagerande, spänning 

Romaner och noveller → det är mer spänning 

Romaner och noveller → De brukar vara spännande och intressanta 

Romaner → För att det är intressant och långt från min vardag. Spännande helt enkelt! 

Övrigt 

Romaner → Ej angivit svar 

Romaner → denna form tilltalar mig. 

Romaner → tycker om det 
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Noveller → vet inte 

Serietidningar/serieböcker → oftast bättre historier 

Serietidningar/serieböcker → eftersom jag gillar den typen av läsning 

Serietidningar → det lät minst tråkigt 

Ej angivit svar 

Serietidningar/serieböcker → Ej angivit svar 

Serietidningar/serieböcker → Ej angivit svar 

Annat → Ej angivit svar 

 

5 A) Vad tycker du om att läsa dikter i skolan?  

FT 1, EK/ES 2, EK/ES 3 

Roligt/Intressant 

4 →Tycker att det är intressant 

3 → Helt okej 

Både och/beror på dikten 

2 → Kul ibland 

3 → Kul ibland 

3 → Vissa dikter är bra andra mindre bra med det kan vara lärorikt. 

3 → Det kan vara intressant ibland men det beror på vilket dikt det är 

3 → Beror på vad de är för dikter 

Tråkigt/ointressant/gillar inte dikter 

1 → Det är tråkigt 

1→ ”För att dikter inte är roligt och att de inte är intressanta” 

1 → ”Det kan oftast bli lite långtråkigt 

1 → ”Gillar inte dikter” 

3 → ”Det är inte det roligaste jag vet och blir lätt uttråkad” 

2 → Tycker dikter är lite tråkigt och ointressant 

3 → Tycker det är tråkigt 

2 → eftersom jag inte tycker det är intressant. 

3 → Inte jätte intresserad av dikter 

2 → Tycker det är tråkigt. Kan tolka med känner ingen känsla i dikter. 

1 → Tråkigt 
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Liten erfarenhet  

2 → ”Vi har ej gjort det så ofta” 

3 → ”Vi gör det inte så ofta” 

2 → Vi läser sällan dikter 

3 → för att vi inte gör det så ofta så jag vet inte riktigt vad jag tycker 

3 → Vi har inte läst så många dikter 

2 → Inte riktigt mitt intresse/lite erfarenhet av dikter. 

Svårt 

1 → Jobbigt  

1 → Förstår mig inte på sammanhanget 

Övrigt  

3 → Icke svar → ”för att jag tycker det” 

3 → icke svar → ”vet inte” 

1 → Läser hellre böcker 

Gillar språkstilen 

5 → Skön klang i rimmandet. Man blir glad. 

 

10) Skriv ner de viktigaste känslor, tankar, associationer och reflexioner som dikten väcker 

hos dig: 

FT 1, EK/ES 2, EK/ES 3 

Krig/riddare 

”personen verkar vara med i något sorts krig och är väldigt rädd om sitt liv. Personen verkar 

då vilja dra sig bort från detta”. 

”Att ’riddaren’ inte längre vill kriga. Han känner nog mod.” 

”Framför allt om livet. Känslorna är djupa med samtidigt om ytlighet. Den handlar om 

årstider, förändring, krig, självförtroende men också om en liten osäkerhet. Kan också 

referera dikten med serien Jordskott från SVT. 

” Frågor om sammanhang, den rimmar. Kändes som den handlar om typ riddare?, vapen?,  

krig? Möte med någon.” 

Hopp/glädje/empati 

”Hopp, frigörelse, att öppna upp sig” 

”Dikten väckte en känsla som satt att det löser sig och att det finns hopp.” 

”Känslighet, styrka, ömtålighet, glädje, sorg” 
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”Lättnad, att det kommer gå bra till slut. Det finns alltid positivt i det negativa. Att stå på 

egna ben är viktigt. En ganska dyster dikt, men blir inte glad av den. 

”rädsla, skräck hopp och tro” 

”Hopp” 

”Empati och sorg” 

Rädsla/sorg/vemod 

”Känslighet, styrka, ömtålighet, glädje, sorg” 

”Lättnad, att det kommer gå bra till slut. Det finns alltid positivt i det negativa. Att stå på 

egna ben är viktigt. En ganska dyster dikt, men blir inte glad av den. 

”Rädsla över att berätta något man vill glömma” 

”rädsla, skräck hopp och tro” 

”Rädsla, att livet är skört med starkt, förändring, makt, möta livet utan skydd, vapen, 

självförtroendet att våga motgångar eller en människa.” 

”sorg” 

”Empati och sorg” 

Självsäkerhet/mod 

”Att ’riddaren’ inte längre vill kriga. Han känner nog mod.” 

”Dikten visar en självsäkerhet, en stark vilja” 

”Rädsla, att livet är skört med starkt, förändring, makt, möta livet utan skydd, vapen, 

självförtroendet att våga motgångar eller en människa.” 

Osäkerhet/ensamhet 

”Ensamhet” 

”Framför allt om livet. Känslorna är djupa med samtidigt om ytlighet. Den handlar om 

årstider, förändring, krig, självförtroende men också om en liten osäkerhet. Kan också 

referera dikten med serien Jordskott från SVT. 

Frigörelse/gå sin egen väg/ våga öppna upp sig 

”Hopp, frigörelse, att öppna upp sig” 

”om att öppna upp sig mot andra mer” 

”att man ska gå sin egen väg” 

Känsla av instängdhet/längta efter förändring 

”personen verkar vara med i något sorts krig och är väldigt rädd om sitt liv. Personen verkar 

då vilja dra sig bort från detta”. 

”Att ’riddaren’ inte längre vill kriga. Han känner nog mod.” 
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Livets gång/ livets svårigheter 

”Framför allt om livet. Känslorna är djupa med samtidigt om ytlighet. Den handlar om 

årstider, förändring, krig, självförtroende men också om en liten osäkerhet. Kan också 

referera dikten med serien Jordskott från SVT. 

”om livet och dess svårigheter” 

”att man ska tillvara på livet och njuta varje dag som man får på planeten” 

”Rädsla, att livet är skört med starkt, förändring, makt, möta livet utan skydd, vapen, 

självförtroendet att våga motgångar eller en människa.” 

”skörhet, styrka, födelse, värme, kyla. Ensamhet och styrkan i det sköra livet.” 

Väcker inga känslor 

”Asså den väcker inga känslor” 

”Den väckte inte så mycket känslor” 

Förhållandes mellan hopp och tro/ styrka och svaghet etcetera. 

”Känslighet, styrka, ömtålighet, glädje, sorg” 

”Lättnad, att det kommer gå bra till slut. Det finns alltid positivt i det negativa. Att stå på 

egna ben är viktigt. En ganska dyster dikt, men blir inte glad av den. 

”rädsla, skräck hopp och tro” 

”skörhet, styrka, födelse, värme, kyla. Ensamhet och styrkan i det sköra livet.” 

”Framför allt om livet. Känslorna är djupa med samtidigt om ytlighet. Den handlar om 

årstider, förändring, krig, självförtroende men också om en liten osäkerhet. Kan också 

referera dikten med serien Jordskott från SVT. 

”Rädsla, att livet är skört men starkt, förändring, makt, möta livet utan skydd, vapen, 

självförtroendet att våga motgångar eller en människa. 

Övrigt 

”vet inte” 

”vet inte” 

”Kan inte beskriva” 

”intressant att läsa” 

Inget svar 

Inget svar 

Inget svar 

Inget svar 
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11. Kan du identifiera dig med dikten?  

FT 1, EK/ES 2, EK/ES 3 

☐   Ja, eftersom… 

Den tilltalar 

Ja → ”Den tilltalar” 

Kan associera till innehållet  

Ja → Jag har känt liknande 

Ja → Alla har haft situationer där man behövt säga något man tvivlar över ska vara rätt. 

Ja → den för mig handlar om att bryta ner sin fasad och jobba med känslorna och inte bara 

kriga mot dom. 

Ja → man ska våga släppa på det hårda skalet man har.  

Ja → ”det känns som att den handlar om ensamhet” 

Ja → jag har ett driv med att utbilda mig och bli det yrke som jag vill. 

Ja → ibland är jag inte mig själv, något som tas upp i dikten. Man ska våga gå sin egen väg. 

Ja → dikten för mig handlar om hur skört livet är. Att länder ska sluta kriga och vi ska ha 

fred. 

Ja → På vissa plan, jag tolkar delar så som att möta livets motgångar mycket utan skydd, 

eftersom jag mött många motgångar som man varit oförberedd på, rädslan utan för de och 

utan skydd. 

Känner empati med dikten 

Ja → Bara sorg, känner sorg med dikten. 

 

☐   Nej, eftersom… 

Förstår inte djupet/innebörden med texten 

Nej → ”förstår inte riktigt innebörden med texten. Personen i texten verkar vara väldigt stark 

och maktfull med sedan blir personen mer känslig.” 

Nej → eftersom jag inte riktigt förstår djupet. 

Nej → ”vet inte riktigt hur man ska göra det” 

Kan inte associera sitt eget liv med innehållet/Kan inte associera med bildspråket 

Nej → Den passade mig inte så bra som person, dikten rörde mig inte och jag fick inte starka 

känslor. 

Nej → ”eftersom min tolkning av dikten inte passar in i mitt liv och med mig. Jag ser dikten 

som en person som varit stark men blivit svag och skör.”  
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Nej → ”eftersom jag inte känner igen mig i denna dikt” 

Nej → ”eftersom jag inte känner att jag upplevt de som beskrivs i dikten” 

Nej → ”personen i dikten verkar ha en ’sköld’ uppe och kanske inte är den han egentligen är, 

vilket jag inte har.” 

Nej → Jag tycker att mitt liv är bra. Den passar inte in i mitt liv. 

Nej → eftersom jag inte känner som den personen. 

Nej → Nej, jag har svårt att känna igen mig i diktens känslor. För mig känns dikten 

främmande och okänd. 

Nej → jag känner inte de känslor som speglas och beskrivs i dikten. Jag kan då inte associera 

mig med diktens bildspråk.  

Nej → jag känner inte igen mig. 

Nej → Bildspråket tilltalar mig inte. 

Dikten väcker inga starka känslor 

Nej → Jag kan inte det för att den väcker inget 

Nej → Den passade mig inte så bra som person, dikten rörde mig inte och jag fick inte starka 

känslor. 

Övrigt 

Nej → ”Jag vet inte” 

Nej → Inget svar 

Ej angivit svar 

Ej angivit svar 

 

12. Tycker du att man kan lära sig något om andra eller om sig själv genom att läsa dikten?  

FT 1, EK/ES 2, EK/ES 3 

☐   Ja, jag tycker att… 

Man kan få bättre förståelse för sig själv 

Ja → man kan bättre förstå sig själv 

Ja → man kan finna sitt eget syfte i livet. 

Ja → man kan lära känna sig själv eftersom man tolkar dikter olika utifrån vem man är. 

Man kan få bättre förståelse för andra 

Ja → ”Man får se hur folk upplever vissa saker” 
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Ja → Dikten kan betyda många saker t.ex. att någon har det svårt i livet och då kan man få 

mer förståelse för hen. 

Ja → ”Man kan lära sig hur andra har det i livet och hur andra uppfattar saker.” 

Ja → man kan det eftersom vissa personer inte gör vad de egentligen vill göra” 

Ja → ”Att andra kanske har en inre rädsla/skam till att vara den dom är” 

Ja → alla ska tänka på vilka konsekvenser saker kan göra på alla andra. 

Ja → att livet är olika för alla. 

Ja → man kan bilda sig olika bilder o perspektiv av livet och dess känslor o budskap. Hur 

andra människor kan tänka och känna. 

Ja → man ser hur andra ser på det och tolkar dikten. 

Både och/man kan tolka på olika sätt 

Ja → Ja, beroende på vad människor har för uppfattningar och egna erfarenheter. 

Ja → jag tror alla tolkar dikter olika beroende på hur man känner 

Nja, kanske. 

Nja, man vet nog redan att vissa har det svårt.  

Kanske lite. 

Vet inte, man får tolka som man vill. 

Inget svar 

Ja → inget svar 

 

13. Upplever du att dikten har ett budskap?  

FT 1, EK/ES 2, EK/ES 3 

☐   Ja, jag tycker budskapet är att… 

Ge hopp/man är starkare än vad man tror 

Ja → ”det blir bra till slut och allt är inte dåligt.” 

Ja → lite upprepande med att det är mycket känslor och att man är starkare än vad man tror. 

Ja → man trots ens svaga kropp är stark och ska möta världen o livet utan sköld o fasad. 

Våga vara den man är/leva sitt eget liv/man kan förändras 

Ja → att våga vara sig själv. 

Ja → de jag tidigare nämnt ’man ska våga släppa på det hårda skalet man har.’ 
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Ja→ ”inte vara rädd för det som kan hända. Att ta bort den mur man har byggt och upplev 

världen.” 

Ja → de vill förmedla att en person med ett hårt yttre kan mjukna och förstå andra människor. 

Ja → man trots ens svaga kropp är stark och ska möta världen o livet utan sköld o fasad. 

Ja → att man ska leva ”sitt eget” liv. 

Ja → ”att man ska våga gå ut ur sin rustning” 

Ta vara på livet 

Ja → vi ska ta tillvara på livet och tillsammans med andra skapa fred. 

Ja → ”livet kan vara tufft och man måste kämpa med allt man har. Men livet kan också vara 

skört och känsligt och då behöver man inte vara stark.” 

Krig är dåligt 

Ja → ”att krig inte är roligt” 

Ja → ”krig inte alltid är så kul” 

Man kan tolka olika 

Ja → ”Det finns ett budskap men alla tolkar de olika.” 

Beskrivning av handling, inte budskap 

Ja → personen beskriver hur de är att kämpa emot helt världen själv. Och den hur hen slutar 

och ger upp. 

Ja → hänvisar till svaret på fråga 9 ” ”Framför allt om livet. Känslorna är djupa med 

samtidigt om ytlighet. Den handlar om årstider, förändring, krig, självförtroende men också 

om en liten osäkerhet” 

Ja → möta någon kanske? Att uppleva sig som sluten och nervositet för förändring. Vet inte 

riktigt. 

Ja → Förändring 

Ja → Förändring och vilja till utveckling” 

Vet inte/Inget svar 

Ja → Det är oklart 

Ja → inget svar 

Ja → inget svar 

Ja → inget svar 
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15. Lärde du dig något av att diskutera dikten i grupp? 

FT 1, EK/ES 2, EK/ES 3 

☐   Ja, jag lärde mig… 

Färdighetsträning t.ex. analys och diskussion  

”Att diskutera” 

Ja → ”att fundera över saker” 

Ja → ”Att analysera lite bättre.” 

Ja → att tolka dikten på ett djupare sätt. 

Uppmärksamma flera perspektiv/ förstå andra bättre 

Ja → ”andras tankar och tolkningar av dikten” 

Ja → ”att alla tolkar saker och ting olika” 

Ja → Andra tankar, typ synen på självförtroende. Hur djupt vissa gick in i dikten. 

Ja → att alla kan få olika uppfattningar av en dikt. 

Ja → det var viktigt att höra hur andra tänkte. 

Ja → att tänka på olika sätt 

Ja → att alla se de olika. 

Ja → ”att det fanns ytliga och dolda betydelser” 

Ja → att dikten kan tolkas på många olika sätt, både bokstavligt och på djupet. Men 

budskapet kan också uppfattas olika. 

Ja → att alla tolkar de olika och att samtal för fram mer tankar än att bara läsa dikten” 

Ja → att människor kan tolka samma text på massa olika sätt. Budskap kan tolkas olika 

Ja → mer om hur man kan tolka på olika sätt. 

Bättre förståelse för dikten 

Ja → fick mer förståelse.  

Inget svar 

Ja→ Inget svar 

Ja→ Inget svar 

 

 


