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1. Inledning 

Vi lever i människans tidsålder: Antropocen.1 I stora drag karaktäriseras den geologiska 

tidsåldern av hotad biologisk mångfald, jordar som utarmas och hav som försuras. Människan 

har på relativt kort tid skapat en planet som inom en inte alltför avlägsen framtid kan vara 

obeboelig. Jorden är i det sjätte massutdöendet och denna gång kan man bara beskylla en aktör: 

människan. Hållbarhet- och miljöfrågor har under en längre tid varit på den globala politiska 

agendan. Människan bör i allt större utsträckning värna om jordens resurser och i detta agera 

och leva hållbart inte minst för kommande generationer. Samtidigt är samspelet mellan 

människa och natur både ansträngt och sårbart.  

Det ansträngda samspelet grundar sig i att människan nyttjar jordens resurser på ett icke 

hållbart sätt.2 Utifrån detta övergripande perspektiv är det relevant att se vad man i skolan och 

i svenskundervisningen kan och bör göra för att samtala om hållbarhets- och miljöfrågor. I 

svensk skolas värdegrund och uppdrag är det inskrivet att all undervisningen ska genomsyras 

av ett hållbarhet- och miljöperspektiv.3 Det är en allmändidaktisk angelägenhet.4 Agenda 2030 

är ett tecken på att hållbarhets- och miljöperspektivet ytterligare tar utrymme i undervisningen. 

Ett riksdagsbeslut från år 2015 syftar till att implementera Agenda 2030 i samtliga samhälleliga 

sektorer eftersom det är en global och nationell plan för olika hållbarhets- och miljömål.5  

En möjlig ingång för svensklärare att behandla hållbarhets- och miljöperspektiv är i lyrik-

undervisningen. I lyriken har relationen mellan natur och människa ofta skildrats och öppnar 

därmed upp för en undervisning som tar hållbarhets- och miljöfrågor i beaktande. I läroplanen 

för gymnasieskolan uttrycks det på följande vis: eleverna ska ”skaffa sig ett personligt 

förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna”.6 I föreliggande uppsats är 

förhoppningen att inspirera och visa på vilka möjligheter det finns att kombinera lyrikunder-

visning med ett hållbarhets- och miljöperspektiv. 

 

 
1 Åsa Nilsson Skåve & Corina Löwe, Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman i barn- och ungdomslitteratur. 

Stockholm: Natur & Kultur, 2020, s. 13. 
2 Cecilia Lindblad, ”Varför bry sig om biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster i Sverige idag?”, 

Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor, Håkan 

Tunón & Klas Sandell (red.), 2021, s. 15. 
3 Skolverket, Agenda 2030: utbildning och hållbar utveckling - Skolverket, [hämtad: 2021-10-29] & Åsa Nilsson 

Skåve, ”Plats, natur och tillhörighet i Ann-Helen Laestadius böcker”, i Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman 

i barn- och ungdomslitteratur. Stockholm: Natur & Kultur, 2020, s. 134. 
4 Nilsson Skåve, 2020, s. 134. 
5 Skolverket, Agenda 2030: utbildning och hållbar utveckling - Skolverket, [hämtad: 2021-11-30] 
6 Skolverket, Läroplan (Gy11) för gymnasieskolan - Skolverket [hämtad: 2021-10-29] 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur man i lyrikundervisningen på gymnasiet kan inkorporera 

ett hållbarhets- och miljöperspektiv. Detta görs genom en ekokritisk läsning av två dikter, varpå 

den didaktiska potentialen i båda dikterna kan utrönas. Som komplement till den ekokritiska 

läsningen jämförs dikternas didaktiska möjligheter med aktuella styrdokument för 

gymnasieskolan som behandlar hållbarhets- och miljöperspektiv. Emellertid analyseras 

dikterna utifrån Malin Alkestrands textanalysmetod där dikternas explicita och implicita 

ideologier utläses varpå meningen med dikterna presenteras och problematiseras. Den 

bakomliggande tanken med uppsatsen är att ge svensklärare inspiration kring hur man kan gå 

tillväga för att samtala om hållbarhets- och miljöfrågor i svenskundervisningen med stöd av 

lyrik. 

2.1 Frågeställningar 

• Hur skildras naturen i relation till människan i Erik Axel Karlfeldts ”Hjärtstilla” och 

Birgitta Lillpers ”Kälda” utifrån ett ekokritiskt perspektiv? 

• Vilken potential för att belysa hållbarhets- och miljöfrågor har ”Hjärtstilla” och 

”Kälda” i lyrikundervisningen? 

• Vad finns det för didaktiska möjligheter i ekokritiken som perspektiv?  

2.2 Materialurval och författarpresentationer 

Nedan följer en presentation av de valda författarna och deras respektive dikt samt en 

motivering till materialurvalet. 

 

2.2.1 Erik Axel Karlfeldt 

Erik Axel Karlfeldt är en av Sveriges främsta naturlyriker. I Karlfeldts diktning är spänningen 

mellan erotik och natur framstående.7 Kullerlandskap, barrskogar och Dalälven är landskaps-

typiska och återkommande motiv i diktningen och som ofta liknas med Karlfeldts kärleksliv. 

Stina Otterberg beskriver Karlfeldts kärlekslyrik som ”lust, drift och fruktbarhet uttryckt i 

naturbilder”.8 Det är därmed svårt att undkomma de dåtida idealen om manligt och kvinnligt i 

Karlfeldts lyrik: kvinnan som jämställs med fruktbar mark och mannen som en frövind.9 

 
7 Ingrid Elam, ”Karlfelts faror: krig och erotik”, 2016, Karlfelts faror: krig och erotik - Karlfeldt, [hämtad: 2021-

12-01] 
8 Stina Otterberg, Älska, dricka, sjunga, leva, dö: En essä om Erik Axel Karlfeldt, Wahlström & Widstrand: 2014, 

s. 25  
9 Otterberg, 2014, s. 29. 
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Karlfeldts lyrik är mångt och mycket en hyllning till den vackra naturen och det dalalandskap 

han håller kärt. Naturen tar ofta en mänsklig form vilket ofta symboliseras och liknas vid 

mänskliga ting. Utmärkande för Karlfeldts diktning var även rytm och rim och i versrad efter 

versrad knyter Karlfeldt ihop den lyriska upplevelsen. Det finns en hänförelse i diktningen som 

påvisar de influenser från barock och romantik som självklara.10 I uppsatsen analyseras dikten 

”Hjärtstilla” från diktsamlingen Flora och Pomona från 1906 (se bilaga 1).11 Dikten valdes 

efter en diskussion med min handledare och lämpar sig utifrån de nedan nämnda 

motiveringsaspekterna (se avsnitt 2.2.3) att både närläsa och analysera ekokritiskt samt för att 

utröna den didaktiska potential dikten har. 

 

2.2.2 Birgitta Lillpers 

Birgitta Lillpers är även hon från Dalarna och i hennes diktsamling Kälda får läsaren ta del av 

dalalandskapet i en ny tappning.12 Eva-Britta Ståhl diskuterar i kapitlet ”Gränsövergångar: Om 

Birgitta Lillpers poetiska värld” ur hennes essäsamling ett urval av Lillpers övriga dikter och 

vad som är karaktäriserande för Lillpers som lyriker.13 Lillpers diktning är enligt Ståhl tydligt 

präglad av en existentialism och dikten är i ständig rörelse både i språklig och tematisk 

bemärkelse.14 Återkommande motiv i diktsamlingen är källan, eller kälda på orsamål. Lillpers 

har i några av dikterna översatt vissa strofer till orsamål vilket ger en tydlig bild av var diktjaget 

befinner sig rent geografiskt. Ståhl menar samtidigt att Lillpers själv troligtvis inte skulle anta 

sin diktning som passande under ramen för ”platsens poesi” eller ”hembygdspoesi” utan 

diktningen tar istället en gränsöverskridande form.15 Varpå Ståhl redogör för att Lillpers i sin 

senare diktning tar sig an en mer vardaglig ton rent språkligt. Lillpers senare diktning behandlar 

mer människans plats och poesin formas av det liv som människan lever idag i ”yta och 

konsumtion”.16  

Människans problematiska relation till naturen skildras i Kälda. Således talar det för att 

Kälda skulle kunna klassas som en ekopoetisk diktsamling. Det innebär att dikterna i samlingen 

riktar kritik mot människans icke-befintliga ekologiska medvetenhet.17 Dikten som hädanefter 

 
10 Otterberg, 2014, s. 35. & Bernt Olsson & Ingemar Algulin, ”Det moderna genombrottet”, Litteraturens historia 

i Sverige, 1987, Stockholm, Norstedts förlag, 344–347. 
11 Erik Axel Karlfeldt, ”Flora och Pomona”, Erik Axel Karlfeldt samlade dikter, Wahlström & Widstrand: 2001, 

s. 299. 
12 Birgitta Lillpers, Kälda, Malmö, Pequod Press: 2020, s. 12.  
13 Eva-Britta Ståhl, ”Gränsövergångar: Om Birgitta Lillpers poetiska värld”, Den stora klangen, Skellefteå: Artos 

& Norma bokförlag, 2021, s. 212 – 220. 
14 Ståhl, 2021, s. 212 – 220. 
15 Ibid, s. 212 – 220. 
16 Ibid, 2021, s. 218. 
17 Ibid, 2021, s. 218. 
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benämns som ”Kälda” är utifrån den valda ramen för uppsatsen lämpad att läsa och analysera 

ekokritiskt och för att utröna den didaktiska potentialen att om samtala om hållbarhets- och 

miljöfrågor (se bilaga 2).18  

 

2.2.3 Urvalsprocess 

Urvalet av dikterna motiveras utifrån tre aspekter. Den första är att i den aktuella ämnesplanen 

för svenskämnet ska lyrik behandlas i årskurs 3 på gymnasiet vilket innebär att svensklärare 

ska ha undervisning om lyrik som genre.19 Den andra aspekten är dikternas innehåll. Dikterna 

behandlar natur och människa i relation till varandra och således lämpar sig dikterna att närläsa 

och analysera utifrån ett ekokritiskt perspektiv eftersom ”Hjärtstilla” är en naturlyrisk dikt och 

”Kälda” är utifrån min ekokritiska tolkning en typ av ekopoetisk dikt. Den tredje aspekten 

handlar om valet av författare eftersom dikterna är skrivna i olika litteraturhistoriska kontexter. 

Konkret innebär det att dikternas uppkomst i olika litterära och historiska kontexter möjliggör 

en jämförelse mellan en kanoniserad författare (Karlfeldt) och en nutida författare (Lillpers). 

Vidare ger uppdelningen även upphov till att jämföra Karlfeldts naturlyrik och Lillpers 

existentiella ekopoesi där de två typerna av diktning landar inom ramen för en ekokritisk analys. 

Med det sagt är det utifrån min tolkning av både Karlfeldts ”Hjärtstilla” och Lillpers ”Kälda” 

som denna distinktion görs i uppsatsen.  

3. Bakgrund och tidigare forskning 

I kommande avsnitt presenteras bakgrundsinformation som tjänar som utgångspunkt för 

uppsatsens teori och analysavsnitt. Först presenteras svensk gymnasieskolas styrdokument där 

värdegrund och ämnesplan diskuteras och sätts i relation till uppsatsens syfte. Därpå 

sammanställs lyriksamtalets betydelse för undervisningen och slutligen återfinns en kortare 

redogörelse för ekokritikens uppkomst och teoretiska bakgrund.  

3.1 Gymnasieskolans styrdokument 

Lärare arbetar under ett myndighetsuppdrag. Det som ingår i myndighetsuppdraget framställs i 

Skolverkets styrdokument för gymnasieskolan. En lärares uppdrag är att utifrån från aktuella 

styrdokument samt läro- och ämnesplan skapa och leverera undervisning som gagnar ett 

livslångt lärande för eleverna.20 I slutändan landar många didaktiska beslut i lärarens händer 

 
18 Lillpers, 2020, s. 12. 
19 Skolverket, Läroplan (Gy11) för gymnasieskolan - Skolverket, [hämtad: 2022-01-03] 
20 Skolverket, ”Gymnasieskolans uppdrag”, Läroplan (Gy11) för gymnasieskolan - Skolverket [hämtad: 2021-12-

08] 
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och hur man väljer att tolka diverse komponenter av läro- och ämnesplanen är upp till varje 

enskild lärare. Samtidigt ska lärare förhålla sig till de riktlinjer och krav som framgår i 

styrdokumenten, för att i sin tur uppfylla det myndighetsuppdrag de har tagit sig an. I 

gymnasieskolans uppdrag finns ett upplägg gällande olika perspektiv som ska ingå i 

utbildningen för eleverna. Ett av perspektiven är Miljöperspektivet: 

 

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra 

skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala 

miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 

anpassas för att skapa hållbar utveckling.
21

 

 

I ämnesplanen för svenskämnet finns inget explicit inskrivet som behandlar miljöperspektivet. 

Det är här lärarens tolkning av styrdokumenten aktualiseras. Däremot finns det indikationer på 

att miljöperspektivet bör behandlas genom följande delar av svenskämnets syfte: 

 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och 

rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur […] som 

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

världar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.
22

 

 

Hur skönlitteraturen och i uppsatsens fall lyriken tar plats i undervisningen är upp till den 

enskilde svenskläraren. Dock finns det utrymme för en undervisning som är inriktad på ett 

hållbarhets- och miljöperspektiv mot bakgrund av ovanstående formulering. Att under-

visningen ”ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv”23 är ett exempel 

på hur man som svensklärare kan använda sig av lyrik för att diskutera hållbarhets- och 

miljöperspektivet.  

Agenda 2030 är både en global och nationell plan som behandlar olika hållbarhetsmål för 

hur ”vi ska uppnå en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar värld”.24 I kursen Svenska 

2:s centrala innehåll förankras relationen samhällsutveckling och skönlitteratur och hur skön-

litteraturen har format och påverkat samhället i stort även denna formulering ger utrymme för 

miljöperspektivet att anammas i svenskundervisningen.25 Konkret innebär det möjligheter för 

svensklärare att integrera ett större och mer världsomspänt hållbarhets- och miljöperspektiv i 

litteraturundervisningen.  

 
21 Skolverket, ”Gymnasieskolans uppdrag”, Läroplan (Gy11) för gymnasieskolan - Skolverket [hämtad: 2021-11-

29] 
22 Skolverket, Ämne - Svenska (Gymnasieskolan) - Skolverket [hämtad: 2021-11-29] 
23 Skolverket, Ämne - Svenska (Gymnasieskolan) - Skolverket [hämtad: 2021-11-30] 
24 Skolverket, Agenda 2030: utbildning och hållbar utveckling - Skolverket [hämtad: 2021-11-29] 
25 Skolverket, Ämne - Svenska (Gymnasieskolan) - Skolverket [hämtad: 2021-11-29] 
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Sammantaget går det att konstatera att hållbarhets- och miljöperspektivet finns insprängt i 

styrdokumenten, fastän lärare i somliga fall behöver läsa mellan styrdokumentens rader och 

själva tolka in möjligheten för lyrikundervisningen att behandla miljöperspektivet. Vidare 

återfinns lyrik som en del av det centrala innehållet först i årskurs 3 på gymnasiet.26 Således 

öppnas det upp för ytterligare möjligheter att för en svensklärare att använda lyriken som ingång 

till vidare diskussion och samtal om hållbarhets- och miljöteman. Tack vare den ursprungliga 

läroplanstradition svensk skola ingår i har läraren utrymme att själv välja det material som 

eleverna ska arbeta med.27  

3.2 Lyriksamtal  

Lyrikläsning i skolan är enligt Anna Nordlund ett tillvägagångssätt för svensklärare att initiera 

textsamtal.28 Elever har svårt att analysera och samtala om dikter, vilket härrör från elevers 

ovana att samtala om litteratur överlag.29 För att bryta normen om elevers ovana kring 

litteratursamtal menar Maria Ulfgard att en skiftning från den erfarenhetspedagogiska 

litteratursynen, som i synnerhet går ut på att identifiera elevers erfarenheter genom litteraturen, 

till en genreteoretisk litteratursyn är nödvändig för svenskämnet.30 Den genreteoretiska 

litteratursynen finns alltmer tydligt inskrivet i styrdokumenten och om tonvikt istället läggs på 

en explicit undervisning om uppbyggnaden av ett gemensamt metaspråk och de litterära 

analysverktygen skulle det aktivera elevernas tolkningsaktiviteter och stärka grunden för litterär 

analys.31 

Undervisning om lyrikens form bör ske i samband med en funktionell undervisning av 

innehållet i dikter menar Pär-Yngve Andersson.32 Semistrukturerade, öppna och vägledda 

samtal om lyrik är nyckeln till lyrikundervisning. Att kombinera lyrikundervisning och 

undervisning om hållbarhets- och miljöproblematik skapar ett interdisciplinärt arbetssätt för 

svenskläraren. De öppna samtalen kan kombinera frågor som behandlar diktens form och språk 

tillsammans med frågor som berör elevernas känslor inför dikten. För att eleverna ska få ut 

 
26 Skolverket, Ämne - Svenska (Gymnasieskolan) - Skolverket [hämtad: 2021-12-24] 
27 Ninni Wahlström, ”Läroplansteori – en fråga om urval av kunskap”, Läroplansteori och didaktik, 2016, s. 11 – 

34. 
28 Anna Nordlund, ”Den förlorande generationen? Karlfeldt & Co i ett medie-, multi- och masskultursamhälle i 

ständig omvandling”, Karlfeldt & Co – den förlorande generationen?, Ola Nordenfors & Eva-Britta Ståhl (red.), 

2016, s. 27. 
29 Nordlund, 2016, s. 27. 
30 Maria Ulfgard, ”Karlfeldt i skolan? Om litteraturundervisning och bildning i förvandling”, Karlfeldt & Co – den 

förlorande generationen?, Ola Nordenfors & Eva-Britta Ståhl (red.), 2016, s. 62 – 63. 
31 Ulfgard, 2016, s. 62 – 63. & Pär-Yngve Andersson, ”Lyrikläsning som didaktisk praktik”, Norsk pedagogisk 

tidsskrift 2019, s. 68 – 69. 
32 Andersson, 2019, s. 72. 
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något av läsningen krävs det att dikten stöps och omstöps i olika typer av samtal som behandlar 

olika typer av ämnen och teman. Det finns inte alltid en poäng i att försöka utröna vad en dikt 

handlar om, istället kan lärare försöka närma sig eleverna på ett informellt sätt.33  

I uppsatsen föreslås senare en kombination av formell och informell lyrikundervisning där 

lyrikens generella form och mer innestående budskap samtalas om vilket öppnar upp för att 

vidare behandla elevernas känslor och tankar om den lyriska texten. Att samtala om lyrik 

aktiverar elevernas reflektionsförmåga och elevernas litterära förståelse gynnas.34 Vikten av 

struktur och målsättning i vid lyrikundervisning är betydande inför ett öppet samtal om dikter 

och i synnerhet där undervisningens bakomliggande didaktiska tanke är att samtala om 

hållbarhets- och miljöfrågor.35 Ett ytterligare sätt att komma runt elevernas ovana att samtala 

om litteratur är att bygga upp ett metaspråk (se avsnitt 4.4, s. 16). Metaspråk är en gemensam 

begreppsapparat för hur klassen tillsammans med läraren för konversationen om lyrik i 

kombination med hållbarhets- och miljöfrågor vidare. 

 

3.3 Ideologisk lyrikläsning 

Ytterligare en del av lyrikundervisningen som bör tas i beaktning av läraren är den ideologiska 

läsningen. Lyrik bär, likväl som annan form av litteratur, på ett underliggande budskap. Den 

ideologiska läsningen är något som behandlas i uppsatsen eftersom ett huvudsakligt syfte med 

uppsatsen är att läsa två dikter med en ekokritisk utgångspunkt. 

Peter Degerman problematiserar ekopoesins förhållande till didaktiken.36 Diskussionen 

grundar sig i skillnaden i det estetiska och aktivistiska (ideologiska) i poesin. Spänningsfältet 

landar i två läger där den estetiska uttrycksformen gestaltas i den språkliga dräkten samtidigt 

som det didaktiska budskapet och den ideologiska undertonen lyfts fram i poesins tema.37 

Ekopoesin är därmed en del av en didaktisk intention, att föra fram ett estetiskt och aktivistiskt 

budskap gällande hållbarhet och ekologi. Degerman påstår att man bör skilja på diktens innehåll 

och form för att kunna undervisa om poesi.38 Emma Tornberg tar fasta på Degermans tankar 

gällande lyrik som en del av en didaktisk praktik. Hon hävdar att ”poesin inte ger några enkla 

 
33 Lars Wolf, ”Argument för lyrik i skolan”, Till dig en blå tussilago att läsa och skriva lyrik i skolan, Lund: 

Studentlitteratur, 1997, s. 23 – 30. 
34 Wolf, 1997, s. 23 – 30.  
35 Andersson, 2019, s. 71 – 72. 
36 Peter Degerman, Tala för det gröna i lövet: Ekopoesi som estetik och aktivism, ellerströms förlag: 2018, s. 27-

29.  
37 Degerman, 2018, s. 30. 
38 Peter Degerman, 2018, s. 30 & Emma Tornberg, ”Didaktik, estetik, antropocentrism – ekopoesi för barn” i 

Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman i barn- och ungdomslitteratur, Corina Löwe & Åsa Nilsson Skåve 

(red.), Stockholm, Natur & Kultur: 2020, s. 25.  
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svar” vilket bör tas i beaktning under lyrikundervisning, eftersom lyrik kan vara svårt och tungt 

att arbeta med i klassrummet. 39 Dagens elever inte är vana vid poesin som text.40 Detta bör inte 

enbart ses som en nackdel med lyriken utan även en fördel i undervisningskontext, eftersom 

lyrik kan tolkas på många olika sätt och ofta genererar starka känslor.41 Samtidigt menar Pär-

Yngve Andersson att om man låter den ideologiska läsningen ta överhand kan elever missförstå 

syftet med lyrikläsningen.42 Däremot talar Andersson för att elever på gymnasial nivå bör vara 

mogna nog att läsa mer utmanande lyriska texter överlag. Varpå en ideologisk läsning av lyrik 

förhoppningsvis bidrar med nya föreställningar och vidgade perspektiv hos eleverna.43 

Som svensklärare kan det vara svårt att parera lyrikundervisningens alla delar och det kan 

vara lätt hänt att lyrikundervisningen tappar sitt mål.44 Läraren spelar därmed en betydande roll 

för att undervisningen inte ska bli instrumentell. Lyriken liksom all litteratur har ett ytterligare 

värde, den estetiska upplevelsen. Risken är att eleverna endast ser lyrikundervisningen, framför 

allt om den behandlar värdegrundsfrågor, som endast en övning eller ett bedömningstillfälle.45 

Undervisningen riskerar således att bli fyrkantig och de estetiska medlen i lyriken försummas. 

I enlighet med uppsatsen syftesformulering tas risken för en instrumentell lyrikundervisning 

upp i senare diskussionsavsnitt där den estetiska upplevelsen och ideologiska läsningen vidare 

får utrymme. 

3.4 Lyrikens ställning i svensk skola 

Centralt för uppsatsen är legitimeringsfrågan: varför läser vi lyrik i skolan? I dagens mål- och 

resultatstyrda skola försummas lyrikundervisningen i och med de krav som ställs på lärare.46 

Några av dessa krav innefattar det konstanta bedömnings- och utvärderingsarbetet av elevernas 

arbete vilket inte står i linje med den mer kreativa och fria lyrikläsningen.47 Lars Wolf fram-

håller tre handfasta argument för lyrikundervisning som i uppsatsens fall ligger till grund för en 

del av det kommande analysavsnittet.48  

Det första argumentet är det funktionella argumentet, vilket kännetecknas av att främja 

språkutveckling hos eleverna. Elevers bristande grammatiska kunskaper sätts på prov när de får 

 
39 Tornberg, 2020, s. 25.  
40 Ingrid Mossberg Schüllerqvist & Marie Wejrum, Att undervisa om poesi, 2020, http://larportalen.skolverket.se 

[hämtad: 2021-12-06]. & Nordlund, 2016, s. 19 – 55. 
41 Tornberg, 2020, s. 21.  
42 Andersson, 2019, s. 66 – 69.  
43 Andersson, 2019, s. 71 – 72. 
44 Tornberg, 2020, s. 36. 
45 Ibid, 2020, s. 36. 
46 Andersson, 2019, s. 66–69. 
47 Ibid, 2019, s. 66–69. 
48 Wolf, 1997, s. 26. 
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öva sig i att läsa och skriva dikter.49 Vidare diskuterar Wolf hur det funktionella argumentet för 

lyrikundervisning är nära besläktat med språkundervisningen i svenskämnet. När elever får 

möta lyriska texter kan man i klassrummet med fördel undervisa explicit om ordval, språkliga 

funktioner men även rytm och rim. Således ger det funktionella argumentet plats för språkets 

faktiska värde och värdet i att bearbeta texter tillsammans i klassrummet.50 

Det andra argumentet är emancipatoriskt vilket kännetecknas av att individens känslo-

mässiga frigörelse vid lyrikläsning bör vara en central del av undervisningen.51 Det är ett 

känsloargument där elevernas känsloliv och reflektionsförmåga sätts på prov. Eleverna ska få 

möjlighet att uttrycka sig och i synnerhet vidga sina perspektiv genom läsningen.52 Även Peter 

Degerman diskuterar den emancipatoriska potentialen men då inom ekopoesin. Han hänvisar 

till poesins grunder där poesin kan agera som en spegel för samhälleliga problem så som 

klimatfrågan eller hållbarhetstänk.53 Således innebär det en övning i att reflektera kring 

hållbarhets- och miljöproblematik utifrån individens (elevens) känslor och en undervisning om 

syftar till att vidga erfarenheter.   

Litteraturargumentet, som är det tredje argumentet för lyrikundervisning, behandlar 

dikternas form, uppbyggnad och innehållsliga aspekter. Konkret handlar det om att utveckla 

elevers ”litterära uppfattningsförmåga”. Dels genom elevernas möte med det litterära arvet, dels 

genom att öppna upp undervisningen för den rikedom av formspråk som återfinns inom 

lyriken.54 Ytterligare en komponent av legitimeringsfrågan av lyrikundervisningen är att 

eleverna ska möta kanon.55 I styrdokumenten och ämnesplanen för svenska på gymnasiet 

framgår det att litteraturundervisningen ska innehålla undervisning om kanon vilket ger upphov 

till att eleverna möter författarskap från alla tider.56  Wolfs tre argument för lyrikundervisningen 

används i uppsatsen som stöd för den lyrikdidaktiska delen av analysavsnittet. Emellertid 

innebär det att argumenten antingen i kombination med varandra eller separat legitimerar en 

del av de didaktiska möjligheterna i dikterna som aktualiseras i kommande analysavsnitt.  

 
49 Ibid, 1997, s. 26. 
50 Ibid, 1997, s. 26. 
51 Ibid, 1997, s. 27. 
52 Ibid, 1997, s. 27. 
53 Degerman, 2018, s. 277 – 286. 
54 Wolf, 1997, s. 27 – 28. 
55 Nordlund, 2016, s. 19 – 55.  
56 Skolverket, Ämne - Svenska (Gymnasieskolan) - Skolverket [hämtad: 2021-12-14] 
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4. Teori 

I kommande avsnitt återfinns en redogörelse för det teoretiska ramverk som används i 

uppsatsen. Först ut i redogörelsen diskuteras det ekokritiska perspektivet och förhoppningen är 

att skapa en bild av varför ekokritiken är relevant för 1) uppsatsen 2) lyrikundervisning. Vidare 

presenteras en rad teoretiska utgångspunkter för lyrikdidaktik där reader-response-teorier och 

litterär kompetens är huvudsakliga utgångspunkter. Därpå redogörs det för vad didaktisk 

potential är och vad det fyller för funktion i enlighet med uppsatsens syftesformulering.  

4.1 Ekokritik 

Inledningsvis uppstod det ekokritiska perspektivet i en tid där läsning av den romantiska lyriken 

stod i centrum. Under denna tid framhålls en kritik mot den antropocentriska synen på världen, 

med andra ord kritiseras människan som centrum av jorden. Detta i sin tur ledde till 

ekocentrismens framväxt.57 I senare skede av ekokritikens utveckling fick kritiken mot roman-

tiseringen av naturen ny luft under vingarna och ekokritikerna tog sig an litteratur som be-

handlade det urbana samhället.58 Ett centralt fokus inom ekokritiken är att kritisera och 

problematisera uppdelningen mellan människa och natur.59 Ekokritiken behandlar hur naturen 

i litteratur skildras utifrån stereotypa mönster som exempelvis människans självuppfattade 

överordnade position gentemot naturliga och ekologiska värden.60 Det innebär att vid läsningen 

anta ett miljö- och ekologiskt perspektiv.61  

Ofta är det en antropocentrisk syn som präglar litteraturen och framför allt är det fram-

trädande i västerländsk litteratur. 62 Konkret innebär en ekokritisk läsning att man utifrån både 

ekologiska och miljömässiga aspekter försöker peka ut och problematisera hur naturen och 

människans relation skildras. Antropocentrism härrör från debatten kring klimatförändringarna 

och utifrån en antropocentrisk syn på naturen behöver den tämjas. Naturen ska lyda under 

människans regi.63 Paul Tenngart poängterar att naturen utifrån en antropocentrisk syn först blir 

relevant och intressant i litteraturen när den tar mänsklig form, när den beskrivs och jämförs 

med mänskliga drag.64 Motsatsen till antropocentrism är ekocentrismen och inom perspektivet 

 
57 Tornberg, 2020, s. 22.  
58 Ibid, 2020, s. 22. 
59 Nilsson Skåve & Löwe, 2020, s. 11. 
60 Paul Tenngart, ”Ekokritik”, Litteraturteori, Gleerups Utbildning AB, 2019, s. 153. 
61 Marie Öhman, ”Ekokritik litteratur, natur, djur” i Litteraturvetenskap II, Sigrid Schottenius, Andreas Hedberg 

& Johan Svedjedal (red.), Lund: Studentlitteratur, 2020, s. 189. 
62 Tenngart, 2019, s. 153. 
63 Tornberg, 2019, s. 23. & Tenngart, 2019, s. 154. 
64 Tenngart, 2019 s. 153 
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betonas människans och naturens ömsesidiga beroende av varandra.65 Naturens värde likställs 

det mänskliga värdet. En ekocentrisk natursyn innebär ett fokus på ekosystem och bevarande 

av biologisk mångfald, varpå det i litterära återgivningar gestaltas genom ekosystemens 

funktion och människans plats inom ekosystemen. 66 Vidare tar Tenngart upp hur naturen som 

begrepp är mångtydigt och talar för att naturen både är ett något observerbart som vi kan 

betrakta på håll och något funktionellt i ideologisk och estetisk mening.67  

Medvetenheten om människans utnyttjande och beroende av jordens naturliga resurser är 

ett genomgående tema i modern litteratur och poesi. Med uppsatsens syfte i åtanke är 

antropocen och klimatförändringar en ingång till den kommande analysen av de två dikterna. 

Uppsatsens utgångspunkt är lyrikens didaktiska potential att samtala om hållbarhets- och 

miljöfrågor. Vilket i sig inte är en enkel uppgift för svensklärare, men en nödvändig sådan. Det 

är ett högt anspråk. Men genom att jämföra dikterna och deras didaktiska potential är 

förhoppningen att visa på vilka möjligheter lyriken har att vidare samtala om hållbarhets- och 

miljöfrågor. 

4.2 Ekolitteracitet 

Ytterligare en utgångspunkt i uppsatsen är ekolitteracitet och begreppet kan ses som en 

didaktisk motsvarighet till ekokritiken. Ekolitteracitet innefattar därmed ett fokus på 

litteraturens möjligheter att för läsaren skapa en inblick om naturliga och ekologiska värden 

som skildras i fiktion.68 Begreppet öppnar upp för samtal om förståelsen för ekologiska värden 

i samtal om litteratur.69 David W. Orr och Miriam Duailibi påpekar hur ekolitteracitet och 

utbildning om ekologiska värden är nyckeln till kunskapen om en hållbar värld.70 Ekolitteracitet 

innebär således att undervisning om hållbarhets- och miljöfrågor bör centrera kring problematik 

och kritik mot människans relation till naturen. Orr påpekar att en bidragande faktor till varför 

ekolitteraciteten är bristfällig är därför att dagens människa inte i samma utsträckning befinner 

sig i den fria orörda naturen.71 Med andra ord att människan ser blint på i vilket utsträckning vi 

 
65 Öhman, 2020, s. 195 – 196.  
66 Ibid, 2020, s. 195 – 196.  
67 Tenngart, 2019, s. 155.  
68 Nilsson Skåve & Löwe, 2019, s. 11. 
69 Ibid, 2019, s. 12.  
70 Miriam, Duailibi, ”Ecological literacy: what are we talkning about?”, Convergence, Toronto, 2006:4, e-

artikel, ECOLOGICAL LITERACY: WHAT ARE WE TALKING ABOUT? - ProQuest, s. 65-68. [hämtad: 

2021-12-19] & David W Orr,  

”Environmental Education and Ecological Literacy: Knowing, Caring, and Practical Competence”, The 

Educational Digest, 1990:5, e-artikel, 

Environmental Education and Ecological Literacy: Knowing, Caring, and Practical Competence - ProQuest, s. 

49 – 53. [hämtad: 2021-12-19]. 
71 David W. Orr, 1990, s. 49 – 53.  

https://www.proquest.com/docview/204595633/fulltextPDF/E81B73A81A7545FFPQ/1?accountid=14715
https://www.proquest.com/docview/1942553327/fulltextPDF/3DD9CF0327AD49F2PQ/1?accountid=14715
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faktiskt påverkar naturen och miljöerna vi lever i. Orr menar krasst att exkludering av ett 

ekologiskt undervisningsinnehåll bidrar till att elever inte uppfattar betydelsen för framtida 

samhällsutveckling ur ett hållbarhets- och miljöperspektiv.72 

I lyrikens tecken kan ekolitteracitet användas som ett verktyg för läraren att diskutera 

hållbarhets- och miljöfrågor i samband med diktens estetiska värden. Återigen innebär det att 

spänningsfältet mellan lyrikens estetiska utformning och det ideologiska budskapet tas i 

beaktning. Elever ska i svenskundervisningen möta olika typer av litteratur och i samband med 

detta kan ekolitteraciteten skapa en arena för en ny typ av medvetenhet och en mer djupgående 

förmåga att reflektera kring hållbarhets- och miljöfrågor. Det finns ett värde i att kombinera 

känslomässiga och estetiska värden med faktakunskaper om hållbar utveckling och miljö.73 I 

den lyrikdidaktiska delen av analysavsnittet tas ekolitteracitet upp för att fastställa hur den 

didaktiska potentialen för respektive dikt kan användas till undervisning om och kring 

ekolitteracitet. 

4.3 Estetisk – efferent läsning 

Reader-response-teorier dominerar det lyrikdidaktiska fältet.74 I huvudsak behandlar trans-

aktionsteorin den process som äger rum när en läsare tar till sig text och själva betydelsen i 

tolkning och meningsskapande.75 I Louise M Rosenblatts teoretiska ramverk landar läsning i 

två poler där spännvidden sträcker sig från en estetisk till efferent läsning. Den efferenta 

läsningen kännetecknas av de resultat och faktakunskaper som utvinns efter läsningen.76 Elever 

är ofta mer benägna, framför allt när det kommer till läsuppgifter i skolan, att läsa texter 

efferent.77 Den estetiska läsningen kännetecknas av upplevelsen under lästillfället en litterär 

text. Det handlar om vad läsaren upplever, känner och tänker kring en litterär text.78 Viktigt att 

poängtera är att vid ett lästillfälle sker en växelverkan mellan den estetiska och efferenta 

läsningen, de två polerna är aldrig helt oberoende av varandra.79  

Risken med lyrikläsning i skolan är, som tidigare nämnt, att undervisningen landar i ett 

instrumentellt angreppssätt, att den efferenta läsningen tar överhand när lärare valt att behandla 

 
72 Ibid, 1990, s. 49 – 53. 
73 Nilsson Skåve & Löwe, 2019, s. 12. 
74 Mossberg Schüllerqvist & Wejrum, http://larportalen.skolverket.se [hämtad: 2021-12-06] 
75 Olle Nordberg, Avkoppling och analys. Empiriska perspektiv på läsarattityder och 

litterär kompetens hos svenska 18-åringar. (Lic.-avh., Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen 

vid Uppsala universitet 49. 285 pp.) Uppsala 2017, s. 36 – 37.   
76 Bengt-Göran, Martinsson, ”Att bli litteraturläsare – utveckling av litterär kompetens”, Litteratur i skola och 

samhälle, Lund: Studentlitteratur, 2018, s. 37 – 58. 
77 Ibid, 2018, s. 37 – 58.  
78 Ibid, 2018, s. 37 – 58.  
79 Ibid, 2018, s. 37 – 58.  
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exempelvis ett hållbarhets- och miljöperspektiv i kombination med lyrikläsning. Lyrik handlar 

om att förmedla och skapa nya insikter hos individen och den estetiska läsningen är kärnan för 

förståelsen kring lyrik som text.80 Det är därmed relevant att som lärare sätta upp tydliga ramar 

för hur lyrikundervisningen ska gå till och vad undervisningen syftar till att uppnå för mål med 

läsning, tolkning och samtal om lyriken.81  

 

4.4 Litterär kompetens och metaspråk  

Att utveckla eller besitta litterär kompetens innebär att läsaren vid mötet med en text, i detta 

fall lyrisk text, har en uppsättning förmågor och kunskaper om litterära texter.82 Bengt-Göran 

Martinsson ställer upp tre olika kompetensnivåer av den litterära kompetensen: ”naiv 

fiktionalism”, ”reflexiv parallellism” och ”objektrelaterad metaanalys”.83 Det första steget 

kännetecknas av att läsaren lever sig in i den litterära textvärlden, men inte kan göra några 

vidare tolkningar kring det lästa. Det andra steget karaktäriseras av att läsaren kan se både 

likheter och skillnader mellan den litterära världen och läsarens egen tillvaro, man ser 

litteraturen som något ytterligare och kan fylla tomrum i texten. Slutligen innebär det tredje 

steget att läsaren ser litteraturen som en egen produkt. Läsaren kan ifrågasätta och dra slutsatser 

kring det lästa baserat på kunskaper och uppfattningar om omvärlden i social, politisk och 

litteraturhistorisk mening.84  

Utveckling av den litterära kompetensen sker i samband med den enskilde elevens 

språkutveckling.85 Ett sätt att utveckla elevers litterära kompetens och tolkningsförmågor är 

närläsning i ny tappning.86 Genom en explicit undervisning och gemensam närläsning kan ett 

metaspråk utvecklas gällande både lyrikens typiska form och tema. Ett tillvägagångssätt att 

utveckla tolkningsförmågan hos eleverna är genom undervisning om lyrikens bildspråk. I viss 

lyrik återfinns ett bildspråk som kan vara svårtolkat för en elev som inte är van att läsa lyriska 

texter. Undervisning om ämnesspecifikt läsande skapar ett sammanhang för eleverna i 

uppsatsens fall landar det i ämnen som behandlar hållbarhets- och miljöperspektiv.87 Således 

kan det användas som en ingång till vidare förståelse och tolkningsmöjligheter.88 Äldre lyrik 

 
80 Andersson, 2019, s. 66–69. 
81 Mossberg Schüllerqvist & Wejrum, http://larportalen.skolverket.se [hämtad: 2021-12-06] 
82 Martinsson, 2018, 37 – 59. & Maritha Johansson, Litterär förståelse och begreppsanvändning, Skolverket, 2019, 

*5. Litterär förståelse och begreppsanvändning.pdf (skolverket.se), s. 1 – 13. [hämtad: 2021-12-15] 
83 Martinsson, 2018, 37 – 59. 
84 Ibid, 2018, 37 – 59. 
85 Ibid, 2018, 37 – 59. 
86 Mossberg Schüllerqvist & Wejrum, http://larportalen.skolverket.se 2020, [hämtad: 2021-12-06] 
87 Ibid, http://larportalen.skolverket.se 2020, [hämtad: 2021-12-06] 
88 Ibid, http://larportalen.skolverket.se 2020, [hämtad: 2021-12-06] 
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innehåller ofta ett svårförstått och ibland arkaiserande språk och elevers bristande ordförråd och 

ovana inför lyrik som genre är något som bör tas i beaktning.89 Därför är det av vikt att 

lyrikundervisning bygger på ett metaspråk som i sin tur ger upphov till att bredda både elevernas 

ordförståelse och elevernas initiala förståelse för lyrisk text. Konkret innebär ett gemensamt 

metaspråk för lyriska texter att eleverna kommer vidare med inlärningprocessen. 

4.5 Didaktisk potential 

Malin Alkestrand påpekar att det är interaktionen med ett verk som avgör om den didaktiska 

potentialen blir till verklighet.90 I linje med uppsatsens syftesformulering betyder begreppet 

didaktiska potential att utifrån litteratur (i uppsatsens fall lyrik) rikta uppmärksamhet mot 

värdegrundsfrågor i en undervisningskontext.91 Malin Alkestrand hävdar att det finns 

didaktiska möjligheter i all typ av litteratur.92 Att anta ett hållbarhets- och miljöperspektiv i 

svenskundervisningen innebär således både positiva och negativa aspekter av läsundervisning 

i skolan. En poäng med läsning som behandlar hållbarhets- och miljöperspektiv är enligt Löwe 

att ”litteraturen kan diskutera hur människor agerar i kristider”.93 Det är en positiv aspekt som 

väger tyngre än risken att instrumentalisera läsningen menar Löwe.94 Hon hävdar att 

ämnesplanen för svenskämnet i gymnasiet erbjuder läraren att använda litteraturen som en 

inkörsport till att vidare samtala om värdegrundsfrågor och att därigenom anta ett samhälls-

vetenskapligt angreppssätt under läsundervisningen. Således gynnas elevernas litterära 

kompetens genom att de erbjuds möjligheten att vidare utforska och ställa frågor till det lästa 

som inte nödvändigtvis bara handlar om texten. 

Den bakomliggande tanken med att försöka utröna de två dikternas didaktiska potential är 

att se om svenskundervisningen kan erbjuda samtal om hållbarhets- och miljöfrågor inom lyrik-

undervisningen. Uppsatsen ämnar även besvara frågan om ekokritiken som ingång i elevernas 

läsning har en inneboende didaktisk potential. Alltså om man som svensklärare i praktiken kan 

dra nytta av ekokritisk läsning och analys för att vidare samtala om värdegrundsfrågor som 

behandlar hållbarhets- och miljöperspektivet. I slutändan handlar det om att skapa en 

 
89 Ibid, http://larportalen.skolverket.se 2020, [hämtad: 2021-12-06] 
90 Malin Alkestrand, ”Bristen på social hållbarhet i framtiden – ungdomsdystopin Eleriatriologins didaktiska 

potential” i Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman i barn- och ungdomslitteratur, Corina Löwe & Åsa Nilsson 

Skåve (red.), Stockholm: Natur & Kultur 2020, s. 167. 
91 Alkestrand, 2020, s. 167. 
92 Ibid, 2020, s. 167. 
93 Corina Löwe, ”Sköna nya värld, men vad ska vi äta? – matmotivet i framtidsskildringar för barn och unga” i 

Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman i barn- och ungdomslitteratur, Corina Löwe & Åsa Nilsson Skåve 

(red.), Stockholm: Natur & Kultur 2020, s. 75 – 76. 
94 Löwe, 2020, s. 75 – 76. 
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uppfattning om hur svensklärare kan gå tillväga för att lyrikundervisningen ska bidra med 

fruktbar lärandesituation baserat på det värdegrundsuppdrag lärare har.  

5. Metod 

I kommande avsnitt presenteras uppsatsens metodologiska utgångspunkter. Avsnittet avslutas 

med en kortare redogörelse och diskussion kring metodval. Uppsatsens metodologiska 

utgångspunkt var att utifrån en ekokritisk ståndpunkt närläsa och analysera två dikter för att på 

det viset utröna dikternas didaktiska potential. Materialet bestod av två dikter författade av Erik 

Axel Karlfeldt och Birgitta Lillpers (se bilaga 1 och 2). 

Analysen tar vid i den ekokritiska närläsningens tematisering av dikternas innehåll och 

mynnar därefter ut i hur en svensklärare kan använda lyrik för att diskutera och samtala om 

hållbarhets- och miljöfrågor. Med andra ord dikternas didaktiska potential. De analysverktyg 

som har inspirerat uppsatsens metodologiska utgångspunkt och genomförande är Malin 

Alkestrands metod för textanalys. Analysverktygen är dikternas explicita och implicita 

ideologier.95 Det inte är möjligt att utröna en författares underliggande intention med en text.96 

Däremot är det möjligt att utifrån de ideologier dikterna innehåller jämföra dikternas tema och 

budskap utifrån min ekokritiska läsning och hur dikterna förhåller sig till skolans värdegrund 

och uppdrag där hållbarhets- och miljöfrågor behandlas. En texts explicita ideologi är det som 

bokstavligen skrivs ut i versraderna. Den explicita ideologin finns i dikternas språk och form.97 

Genom att ta ut både citat och begrepp från dikterna kommer jag åt den explicita ideologin. Den 

implicita ideologin är det underliggande budskapet, det man i dikten kan läsa mellan och utom 

raderna.98 Uppsatsens analys baseras på dikternas explicita ideologi: de ord och passager i 

dikterna som tas ut. Det genererar en vidare analys av dikternas implicita ideologi med andra 

ord de underliggande teman och budskap som återfinns i dikterna. Varpå utgångspunkten är det 

ekokritiska perspektivet och hur relationen mellan natur och människa skildras. Metodvalet är 

inspirerat av Alkestrands metod för textanalys och innebär inte att analysverktygen används i 

exakt mening som Alkestrand valt att använda dem utan har modifierats utifrån mitt valda 

material. 

När Alkestrand beskriver textanalysmetoden utgår hon från romaner varpå hon applicerar 

begreppen explicita och implicita ideologier på själva berättelsen. Min uppsats behandlar inte 

skönlitteratur i form av romaner eller längre berättelser utan materialet är i form av lyrik. Det 

 
95 Alkestrand, 2020, s. 169. 
96 Ibid, 2020, s. 169. 
97 Ibid, 2020, s. 169.  
98 Ibid, 2020, s. 169. 
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genererar en annan utgångspunkt gällande närläsningen eftersom lyrik är en form av litteratur 

som ofta är insprängt med diverse underliggande budskap. Diktanalyser handlar om att se till 

den bakomliggande meningen i dikterna.99 I uppsatsens fall betyder meningen i dikterna de 

passager i texten som utifrån de analytiska verktygen explicita och implicita ideologier gick att 

analysera utifrån 1) en ekokritisk läsning 2) en potentiell undervisningskontext där ett 

hållbarhets- och miljöperspektiv är inkorporerat. Metodologin inspirerades därmed av en 

systematiserad undersökning, vilket landade i en kritisk granskning av dikterna utifrån 

ekokritikens grunder.100 

En kritisk punkt i valet av metod och material är att min tolkning har betydelse för det 

slutgiltiga resultatet av analysen. Det är inget konstigt i sig eftersom all typ av analys och 

tolkning av litterär text är en subjektiv upplevelse. En intention med uppsatsen är att öppna upp 

för diskussion om hur svensklärare kan integrera ett hållbarhets- och miljöperspektiv i 

svenskundervisningen. 

5.1 Diktanalysen steg för steg 

Analysen av dikterna inleddes med högläsning av dikterna ett antal gånger för att få in den 

tänkta rytmen.101 Efter varje versrad kommenterade jag ord som för mig behövde förtydligas 

eller förklaras och baktanken med detta var främst att skapa en förståelse för innehållet. Under 

läsningen markerade jag även litterära verkningsmedel och stilfigurer som där och då gick att 

utläsa. Jag markerade eventuella liknelser, symbolik eller ordval och antecknade för mig själv 

vad de skulle kunna betyda både för den språkliga formen och tematiken i dikterna. Slutligen 

påbörjades närläsningen utifrån perspektivet ekokritik och därefter analyserades dikterna 

utifrån deras didaktiska potential att samtala om hållbarhets- och miljöfrågor. 

6. Analys 

Analysavsnittet inleds med en ekokritisk analys av de två dikterna baserat på hur naturen 

skildras i förhållande till människan. Därefter landar analysen i att utröna den didaktiska 

potential som återfinns i ekokritiken och i det analyserade materialet. Här vävs den teoretiska 

bakgrunden samman med aktuella styrdokument för att se vilka didaktiska åtaganden som krävs 

för att legitimera lyrikundervisningen som utgår från ett hållbarhets- och miljöperspektiv.  

 
99 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud, Metodpraktikan: konsten 

att studera samhälle, individ och marknad, Visby, Wolter Kluwer Sverige, 2017, s. 211–235.  
100 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s. 213. 
101 Mossberg Schüllerqvist & Wejrum, http://larportalen.skolverket.se 2020, [hämtad: 2021-12-15] 

about:blank
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6.1 Ekokritisk läsning av ”Hjärtstilla” 

Det är en känslomässig relation mellan natur och människa som skildras i ”Hjärtstilla”. De 

naturliga elementen är ständigt närvarande i dikten och naturen tar en känslomässig form och 

speglar diktjagets lidande och sorg kring ett brustet hjärta. I den första strofen möter läsaren en 

öppen, dimmig och kuslig bar skogsmark som bär på en känsla av övergivenhet och saknad. 

Platsen som beskrivs känns nästintill apokalyptisk. Den inledande versraden berättar ord för 

ord hur något ofrånkomligt är på väg att hända: ”Stilla och skumt är på heden, dagssus och 

dagsljus dö hän.” (se bilaga 1). Det är ett mörker som omger ett övergivet landskap, tomt på liv 

och lust. Mörkret och tystnaden som faller över diktjaget och landskapet skulle kunna tolkas 

som en antydan till den ensamhet diktjaget känner. 

En del likheter mellan den första och sista strofen är påfallande intressanta för 

helhetskänslan av dikten. Orden ”heden”, ”ljus”, ”rosor” och ”rus” från första strofen upprepas 

i den sista strofen. Själva diktkompositionen ramar in budskapet och tydliggör att diktjaget 

befinner sig på en och samma plats. Det kan tolkas både som den fysiska platsen: den mörka 

och tomma heden men även diktjagets känslomässiga plats. För att lyfta fram ensamheten och 

diktjagets bild av heden försvinner själva ”dagssuset” det är tyst på de ängsliga markerna. Varpå 

det i sista strofen ”darrar en sista lidelsens ton” och dikten avslutas med ”armt är ert sånglösa 

sus”. Det är nästan som att diktjagets värld går under när tystnaden lägger sig. Diktjagets värld 

inrymmer inte sång och musik längre.  

”Hjärtstilla” betonar livlösheten när inte ens musik eller sång finns tillhands. Med 

utgångspunkt i den ekokritiska läsningen skulle man kunna dra en parallell mellan den 

påfallande tystnaden på heden med hur naturens olika element försvinner inför en nalkande 

naturkatastrof. Utifrån ett ekokritiskt perspektiv skulle djuren och naturens läten eller fåglarnas 

kvitter kunna jämförs med sång och musik vilket kan symbolisera hur diktens stilla och mörka 

landskap förbereder diktjaget på en undergång. Djurens försvinnande från den omkringliggande 

naturen är en varning för mänskligheten, det förbereder oss på det värsta tänkbara. Tolkningen 

som kan göras är att en undergång är på väg. En apokalyptisk händelse där livet inte längre kan 

frodas i naturen. 

Med utgångspunkt i det ekokritiska perspektivet framgår det hur naturen jämförs med 

människan mer konkret med diktjagets känslor. Bandet mellan människan och naturen är starkt.  

De naturliga elementen speglar diktjagets saknad av någon som han har hållit kär och de skildrar 

en tung och mörk period i diktjagets liv. Tenngart poängterar att naturen först blir en del av 

litteraturen när den gestaltas genom mänskliga karaktärsdrag, naturen får först sin plats när den 
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beskrivs i mänskliga termer.102 Tydligt framgår de mänskliga egenskaperna i naturen i vers-

raderna ”Nu när jag uppstår ur rosornas rus,” och ”blommar du nu kring mitt hus?” (se bilaga 

1). Den första versraden speglar diktjagets försök att åter ta vara på livet och dess mening efter 

att kärleken sinat. Samtidigt är det en hyllning till naturen och dess krafter som ”Hjärtstilla” 

påvisar. Således skildras ett beroendeförhållande som innebär att människan konstant nyttjar de 

ekologiska och naturliga tillgångar som finns tillhands. Samtidigt går det baserat på de 

naturbeskrivningar som återkommer i dikten att utläsa en antropocentrisk natursyn. 

I de två första strofernas avslutande versrader talar diktjaget direkt till både örten Hjärtstilla 

och till personen som lämnat honom: ”hjärtstilla, smärtstilla, blommar du nu kring mitt hus?” 

och ”hjärtstilla, smärtstilla, svalkar du svedan de tänt?”. Diktjaget frågar om personen som 

lämnat honom kommer finnas kvar i närheten, för ett brustet hjärta är inte att leka med. Vers-

raden visar även på människans beroende av naturen. Orden ”hjärtstilla, smärtstilla,” kan tolkas 

som ett rop på hjälp. Hjärtstilla är en ovanlig ört som importerats från Asien och örten har en 

specifik medicinsk egenskap nämligen att lindra hjärtproblem.103 Med finess leker Karlfeldt här 

med ordens betydelse, det är med klang och tonsäkerhet som det skapar en påfallande rytm i 

läsningen. Örten hjärtstilla är uppenbart central i dikten och Karlfeldt ramar in kärlekens förlust 

i användningen av örten som ett botemedel mot hjärtekross. ”Hjärtstilla, smärtstilla” det är 

nästan som att diktjaget försöker besvärja något eller någon. Tydlig assonans kan utläsas och 

inrim som bidrar till den besvärjande effekten i ”hjärtstilla, smärtstilla”. Vilket i sin tur talar för 

naturen som i den känslostorm diktjaget befinner sig mitt uppe i. 

Utifrån en ekokritisk läsning kan naturen som botemedel återigen ses som problematiskt. 

Det konstanta övertaget människan tror sig besitta gentemot naturen talar för människans syn 

på naturen.104 Det talar för ett större perspektiv och ett system där människans beroende av 

naturliga resurser ökar för var dag som passerar. Det är inte längre ett ömsesidigt förhållande 

som speglas utan ett utnyttjande av resurser. Diktjagets föreställning av kärlek speglas i natur-

bilderna i dikten och i utifrån en ekokritisk läsning går det att anta att naturen används i syfte 

att uppfylla ett mänskligt behov vilket är ett icke hållbart sätt att se på naturens tillgångar. 

Människans behov värderas högre än att bevara naturens beståndsdelar och ekologiska värden. 

Samtidigt går det inte att undkomma hur diktjaget tar stöd i naturen som ett försök att förklara 

hur livet går vidare.  

 
102 Tenngart, 2019, s. 153 – 154.  
103 Bengt Jonsell, Karlfeldts vilda flora, Karlfeldtssamfundet, 2021, s. 97.  
104 Tenngart, 2019, s. 153 – 154  
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I den avslutande strofen återfinns versraderna ”höstblommor, tröstblommor” vilket i min 

tolkning är ett svar på att tiden läker alla sår. När de nya gror kan även lidelsen försvinna med 

det gamla och utbytbara. Känslorna diktjaget bär på liknas inte bara med växter utan även med 

oväder och stormar: ”kornblixtar”, ”ovädren” och ”åskor som skakat mitt livs firmament” dessa 

tre exempel beskriver hur diktjaget tar sig igenom en mörk och stormig period av sitt liv (se 

bilaga 1). Det är även en antydan på att sommaren är över och under hösten kan diktjaget 

försöka återhämta sig från känslostormen. Återigen tar naturen mänsklig form. Det är som att 

naturen alltid lyder människan vilket speglar den antropocentriska synen på naturen.  

6.2 Ekokritisk läsning av ”Kälda” 

 I dikten ”Kälda” möts läsaren av en dyster, tragisk och förstörd natur. Människans avtryck på 

naturen genomsyrar diktningen. Dikten bär på inslag av kritik och problematisering av den 

moderna människan i förhållande till naturen.105 Med utgångspunkt i en ekokritisk läsning talar 

diken till en hel mänsklighet såväl som till individen. Dikten är en uppmaning. Inledningsvis är 

det på sin plats att reda ut vad ”källan” är. Med utgångspunkt i den ekokritiska läsningen skulle 

källan kunna tolkas som naturen i sig. Naturen gestaltas som ursprunget till allt och det är genom 

renandet av källan som det framgår att människan har förstört naturen. I dikten står naturen för 

sig och inte behöver anta mänskliga karaktärsdrag. Naturen har sitt egenvärde i dikten. Vilket 

kan tolkas som att dikten präglas av en ekocentrisk natursyn.106  

Dikten inleds med versraderna ”En dag, tidigt, när jag ännu renade källan, när jag ännu 

tömde den gång på gång på gång,” och med hänsyn till den ekokritiska läsningen skulle det 

cykliska och upprepande orden kunna tolkas som människans upprepade levnadsmönster. 

Orden ”gång på gång på gång” framgår som cykliska människan är alltid på gång eller på 

språng. Vi lever i en värld där ekosystemen sätts under press och naturresurserna är knappa.107 

Framför allt handlar det om orena utsläpp och ett icke hållbart leverne. 108 De inledande orden 

”En dag” är i min tolkning en del av det cykliska mönstret människan lever i, en dag precis som 

alla andra dagar. Om man ska ta Eva-Britta Ståhls beskrivning av Lillpers senare diktning skulle 

det även möjliggöra en tolkning för det konsumtionsmönster människan har idag och i 

synnerhet den västerländska människan.109 Det i sin tur ger upphov till en diskussion om 

 
105 Lillpers, 2020, s. 12. 
106 Öhman, 2020, s. 195 – 196. 
107 Lindblad, 2021, s. 15. 
108 Naturvårdsverket, ”Konsekvenser för naturmiljö och ekosystem”, Konsekvenser för naturmiljö och ekosystem 

(naturvardsverket.se) 2021, [hämtad: 2022-01-05] 
109 Ståhl, 2021, s. 212 – 220. 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatfakta/klimatet-i-framtiden/effekter-i-sverige/konsekvenser-for-naturmiljo-och-ekosystem
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatfakta/klimatet-i-framtiden/effekter-i-sverige/konsekvenser-for-naturmiljo-och-ekosystem
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huruvida en dag som passerar är en till dag där naturen och dess ekologiska resurser gått 

förlorade.  

”Kälda” vänder sig till läsaren som en aktör i den stora katastrofen som dagens klimatkris 

är. Den talar om för läsaren att det snart gått för långt. Människan agerar i cykler och allt går 

runt och naturens resurser utarmas allt mer. Ett tecken på detta är ordet ”ännu” som upprepas 

två gånger i första strofen (se bilaga 2). Diktjaget både renar och tömmer ”ännu” källan 

(naturen). Det är ett dubbelt budskap som presenteras. Det tar fasta på den kognitiva 

dissonansen där människan försöker skapa en hållbar värld och rena naturens resurser samtidigt 

som utarmandet och tömmandet av naturens tillgångar sker upprepat. Ordet ”ännu” skulle 

potentiellt kunna tolkas som ett svar på hur människan under det senaste dryga århundraden 

orsakat den klimatkris vi har idag. Vi fortsätter alltjämt att utarma och skada naturen runt 

omkring oss. 

I den avslutande versraden i den första strofen beskrivs det hur en fot lämnar ett avtryck. 

Det representerar, i min tolkning, återigen ett större system där människans plats på jorden inte 

är självklar i och med att naturen är den ursprungliga källan till livet. Människans beroende-

ställning till naturen är framträdande i dikten och det är med avstamp i den ekocentriska 

natursynen som beroendet bottnar.110 Med utgångspunkt i ett ekokritiskt förhållningssätt 

betonar versraden ”gjorde foten med stövel och sula med mönster ett avtryck” den icke hållbara 

värld vi lever i idag. Dels kan man dra tolkningen så långt som att vidare diskutera det icke 

hållbara konsumtionsmönster människan upprätthåller, dels ta in hur människans på alldeles 

egen hand bildligt talat trampat på naturen. Dikten problematiserar och ifrågasätter människans 

roll i den klimatkris som är ett faktum idag, hur det cykliska och upprepande levnadsstandarden 

som upprätthålls är icke hållbar i längden. Dikten anspelar på hur människan nu måste värna 

om naturen och dess resurser efter allt vi utsatt den för sedan tidigare.  

En vidare iakttagelse är att de två stroferna är skrivna i olika tempus. Den första strofen är 

skriven i preteritum ”tömde”, ”tvättade” och ”gjorde” och den andra strofen är skriven i presens 

”kan” och ”slätar”. Rent krasst uttryckt berättar dikten för läsaren att vi har gjort ett avtryck och 

nu är det hög tid att försöka ändra det, det finns tid att ändra på gamla vanor. En tolkning som 

är möjlig utifrån den ekokritiska läsningen är att dikten är en uppmaning. En uppmaning till 

mänskligheten såväl som till individen. I den avslutande strofen: ”Man kan om man vill släta 

ut sitt spår. Jag slätar nu ut mitt avtryck.” Här går det att explicit utläsa ett hopp. Hoppet om att 

läsaren och den enskilde individen tar sitt ansvar och själv kommer till insikt i hur hen påverkar 

 
110 Öhman, 2020, s. 195 – 196.   
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naturen och miljön hen befinner sig i. Diktjaget talar direkt till läsaren, berättar att nu är det hög 

tid att agera och värna om naturliga och ekologiska värden. Möjligtvis handlar det även om att 

bryta sig loss från de gamla mönstren människan upprepar som i ständig tur och ordning ger 

upphov till den klimatkris jorden befinner sig mitt i.  

7. Didaktisk potential, ekolitteracitet och lyrikargument 

Utifrån min ekokritiska närläsning och analys av dikterna ”Hjärtstilla” och ”Kälda” redogörs 

det nedan för hur dikterna passar in i ramen för lyrikundervisning med fokus på ett hållbarhets- 

och miljöperspektiv. 

7.1 Hållbarhets- och miljöfrågor i ”Hjärtstilla” och ”Kälda” 

Lyrikundervisning som behandlar hållbarhets- och miljöfrågor innebär ett interdisciplinärt 

arbetssätt för svenskläraren vilket också bör föras över till eleverna. Lyrik kan ses som en 

ingång till samhälleliga problem som exempelvis klimatfrågan och hållbarhetstänk.111 Därtill 

bör den estetiska och informella undervisningen där elevernas känslor och tankar får utrymme 

kombineras med den ideologiska läsningen för att utvinna fakta och kunskap av litterära 

skildringar av naturen och ekologiska värden. Det genererar således en ekologisk med-

vetenhet.112  

Baserat på den ekokritiska närläsningen av dikterna som visar på hur naturen gestaltas i 

relation till människan i respektive dikt finns det didaktisk potential i både ”Hjärtstilla” och 

”Kälda”. Den didaktiska potentialen handlar om att samtala om värdegrundsfrågor i klass-

rummet och mer specifikt för uppsatsen att inkorporera ett hållbarhets- och miljöperspektiv i 

lyrikundervisningen. I båda dikterna återfinns den didaktiska potentialen att vidare samtala om 

hållbarhets- och miljöfrågor genom att analysera innehållet ekokritiskt. Detta betonas även i de 

aktuella ämnesplanerna och styrdokumenten för svenskämnet.113 Dikterna baserat på min 

ekokritiska tolkning inrymmer en mängd möjligheter att genom att ta ut passager och tolka dess 

innebörd i en vidare mening sett utifrån miljöperspektivet. 

Naturen som återfinns i ”Hjärtstilla” är sedan en tid tillbaka ett minne blott samtidigt som 

”Kälda” speglar den trasiga natur jorden har kvar idag. Människans utarmande av jordens 

resurser har både på ett globalt och lokalt plan påverkat jordens ekosystem och den biologiska 

 
111 Degerman, 2018, s. 277 – 286. 
112 Duailibi, ECOLOGICAL LITERACY: WHAT ARE WE TALKING ABOUT? - ProQuest, 2006, s. 65-68 

[hämtad: 2021-12-19]. & Orr, Environmental Education and Ecological Literacy: Knowing, Caring, and Practical 

Competence - ProQuest, 1990, s. 49 – 53 [hämtad: 2021-12-19]. 
113 Skolverket, Ämne - Svenska (Gymnasieskolan) - Skolverket [hämtad: 2022-01-04] 

https://www.proquest.com/docview/204595633/fulltextPDF/E81B73A81A7545FFPQ/1?accountid=14715
https://www.proquest.com/docview/1942553327/fulltextPDF/3DD9CF0327AD49F2PQ/1?accountid=14715
https://www.proquest.com/docview/1942553327/fulltextPDF/3DD9CF0327AD49F2PQ/1?accountid=14715
about:blank#anchor_SVESVE01
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mångfalden.114 Att se till långtidseffekterna på naturen som människan orsakat genom historien 

och sätta det i kontext med dagens klimat och miljöproblematik kan vara svårt att införa i 

svenskundervisningen. Det är dock med den utgångspunkten lyrikundervisningen lämpar sig 

väl. Dikterna ”Hjärtstilla” och ”Kälda” representerar utifrån min ekokritiska läsning två olika 

synsätt på naturen. Dikten ”Hjärtstilla” beskriver både känslor och ett tragiskt kärleksöde 

genom naturbilder samtidigt som dikten skildrar människans beroendeställning till naturen 

utifrån en antropocentrisk syn. ”Kälda” problematiserar och kritiserar människans utnyttjande 

av naturliga och ekologiska värden samtidigt som den uppmanar individen att agera. Således är 

det en ekocentrisk syn som speglas i dikten.  

Lyrik generellt såväl som hållbarhets- och miljöfrågor är känsloladdade. Det finns en 

emancipatorisk potential att utvinna från kombinationen av lyrikundervisning och miljö-

perspektivet.115 Den didaktiska potentialen befinner sig därmed framför allt i den implicita 

ideologin, det underliggande budskapet, i respektive dikt. Båda dikterna bär på en känsla av 

undergång. Genom att ta ut passager som exempelvis ”Stilla och skumt är på heden, dagssus 

och dagsljus dö hän.” och ”Man kan om man vill släta ut sitt spår. Jag slätar nu ut mitt avtryck.” 

i dikterna går det i undervisningen att ta fasta på hur dikterna speglar undergång eller 

apokalyptiska tendenser. Således konkretiseras dikternas underliggande budskap varpå man 

kan ta sig an ett hållbarhets- och miljöperspektiv i klassrummet. Det landar i att som lärare vara 

öppen inför samtal om naturkatastrofer eller klimatkrisen där naturen tas i beaktande. Det som 

utvinns av ett sådant samtal tillsammans med elever är exempelvis hur människan reagerar i 

kristider, vilket är en fördel av att anamma ett ekokritiskt perspektiv i undervisningen.116  Vidare 

hade det kunnat leda till samtal om sårbarhet och resiliens i både samhällen och naturen som 

befinner sig i utsatta situationer. 

En annan möjlig ingång till att samtala om hållbarhets- och miljöperspektiv i de två 

dikterna är människans beroendeställning till naturen. I ”Hjärtstilla” gestaltas ett brustet hjärta 

naturen och örten hjärtstilla som botemedel för ett krossat hjärta. Att baserat på den 

antropocentriska natursynen i dikten vidare samtala med en klass om hur naturens resurser 

verkar under människans regi, utan tanke på konsekvenser för ekosystem eller den biologiska 

mångfalden. Det öppnar upp för en konversation om hur man kan gå till väga för att motverka 

detta icke-hållbara leverne. Fortsättningsvis kan man jämföra ”Hjärtstilla och ”Kälda” i denna 

aspekt. Baserat på min ekokritiska tolkning av ”Kälda” uppmanas läsaren att tänka och agera 

 
114 Lindblad, 2021, s. 15. 
115 Degerman, 2018, s. 277 – 286. 
116 Löwe, 2020, s. 75 – 76. 
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hållbart och att inte göra ett avtryck på naturen och miljön. Utifrån dikternas respektive 

didaktiska potential kan man vidare se hur exempelvis ”källan” som renas i dikten ”Kälda” 

skulle kunna representera förnyelsebara energikällor eller möjligtvis renandet av naturen i sig. 

Därigenom finns det en ingång att samtala om hur och vad man som individ kan göra för att 

leva mer hållbart. Samtidigt är det relevant att påpeka hur natursynen under Karlfeldts tid såg 

ut. Naturlyriken är en slags romantisk hyllning till naturen och ”Hjärtstilla” är skriven i en tid 

där utnyttjandet av naturen sågs som en självklarhet för människans överlevnad vilket 

exempelvis versraden ”Stjärnorna skönjas, och veden lyser från murknade trän.” talar för. 

Konkret förmedlar versraden att de ruttnande trädens spillvara används i syfte att värma upp. 

Att ta vara på naturens resurser är en typ av hållbart leverne. Som tidigare nämnt gäller det att 

stöpa och omstöpa dessa typer av frågeställningar och konversationer om hållbarhets- och 

miljöfrågor för att skapa en helhetsbild av det komplexa och dynamiska ämnet som klimat och 

miljöfrågor är. Litteraturargumentet för lyrikundervisningen kommer väl tillhands i en under-

visningskontext där ”Hjärtstilla” jämförs med ”Kälda” utifrån ekokritikens principer.117 Det 

tillåter att eleverna kan tolka och vidare samtala om hur natursynen har sett ut och hur den ser 

ut idag.  

Lyrik ger aldrig några enkla svar och för att utveckla elevernas tolkningsförmåga och 

litterära kompetens behövs det samtalas om det lästa.118 Andersson beskriver att lyriksamtal bör 

vara öppna men samtidigt lärarledda.119 I dagens mål- och resultatstyrda läroplan riskerar 

undervisningen att landa i ett instrumentellt angreppssätt.120 Den annars fria och kreativa 

lyrikläsningen bör ta plats samtidigt som det finns ytterligare värde i att betona elevernas 

känslomässiga band till lyriken. Det emancipatoriska argumentet för lyrikundervisningen 

innebär att elevernas egna tankar och känslor får utrymme i undervisningen.121 Konkret innebär 

detta att lyrikundervisningen kombinerar en formell undervisning om litterära verkningsmedel, 

form och stilmedel med ett elevorienterat och känsloladdat samtal.122 Det finns ytterligare värde 

i att kombinera känslomässiga och estetiska värden med faktakunskaper om hållbar utveckling 

och miljö.123 Det i sin tur ger upphov till att den estetiska och efferenta läsningen kombineras. 

Varpå elevernas förståelse för både lyriken generellt och samtal om hållbarhets- och miljöfrågor 

kan förankras i något djupare än att endast fokusera på mål och resultat i undervisningen.  

 
117 Wolf, 1997, s. 23 – 30 
118 Tornberg, 2020, s. 22. 
119 Andersson, 2019, s. 65 – 76. 
120 Andersson, 2019, s. 65 – 76. 
121 Wolf, 1997, s. s. 23 – 30 
122 Andersson, 2019, s. 65 – 76. 
123 Nordberg, 2017, s. 36 – 37. & Nilsson Skåve & Löwe, 2019, s. 12. 
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Baserat på det ovanstående spelar lyriken en viktig känslomässig roll i möjligheten att ta 

in ett hållbarhets- och miljöperspektiv i svenskundervisningen eftersom lyriken innebär en igen-

känningsfaktor som eleverna kan relatera till och skapa sitt eget känslomässigt band till 

samtidigt som det möjliggör för en vidare analys av dikterna.124 Den erfarenhetspedagogiska 

litteratursynen är dominerande i svenskundervisningen idag och det kan vara av vikt att i viss 

utsträckning använda elevernas erfarenheter och tankar för att vidareutveckla en pågående 

diskussion. Förhoppningen är då att samtalet skapar ett band till lyriken som genre varpå 

eleverna mognar inför tanken att analysera och tolka dikter utifrån olika perspektiv. Frågor som 

berör eleverna på ett individuellt plan är baserat på den ekokritiska läsningen av ”Hjärtstilla” 

och ”Kälda” möjliga att överföra i en klassrumskontext.  

7.2 Ekokritikens didaktiska möjligheter 

I ämnesplanen för svenskämnet ingår det att eleverna ska ges möjlighet att upptäcka och 

utforska allmänmänskliga perspektiv. Eleverna ska kunna ”använda” skönlitteratur som en del 

av upptäckandet och förståelsen för andra människors livserfarenheter.125 Vidare ska skön-

litteraturen ”utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv” 126 Samtidigt ingår 

det i värdegrundsuppdraget att anta ett miljöperspektiv i undervisningen.127 Ett sätt att närma 

sig miljöperspektivet är att inkorporera perspektivet ekokritiken i lyrikundervisningen. 

Ekokritiken som ingång vid elevers läsning av lyriska texter generellt innefattar didaktisk 

potential eftersom perspektivet i synnerhet handlar om att undersöka hur natur och människans 

relation gestaltas i litteratur. Samtidigt är användandet av ekokritik som ingång i lyrikläsning 

kontextberoende sett till elevgrupp och årskurs. Frågan som kvarstår är om eleverna är mogna 

att applicera och analysera utifrån ett perspektiv i sin läsning? Att anamma ett ekokritiskt 

perspektiv vid lyrikläsning innebär att ta hänsyn till naturliga och ekologiska värden i 

litteraturen. 128 Att ta in och arbeta med ekokritiken landar således i spänningen mellan det 

estetiska värdet och den ideologiska läsningen av lyrik. Kombinationen av dessa två aspekter 

bidrar till att utveckla ekolitteracitet hos eleverna.129 Följaktligen bidrar detta till ett större, mer 

världsomspänt tillvägagångssätt att undervisa om ekokritik. Inkluderingen av ett ekologiskt och 

 
124  Wolf, 1997, s. 23 – 30. & Andersson, 2019, s. 65 – 76. 
125 Skolverket, Ämne - Svenska (Gymnasieskolan) - Skolverket [hämtad: 2022-01-04] 
126 Skolverket, Ämne - Svenska (Gymnasieskolan) - Skolverket [hämtad: 2022-01-04] 
127 Skolverket, ”Gymnasieskolans uppdrag”, Läroplan (Gy11) för gymnasieskolan - Skolverket [hämtad: 2022-01-

04] 
128 Tenngart, 2019, s. 153. & Nilsson Skåve & Löwe, 2019, s. 11. 
129 Orr, Environmental Education and Ecological Literacy: Knowing, Caring, and Practical Competence - 

ProQuest, 1990, s. 49 – 53 [hämtad: 2021-12-19]. 
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naturnära lyrikundervisningsinnehåll erbjuder eleverna förståelse för framtida samhälls-

utveckling ur ett hållbarhets- och miljöperspektiv.130 Det är som tidigare nämnt en given del av 

de aktuella styrdokumenten i svenskämnet varpå det legitimerar att utgå från ett ekokritiskt 

perspektiv vid lyrikundervisning.  

 För att verkställa den didaktiska möjligheten i att samtala om både ett aktivistiskt budskap 

och förmedla en estetisk upplevelse bör det ske en växelverkan mellan det estetiska och 

aktivistiska i dikten.131 Utifrån en ekokritisk synpunkt besitter ”Kälda” en tydlig aktivistisk ådra 

eftersom dikten är en uppmaning till individen att agera hållbart och klimatsmart och inte lämna 

efter ett avtryck efter sig på naturen. I jämförelse med ”Hjärtstilla” får de aktivistiska dragen i 

dikten snarare utrymme först när man placerar dikten i dess litteraturhistoriska kontext. Först 

då blir de naturlyriska dragen, där relationen mellan människa och natur skildras genom känslor 

i form av naturbilder, tolkningsbara ur ett ekokritiskt perspektiv. Det innebär således att 

”Kälda” är den dikt som tydligast går att använda i syfte att lyfta fram ekokritiken som ingång 

i lyrikläsningen men det talar inte emot användningen av ”Hjärtstilla”. I stället skapar det en 

didaktisk möjlighet att kombinera den estetiska uttrycksformen och den ideologiska undertonen 

i diktens tema.132  

Som tidigare nämnts är ekolitteracitet den didaktiska motsvarigheten till ekokritiken. Eko-

litteracitet handlar om att genom litteraturen se till hur naturen skildras i relation till människan. 

Ett sätt att aktivera elevers tolkningsaktiviteter och utveckla den litterära kompetensen i form 

av ekolitteracitet är genom att arbeta fram ett metaspråk.133 I jämförelse med ”Kälda” består 

”Hjärtstilla” av en mängd äldre ord och arkaiserade begrepp som kanske inte alla elever har 

mött: ”hjärtstilla”, ”heden”, ”tordönet” och ”vådeldar” är exempel på detta (se bilaga 1). 

”Kälda” däremot besitter en vardaglig klang dock skulle en genomgång av ord som exempelvis 

”avtryck” vara på sin plats (se bilaga 2).134 Det skulle gynna elevernas initiala förståelse för 

dikterna samt sätta dem i kontext till det ekokritiska perspektivet då begreppen som gås igenom 

i någon utsträckning behandlar naturliga fenomen. Genom att läsa dikten högt och belysa de 

potentiellt svåra orden tar läraren grundförståelsen för det lyriska språket i beaktning och den 

litterära kompetensen får möjlighet att utvecklas.135 Undervisning om dikternas bildspråk 

 
130 Orr, Environmental Education and Ecological Literacy: Knowing, Caring, and Practical Competence - 

ProQuest, 1990, s. 49 – 53 [hämtad: 2021-12-19]. 
131 Degerman, 2018, s. 30. 
132 Degerman, 2018, s. 30. 
133 Martinsson, 2018, 37 – 59. & Mossberg Schüllerqvist & Wejrum, http://larportalen.skolverket.se 2020 [hämtad: 

2021-12-06]. 
134 Ståhl, 2021, s. 212 – 220. 
135 Martinsson, 2018, 37 – 59. 
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uppmanar eleverna att vidareutveckla deras litterära kompetens det landar i ett ämnesspecifikt 

läsande där fokuset läggs på ord som behandlar natur och miljö.136 För att elever ska utvecklas 

mot det tredje steget av Martinssons uppställning av litterära kompetensnivåer: ”objektrelaterad 

metaanalys” behöver de utmanas i att vidga deras perspektiv angående hållbarhets- och miljö-

frågor.137 Uppbyggnaden av ett metaspråk som berör lyrik i kombination med begrepps-

förståelse uthämtat från dikterna ”Hjärtstilla” och ”Kälda” innebär att ekokritiken som 

perspektiv kan få utrymme i undervisningen. 

Följaktligen inrymmer det lyriska språket didaktiska möjligheter där rytm och rim bidrar 

med en förståelse för genren lyrik och för ekokritiken som perspektiv.138 Genom en explicit 

undervisning av exempelvis traditionella rim baserat på ”Hjärtstilla” kontra fri vers baserat på 

”Kälda” bidrar det till att en litterär kompetens kan formas hos eleverna.139 En undervisning 

som fokuserar på lyriskt språk legitimeras enligt Wolf av det funktionella argumentet med 

lyrikundervisningen.140 Det bidrar till en språkutveckling hos eleverna. Vidare kan Wolfs 

lyrikargument med fördel kombineras med varandra. Ett sätt att kombinera exempelvis de 

litterära och funktionella argumenten i en undervisning om dikterna ”Hjärtstilla” och ”Kälda” 

är ta upp hur språkliga variationer kan användas i syfte att förgylla en dikt. Ett exempel på när 

formen inte går att skilja från diktens underliggande budskap är versraderna ”hjärtstilla, 

smärtstilla” (se bilaga 1). Detta eftersom utan den assonans som bidrar till den besvärjande 

tonen och vädjan diktjaget framhåller går den ekokritiska tolkningen förlorad. Ett annat 

exempel på hur form och innehåll är svårt att skilja åt är tempusformen i ”Kälda”. I analysen 

ovan framgår det att den första strofen är skriven i preteritum och den andra strofen i presens. 

Det är med andra ord i kompositionen av dikten som budskapet om hur människan har agerat 

och bör agera i klimatfrågan framförs. Således är det i en växelverkan mellan dikternas estetiska 

utformning och ideologiska budskap ett undervisningsmoment kan utformas. 

 Elever är inte vana vid att läsa och tolka äldre lyrik vilket är en bidragande orsak till att det 

lyriska språket ofta försummas i undervisningen, då fokus i stället läggs på elevernas 

individuella förståelse och tolkning av en dikt.141 Däremot finns det nackdelar med att enbart 

gå in på de verstekniska och rytmiska dragen inom lyriken. Om allt fokus läggs på att undervisa 

om verstekniska beståndsdelar åsidosätts elevernas egen tolkning. Emellertid innebär det en 

 
136 Mossberg Schüllerqvist & Wejrum, 2020, http://larportalen.skolverket.se 2020 [hämtad: 2022-01-04] 
137 Martinsson, 2018, 37 – 59. 
138 Wolf, 1997, s. 23 – 30. 
139 Mossberg Schüllerqvist & Wejrum, http://larportalen.skolverket.se 2020 [hämtad: 2021-12-06] 
140 Wolf, 1997, s. 23 – 30. 
141 Mossberg Schüllerqvist & Wejrum, http://larportalen.skolverket.se 2020 [hämtad: 2021-12-06] 
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förlust av den komplexa och dynamiska upplevelsen av att läsa lyrik.142 Således innebär det att 

äldre lyriska texter som exempelvis ”Hjärtstilla” kan jämföras med ”Kälda” där fokuset landar 

i att samtala och diskutera både form och innehåll för att utvinna ekolitteracitet.  

Att eleverna får möta litteratur som vidgar deras synsätt och låter dem möta nya perspektiv 

samtidigt som de tillåts att känna efter och tänka kring lyrik skapar en fulländad undervisning. 

Undervisning om ekologiska värden är nyckel till en mer hållbar värld.143 Det innebär att 

undervisning om ekokritik och dess aktivistiska ådra skapar en ökad ekologisk medvetenhet 

hos eleverna. Att reflektera och samtala kring värdegrundsfrågor som berör hållbarhets- och 

miljöaspekter utgör en viktig didaktisk beståndsdel och är en del av lärarens uppdrag. 

8. Diskussion och sammanfattande tankar 

Det kan vara både givande och komplext att inkorporera ett hållbarhets- och miljöperspektiv i 

lyrikundervisningen. Samtal om klimatförändringar och hållbarhet kan bidra till engagemang 

och diskussionslust hos vissa elever och kanske en känsla av håglöshet hos andra elever. I 

praktiken är det svårt att diskutera hållbarhets- och miljöfrågor utan att landa i hur individen 

ska agera för att bidra till en hållbar värld och värna om naturen och miljön runt omkring. Att 

komma ifrån kraven på individen och i stället lyfta in lyrikens och litteraturens didaktiska 

potential i klassrummet skulle möjligtvis motivationen till samtal om hållbarhets- och 

miljöfrågor öka. Samtidigt är det av vikt att poängtera att en lyrisk text inte nödvändigtvis 

framför de värdegrundsfrågor som eftersöks. 144 Det krävs ett tydlig undervisningsupplägg för 

att aktualisera de lyriska texternas didaktiska potential, som Alkestrand poängterar är det först 

vid interaktionen med lyrisk text som skapar den didaktiska potentialen.145 Att vidare samtala 

om värdegrundsfrågor således måste eleverna möta olika typer av litteratur, lyriska texter och 

författarskap för att vidare kunna samtala om lyrik samt reflektera och vidga sina perspektiv 

gällande hållbarhet- och miljöfrågor. 

Med tanke på det miljöperspektiv146 som ska ingå i alla skolämnen är det högst nödvändigt 

att anamma de didaktiska möjligheter som lyriken besitter att då vidare samtala om hållbarhets- 

och miljöfrågor i svenskundervisningen. Hur läro- och ämnesplanerna är utformande idag 

 
142 Mossberg Schüllerqvist & Wejrum, http://larportalen.skolverket.se 2020 [hämtad: 2021-12-06]. 
143 Duailibi, ECOLOGICAL LITERACY: WHAT ARE WE TALKING ABOUT? - ProQuest, 2006, s. 65-68 

[hämtad: 2021-12-19]. & Orr, Environmental Education and Ecological Literacy: Knowing, Caring, and 

Practical Competence - ProQuest, 1990, s. 49 – 53 [hämtad: 2021-12-19] 
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bidrar det med att den enskilde läraren själv måste skapa och välja material att arbeta med i 

undervisningen. Jag slår därmed ett slag för att lyrik är en ypperlig ingång till att behandla 

hållbarhets- och miljöfrågor eftersom relationen mellan människa och natur ofta skildras i lyrisk 

text. Med det sagt är det även av vikt att poängtera hur dagens mål- och resultatstyrda skola i 

allt större utsträckning minskar möjligheten att arbeta med en fri och mer kreativ 

lyrikundervisning.147 Det är inte möjligt att bedöma eller utvärdera en elevs känslor kring en 

dikt eller ett litterärt verk. Däremot är det möjligt genom undervisning att presentera ekokritiken 

som en ingång till vidare analys av en dikt. Att ta ut passager, exemplifiera ord och begrepp 

eller tolka innehållet i en dikt tillsammans med en klass utifrån ett ekokritiskt perspektiv ger 

upphov till en ökad ekolitteracitet.148  

Genom att utreda hur synen på naturen och relationen mellan människa och natur gestaltas 

skapas en arena för vidare samtal där elevernas litterära uppfattningsförmåga och tolkning-

saktiviteter gynnas.149 Således är det kombinationen av öppna och trygga klassrumsmiljöer till-

sammans med ett någorlunda strukturerat samtal om hållbarhets- och miljöfrågor som öppnar 

upp för ett utvecklande av ekolitteracitet hos elever samt en ekologisk medvetenhet.150 Nya 

associationer och nya kunskaper om naturen och ekologiska värden genererar en hållbar 

framtid.151 Att utforma en undervisning där ekolitteracitet utvinns är en av de viktigare 

aspekterna av värdegrundsuppdraget lärare har.152 Här kommer ekokritikens didaktiska 

potential in och växelverkan mellan den estetiska formen och den mer faktabaserade läsningen 

bör kombineras för att utvinna och skapa utrymme för eleverna att utveckla både deras litterära 

kompetens och ekolitteracitet.153 De didaktiska möjligheterna är många när det kommer till 

kritan: ett vidgat men lärarlett samtal om elevernas tolkning av dikten bör utgå från två läger 

som i slutändan kombineras. Det första grundar sig i diktens estetiska form. Det andra utgår 

från diktens ideologiska underliggande budskap. Det är kombinationen av dessa två delar som 

utgör ett hållbart lyrikmoment i svenskundervisningen.  

Man kan vrida och vända på lyrikens hållbara möjligheter i en undervisningskontext. I 

slutändan handlar det om att se till hur lyrikläsning och samtal skapar en ingång för eleverna 
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att börja reflektera och tänka kring hållbarhets- och miljöfrågor utifrån det lästa och tolkade 

materialet. I inledningen beskrevs det hur människan ensamt bidragit till den miljö- och 

klimatproblematik som vi har idag. Det är som tidigare nämnts ett högt anspråk att försöka 

skapa en arena där miljöperspektivet tas på allvar i svenskundervisningen. Med det sagt och 

med utgångspunkt i uppsatsens slutsatser gällande de didaktiska möjligheterna att inkorporera 

ett hållbarhets- och miljöperspektiv i svenskundervisningen är lyriken ett hållbart tillväga-

gångssätt.  
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