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ABSTRAKT 
Undersökningen som ligger till grund för detta examensarbete syftar till att ta reda på 
hur högstadieelever tolkar och värderar lyrik. Elever har fått läsa olika dikter och sedan 
skriva ner sina intryck. Skrivövningen syftar till att undersöka vad högstadieelever 
lägger märke till när de läser dikter och hur de kommenterar iakttagelserna. Ett av målen 
har varit att få klarhet i om elever förmår uppfatta dikters stil, stämning och symbolik. 
Undersökningen har också velat ta reda på vilka sorters dikter som högstadieelever 
föredrar. Efter att ha låtit elever läsa ett antal dikter, har de fått välja ut tre dikter som de 
tyckt bäst om. Därefter har eleverna skriftligt argumenterat för sina val av dikter. Ett 
övergripande syfte med dessa båda moment har varit att se vilken språklig förmåga 
högstadieelever har att tolka och värdera lyrik. 
 
Undersökningens resultat visar att högstadieelever främst tolkar dikter bokstavligen, 
men att de även har förmågan att se en dikts budskap och symbolik. Vad eleverna verkar 
sakna är språklig förmåga att uttrycka detta. Undersökningen visar också att 
högstadieelever främst värderar dikter efter deras innehåll, något som tycks gälla både 
för pojkar och för flickor. Därefter verkar argumenten mellan könen skilja sig något åt. 
Flickorna värderar en dikts stämning i större utsträckning, medan pojkarna ser mer till 
språkliga skikt. Undersökningen tyder också på att flickor på högstadiet har en något 
bättre förmåga att uttrycka sina argument än pojkarna. 
 
Förhoppningsvis kan undersökningen vara en hjälp för lärare att förbättra och fördjupa 
lyrikundervisningen, och bidra till att öka elevers språkliga förmåga. 
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1. INTRODUKTION 
Det är till tystnaden du skall lyssna 
tystnaden bakom apostroferingar, allusioner 
tystnaden i retoriken 
eller i det så kallade formellt fulländade 
Detta är sökandet efter ett meningslöst 
i det meningsfulla 
och omvänt 
Och allt vad jag så konstfullt söker dikta 
är kontrastvis någonting konstlöst 
och hela fyllnaden tom 
Vad jag har skrivit 
är skrivet mellan raderna 
(Ekelöf, 1959, ur Levande svensk poesi, s. 442). 

 
Så här lyder Gunnar Ekelöfs dikt Poetik ur diktsamlingen Opus incertum från 1959. En 
tolkning av denna dikt skulle kunna ge som resultat, att en dikts budskap inte bara handlar om 
orden på papperet. Vad Ekelöf säger, är att man skall lyssna till tystnaden och att budskapet 
står skrivet mellan raderna. 
 
Att läsa mellan raderna när vi läser dikter, är förmodligen något som vi minns från skolans 
lyrikundervisning. Jakten på en dikts djupare mening brukar vara det slutliga målet för 
diktläsningen. Självfallet går det att tolka en dikt både på ett djupare plan, men också på det 
mer ytliga planet. Det går att förklara vad en dikt handlar om genom att tolka vad den 
bokstavligen handlar om. Tyvärr brukar inte detta tolkningsförfarande räknas som det rätta. 
Det förutsätts nästan alltid att en dikt har en djupare mening, ett dolt budskap. Denna 
inställning är givetvis riktig, eftersom diktens koncentrerade form, gör att budskapet ofta inte 
kan uttryckas i klartext. Skulle en dikts budskap uttryckas på detta sätt, vore det ingen dikt, 
utan en novell eller en hel roman. 
 
Ett av problemen med dagens skola är, enligt min mening, att eleverna i sin språkträning 
förvisso får läsa mycket texter, men att lyriken har en undanskymd plats i undervisningen. 
Eleverna förutsätts kunna läsa en längre berättelse och sedan tolka dess innehåll och budskap. 
En vanlig undervisningsmetod är att läsa en berättelse och sedan skriftligen referera och 
recensera det lästa. Så långt är allt i sin ordning, men för att kunna göra detta måste eleverna 
ha ett språk att uttrycka sin tolkning med. Det som tänks och anas vid läsning av till exempel 
en roman eller novell, måste gå att sätta ord på. Lärare har en tendens att vara väldigt 
intresserade av elevers egna tankar och att eleverna på ett skriftligt korrekt sätt skall förmedla 
dessa. 
 
I det dagliga livet kommer vi hela tiden i kontakt med texter av olika slag. Vi måste kunna 
tolka och förstå dessa texter och många gånger också, kunna ge respons på dem. Om till 
exempel skattemyndigheten skickar oss ett brev i något ärende, måste vi kunna tolka och 
förstå innehållet, och därefter eventuellt författa ett svar på den text vi fått. Att kunna ge 
eleverna de verktyg som behövs för att klara detta, anser jag vara en viktig uppgift för skolan.  
 
Dikten utgör i sin korta och koncentrerade form en överblickbar text för alla. Genom diktens, 
många gånger korta, kärnfulla och komplexa tolkningsmöjligheter, ges eleverna möjlighet att 
börja i rätt ände. Att läsa och tolka lyrik kan vara en betydelsefull inkörsport för att kunna ta 
sig an både prosatexter och brukstexter. Att kunna läsa mellan raderna är en färdighet som 
gäller för alla texter. Ett nyhetsreportage i tidningen skall förvisso vara sakligt, men det färgas 
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ändå alltid av den som har skrivit texten. Detta kan man inte alltid se på ytan av en text, men 
läser man mellan raderna går det ofta att upptäcka. I förlängningen är detta en fråga om 
jämlikhet och demokrati. Det är givetvis alla medborgares rättighet att kunna tolka, kritiskt 
granska och förstå alla de texter de kommer i kontakt med i sitt dagliga liv. Här kan det vara 
på sin plats att citera den engelska lektorn Linda Hall: 
 

It is also true that poetry can do anything that fiction can do, only poetry does it better 
because it does it in a smaller compass and shorter space of time, which is a great 
advantage to bear in mind for those of our pupils without the stamina to plough through a 
whole novel, however short. (Hall, 1989, s. 17) 

 
Min nyfikenhet på att använda lyrik i undervisning har väckts, därför att jag själv är 
intresserad av att läsa dikter. Jag har dessutom under min praktik som svensklärare ägnat mig 
åt undervisning i att skriva lyrik. Eftersom jag är av den uppfattningen att lyrik är viktig för 
elevers språkutveckling, vill jag gå vidare och undersöka vad elever upplever när de läser 
dikter. Tolkar de lyriken på ett ytligt plan eller läser de mellan raderna? Vad i en dikt är det de 
sätter värde på? Jag vill också undersöka om elever har den språkliga förmågan att kunna 
uttrycka sina tankar och värderingar om dikter. Jag vill här citera Esaias Tegnérs bevingade 
ord från epilogen vid magisterpromotionen vid Lunds universitet 1820, eftersom de på ett 
ypperligt sätt beskriver vad den här undersökningen skall handla om: 
 

Vad du ej klart kan säga, vet du ej; 
 med tanken ordet föds på mannens läppar; 
 det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. (Alsheimer, 2004, s. 190) 
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2. BAKGRUND 
I bakgrundskapitlet kommer en genomlysning av lyrikens olika delar att genomföras. Först 
kommer en förklaring till begreppet lyrik. Därefter redovisas tidigare didaktisk forskning 
inom området, lyrikens betydelse för språkutvecklingen, samt teorier om tolkning och 
värdering av lyrik. Avslutningsvis redovisas tidigare forskning om lyriken i skolan. 

2.1 Definition av lyrik 
Lyrik kommer från det grekiska ordet lyra, ett sjusträngat grekiskt instrument. Ofta används 
begreppen dikt, poesi och vers som synonyma begrepp till lyrik. En förklaring till begreppet 
lyrik, från skolans värld är: 
 

Oftast kortare dikter i bunden eller obunden form sammanhållna kring en bestämd tanke, 
känsla eller stämning och oftast i avsaknad av ett händelseförlopp. (Wolf, 2004, s. 14) 

 
Tom Hedlund (2000, s. 12) menar att det inte går att sätta likhetstecken mellan poesi och 
lyrik. Lyriska texter kan vara representerade i prosa, och kännetecknet för en lyrisk text är att 
den är av reflekterande och känsloexponerande karaktär. I den lyriska texten är orden och 
deras kombinationer, strikt bundna till textens djupare innebörd. 
 

2.2 Lyrik i skolan 
I sin rapport Som barn är man alltid diktare från 1995 redovisar Lars Wolf en enkät om 
lärares syn på lyrik i skolan. Den visar att en klar majoritet av lärarna tycker det är viktigt att 
läsa och diskutera lyrik med eleverna. Resultatet visar också att lyrikundervisning inte 
förekommer särskilt ofta i undervisningen. Lärarnas argument för att inte arbeta med lyrik är 
främst tre: 
 

• Lärarna anser att elever har fördomar om lyrik. 

• Lärarna menar att det inte finns tid över för lyrik. 

• Lärarna anser att de kan för lite och känner sig osäkra inför ämnet. 

(Wolf, 1995, s. 47 f.) 
 
Den engelska lektorn Linda Hall (1989 s. 51 f.) anser att lyriken måste introduceras på ett 
mindre hotande och informellt sätt, för att komma till rätta med elevers fördomar och lärares 
osäkerhet: 
 

It is surely time that we tried to present poetry in a less threatening way. A gentler, more 
informal approach is needed. To cultivate in our primary/middle pupils an interest in 
reading poetry both in and out of school requires in fact the simplest of methods. We need 
do no more than read lots of poetry to our pupils on a regular basis. Let the poems speak for 
themselves. (Hall, 1989, s. 51 f.) 

 
Hall (ibid.) anser att dikter inte ska analyseras i de lägre åldrarna utan eleverna ska istället få 
möjlighet att lyssna till diktuppläsning. Hall påpekar att det kan vara svårt att motivera 
undervisning i lyrik, eftersom det handlar om kunskaper som är svåra att mäta. Hon är dock 
av den åsikten att lyrik tränar de mätbara basfärdigheter som den engelska skolan vill uppnå. 
Hall menar att även om lyrik inte kan räknas till den mest instrumentella undervisningen i 
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skolan, så bidrar lyrikundervisningen till att utveckla de färdigheter som instrumentellt går att 
mäta. Till stöd för sitt resonemang för hon fram tolv punkter: 
 

• Upplevs lyrik som något roligt och trevligt ökar det intresset för att läsa. 

• Lyrikläsning lär eleverna att lyssna koncentrerat. 

• Lyrikundervisning tränar koncentrationen. 

• Lyrik tränar muntlig framställning och förbättrar både tal och självförtroende. Detta 

knyter också an till punkten att lyssna koncentrerat. 

• Med lyrikens hjälp tränas den litterära uppfattningsförmågan. 

• Genom övning i att läsa mellan raderna och dra slutsatser tränas den mer avancerade 

litteraturförståelsen. 

• Lyrik främjar språkutvecklingen på ett avgörande sätt. 

• Lyrik utvecklar fantasin. 

• Lyrik ger näring åt känslolivet. 

• Lyrik bidrar till att vidga erfarenheter och insikter. 

• Lyriken gör oss till mer helgjutna människor. Lyriken blir ett komplement till mer 

tekniska kunskaper. 

• Lyrik är en viktig del av vårt kulturarv. Många av våra största tänkare och författare 

har använt sig enbart av lyrik. 

(Hall, 1989, s. 6 f.) Egen översättning med hjälp av Wolf (1995, s. 23). 
 
I Wolfs (1995, s. 25) rapport Som barn är man alltid diktare redogör författaren för några av 
de argument som framförts för lyrik i skolan. Wolf menar att lyriken har betydelse när det 
gäller att främja språkutvecklingen, träna skrivförmågan, träna att stava och skriva korrekt, 
utveckla skrivflödet och berättarförmågan, förstå vikten av precision i tal och skrift, lära sig 
lyssna, träna koncentration, ha trevligt och roligt, uppleva något angenämt, samt att känna sig 
lycklig. 
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Wolf (2004, s. 28 f.) gör i boken Till dig en blå tussilago en sammanfattning av argumenten 
för lyrikundervisning i skolan. Wolf grupperar dem i tre olika kategorier. 
 
De funktionella argumenten: Här inryms de instrumentella och pragmatiska argumenten, det 
vill säga de som har med nyttan att göra. Enligt Wolf (ibid.) främjar lyrikundervisningen 
bland annat språkutvecklingen, skrivförmågan, skrivflödet och berättarförmågan. Wolf menar 
att de funktionella argumenten har en intim koppling till undervisning i svenska, och att det 
finns ett samband mellan lyrik och språkutveckling. 
 
De emancipatoriska argumenten: Under denna punkt återfinns bland annat argument som 
förståelse och reflektion, samt utveckling av fantasi och känsloliv. Eleverna kan här menar 
Wolf (ibid.), med hjälp av lyriken utforska sin omvärld och sitt eget inre. Särskilt 
betydelsefullt kan detta vara i tonåren när eleverna börjar utveckla en livsplan. 
 
Litteraturargumentet: Argumentet kan även kallas för traditionalistiskt, eftersom det syftar 
tillbaka på kulturarvet. Det är undervisningens uppgift att låta eleverna komma i kontakt med 
den rikedom av formspråk som finns inom litteraturen. Eleverna ska genom litteraturen och 
då även via lyriken, träna sig i litterär uppfattningsförmåga (ibid.). 
 

2.3 Språkutveckling 
Wolf (1995, s. 66 f.) konstaterade att högstadieelever inte hade ett eget språk att använda för 
värdering av litteratur. Wolf refererar till den egna undersökningen Som barn är man alltid 
diktare. För att råda bot på detta menar Wolf (2002, s. 134 f.) i skriften Läsaren som 
textskapare, att undervisningen måste blir mer läsarorienterad. Lärarna måste tänka i andra 
banor än de traditionella där fokus har legat på författarkunskap, genrer och kronologi. Wolf 
menar att viktiga pedagogiska frågor nu är: 
 

• Kommer mina elever tycka texten är intressant och kommer de att förstå den? 

• Hur bestämmer jag vilka de inledande frågorna skall vara? 

• På vilket sätt kommer min respons att skilja sig från elevernas? 

• Vad vill jag att eleverna skall lära sig genom att ge respons på texten? 

• Hur kan jag ta reda på det? 

• Hur kommer det sociala klimatet i klassen att inverka på elevernas vilja att dela med 

sig av sin respons? 

• Vilka aktiviteter kan jag som lärare använda för att få till stånd en diskussion om 

texten? 

• Hur kan jag anpassa lektionen till de skillnader som finns mellan eleverna beträffande 

bland annat litteraturintresse, mognad, erfarenheter och kön? 

• Hur skall elevernas respons följas upp? 

• Vilket slags skrivande kring texten utvecklar bäst mångsidiga och innehållsrika 

tolkningar? 
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(Wolf, 2002, s. 134 f.) 
 
Cai Svensson (1989, s. 43 f.) redogör i sin rapport Barns och ungdomars läsning för fem olika 
stadier i barns läsutveckling: 
Bilderboks- och barnramseåldern (från två till fem eller sex år) Denna period utmärks bland 
annat av att barnen älskar rim och ramsor. 
Sagoåldern (från fem till åtta eller nio år) Denna period brukar kallas för den magiska 
realismens ålder, främst på grund av barnens mottaglighet för fantasi. Dessutom kvarstår 
intresset för poesin via rim och rytm. 
Miljöberättelse- faktaläsningsåldern (från nio till tolv år) Under denna period börjar barnen 
orientera sig i den konkreta, objektiva världen. 
Äventyrsberättelsens ålder (från tolv till fjorton eller femton år) Barn i dessa åldrar intresserar 
sig mest för äventyrsböcker, sensationsnoveller, reseskildringar och populärfiktion. 
Mognadsåren eller läsutvecklingens litterärt-estetiska skede (från fjorton till sjutton år) Här 
upptäcks en egen inre värld och värdefrågor. Läsintresset utvecklas åt ett mer intellektuellt 
innehåll. 
 
Svensson (ibid. s. 45 f.) menar att uppdelningen bygger på Piagets teorier om kognitiv 
utvecklingspsykologi. Författaren menar dock att läsutveckling och läsmotivation är ett 
komplext område, och att det finns många samverkande faktorer att ta hänsyn till. Enligt 
Kornej Tjukovskij (1975, s. 223) är det från två- till femårsåldern som barnens behov av poesi 
är som starkast. Under denna period är poesin ett av de starkaste medlen som finns för 
barnens språkutveckling. Bland annat är det poesins rikedom på rim som gör att barnen kan 
stärka intellektet, ordförrådet och språkstrukturen. Denna ålder är avgörande för barnens 
fortsatta språkutveckling. Wolf (1995, s. 29) påpekar dock, mot bakgrund av Svenssons 
läsutvecklingsfaser, att skolan även högre upp i åldrarna måste tillfredsställa elevernas behov 
av lyrik. Eleverna på högstadiet och gymnasiet befinner sig i den åldern när de stora 
livsfrågorna får allt större utrymme i deras medvetande. Därför behövs lyriken som ett 
meditativt inslag i undervisningen. Även Hall (1989, s. 11) menar att större delen av barns 
språkutveckling är avklarad under låg- och mellanstadietiden. Hall refererar även till 
hjärnforskning på området som talar för att lyrik och rimmade verser förbättrar lässvaga barns 
utveckling. Lyrik kan spela en viktigare roll för utveckling av det personliga språket än vad 
prosatexter kan åstadkomma. 
 

2.4 Att tolka och värdera lyrik 
När man tolkar och värderar lyrik kan man enligt Gunnar Hansson (1970, s. 29), dela in 
begreppet dikt i fyra olika betydelser. För det första finns dikten som bokstäver och ord på ett 
papper. För det andra är dikten en individuell upplevelse som läsaren har haft. Även om flera 
personer har läst samma dikt är deras upplevelse av den i allra högsta grad personlig. Den är 
med andra ord unik för varje individ. För det tredje går det dock att på ett mer generaliserat 
plan, att urskilja ett antal upplevelser som indikerar att det är en och samma dikt. 
Generaliserar man ännu mera går det att urskilja ett fåtal grundläggande innebörder i 
diktupplevelsen, som alla kan enas kring. Det kan till exempel handla om rytm och 
ljudvärden. Slutligen är dikten utan läsaren bara att betrakta som ett fysiskt objekt. Det är först 
när läsaren upplever dikten som den får sina estetiska egenskaper, och det är bara utifrån detta 
perspektiv som dikten kan tolkas och värderas (ibid., s. 23 f.). 
 
Hansson (1970, s. 11 f.) menar också att det kan uppstå problem med att kommentera 
diktupplevelsen, eftersom läsarna har olika förmåga att ge uttryck för vad de har upplevt, även 
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om de läst samma dikt. Anledningen kan vara att läsarens förmåga att tolka dikter och 
kommentera dem, är nära knutna till varandra genom uttrycksförmågan. I dess förlängning 
handlar det om ordförrådet. 
 
I den ovan anförda skriften Dikten och läsaren av Gunnar Hansson (1970), beskrivs hur 
läsarna tolkat dikterna på två olika sätt. Vissa har utgått från ett så kallat analytiskt perspektiv, 
vilket innebär att de har studerat dikten detalj för detalj, för att förstå dess olika delar. Därefter 
har dessa detaljer satts samman till en helhet, som utgjort den slutliga tolkningen av dikten. 
Andra har däremot tolkat dikten från ett syntetiskt perspektiv, nämligen analyserat dikten i 
mer fria associationsbanor och lagt in mer av diktens känslor och stämningar i tolkningen. 
Dock menar Hansson att möjligheten till felkällor bör medräknas. För att kunna skilja mellan 
en analytisk respektive syntetisk analys, måste en starkare gränsdragning göras (ibid., s. 297 
f.).  
 
En som närmare studerat elevers förmåga att värdera texter, är Cai Svensson. I sin rapport 
Barn och ungdomars läsning från 1989, konstaterar Svensson att flertalet undersökningar 
visar att svenska skolelever använder få värderingskriterier. Visserligen visar 
undersökningarna i rapporten att kriterierna ökar högre upp i ålder, och att de förskjuts från 
textens innehåll till mer formella kriterier såsom komposition, form och stil (ibid., s. 123). 
Ändå dominerar även i de högre åldrarna argument som spännande, skojig och rolig. Vad 
undersökningarna också visar är att elever har en inneboende förmåga att värdera texter om de 
får rätt arsenal av kriterier till sitt förfogande. 
 
Wolfs (1995, s. 63) undersökning antyder att flickor är något bättre på att formulera 
värderingar än pojkar. Wolf refererar till språkvetaren Per Linell (1982, s. 261) och dennes 
bok Människans språk. Linell menar att det finns undersökningar som visar att språket 
varierar beroende på kön, och att skillnaden grundläggs redan i tioårsåldern.  
 
Linell (ibid., s. 263) menar också att en ökad språklig uttrycksförmåga ger oss kapacitet att 
förstå både den fysiska och den sociala verkligheten. Oftast utvecklas språk och kognition 
sida vid sida. När obalans av någon anledning uppstår, menar Linell (ibid.) att språklig 
fattigdom och/eller språklig alienation blir följden. Språklig fattigdom innebär ett 
underutvecklat språk i förhållande till individens övriga utveckling Denne kan därför inte 
uttrycka vad han eller hon känner och vet. Vid språklig alienation gäller det omvända. 
Individen har ett allt för komplext och främmande språk som saknar kontakt med 
verkligheten. 
 

2.5 Tidigare forskning 
Wolf genomförde 1994 en undersökning, Som barn är man alltid diktare, där elever fick 
värdera dikter (Wolf, 1995, s. 57 f.). Delar av den nu genomförda undersökningen är till sin 
utformning lik den som Wolf genomförde (se 4.1.2). Wolf använde sig av elever från årskurs 
tre, sex och nio, medan den nu genomförda undersökningen koncentrerar sig på elever från 
årskurs åtta och nio. Den nu genomförda undersökningen tar också upp hur elever tolkar 
dikter och hur de kommenterar sina iakttagelser. 
 
Det Wolf (ibid.) fann i undersökningen var att när det gäller elevers förmåga att uttrycka 
värderingsargument, verkar det nästan bli sämre desto högre upp i åldrarna de kommer. 
Iakttagelsen gäller för det antal argument eleverna presterade, när de värderade dikter. 
Författaren påpekar dock att underlaget är allt för litet för att det ska gå att dra några säkra 
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slutsatser. Det verkar dock som att Wolfs undersökning tyder på att argumenten vid värdering 
ändras högre upp i åldrarna. De verkar gå mer mot dikters tema, budskap och symbolik, från 
att ha varit mer av innehållslig art. Wolf menar dock att elevernas argument för sina 
värderingar oftast är både korta och intetsägande. Författaren sammanfattar sin undersökning 
med att referera till Cai Svenssons Barn och ungdomars läsning från 1989. Svensson menar 
att svenska skolelever har tillgång till få värderingskriterier (ibid., s. 123). Wolf avslutar sin 
undersökning med orden: 
 

Att arbeta med lyrik på olika sätt i skolan � och då redan från lågstadiet � kan vara ett sätt 
att förse eleverna med de värderingskriterier de i dag alltså tycks sakna och därmed göra 
dem språkligt mer mångsidiga. (Wolf, 1995, s. 67) 

 
I boken Till dig en blå tussilago från 2004 beskriver Wolf en undersökning som Jan Digné har 
genomfört. Dignés rapport finns bara som stencil, och har trots efterforskningar inte gått att få 
fram. Digné lät ett antal elever i årskurs tre tolka några av Evert Taubes tonsatta dikter. Det 
Digné ville få svar på var bland annat vad elever lägger märke till i texterna, och hur de 
kommenterar detta. Delar av den nu genomförda undersökningen bygger också i grunden på 
Jan Dignés (se 4.1.1). Undersökningen kom fram till, trots det begränsade underlaget, att 
många elever kunde se och tolka texternas budskap, även om många också läste dikterna rent 
bokstavligt. Digné avslutar med att konstatera att dikterna har visat sig vara kognitivt 
begripliga, emotionellt engagerande samt inbjuda eleverna till identifikation (Wolf, 2004, s. 
49 f). 
 
Hösten 2005 genomförde Sofia Ekberg, lärarstudent vid Göteborgs universitet, en 
undersökning bland några gymnasieelever. Rapporten Hur gör man en lyrikläsare? hade som 
syfte att undersöka om det med medveten litteraturundervisning gick att träna och förbättra 
elevers tolkningsförmåga. Ekberg ville också undersöka om eleverna kunde förmås att tränga 
djupare in i dikter. Ekbergs undersökning innehöll flera olika moment, där eleverna fick tolka 
dikter skriftligt, skriva egna dikter, samtala om dikter med mera. Vad Ekberg (ibid. s. 32 f.) 
konstaterar i resultatdiskussionen är att elevernas litterära förmåga inte förändrades nämnvärt. 
Detta, menar hon, beror främst på den korta tid som användes till arbetet, nämligen endast 
fem lektioner. Författarinnan menar dock att det går att iaktta en förskjutning i vad eleverna 
tolkar, nämligen en förskjutning från den bokstavliga läsningen av dikter till läsning mellan 
raderna, det vill säga till budskap och symbolik. 
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3. PROBLEM 
Att kunna sätta ord på sina inre tankar har bland annat sin utgångspunkt i Lev Vygotskijs 
teorier. Vygotskij menar att vi som små har ett egocentriskt inre tal. Ju äldre vi blir desto 
viktigare blir det att skaffa sig ett icke-egocentriskt yttre tal (Egidius, 2003, s. 79 f.). Det är 
det allmänna språk vi behöver för att kunna kommunicera med varandra. Att låta elever tolka 
och värdera dikter i form av en skrivövning kan visa hur långt de har kommit i sin 
läsförståelse och skrivförmåga. Förhoppningen är att denna undersökning ska ge svar på hur 
delar av litteraturundervisningen kan fördjupas och förbättras (Wolf, 2004, s. 50). 
 
I boken Till dig en blå tussilago av Lars Wolf (2004, s. 25 f.) ägnar författaren ett helt kapitel 
åt att framföra argument för lyrik i skolan. Ett av argumenten, som ägnas ett eget avsnitt, är 
lyrikens betydelse för språkutvecklingen. Dels menar Wolf att skrivande av dikter gynnar 
elevers språkutveckling. Dels menar han att genom att låta elever tolka och värdera dikter ges 
ett viktigt bidrag till elevers utveckling av språkliga redskap. 
 

Ett annat skäl är att lyrik har förmågan att väcka respons med direkt koppling till läsarens 
omedelbara tankar och känslor. Därför erbjuder lyriken bättre möjligheter än andra 
skönlitterära genrer att ställa den centrala frågan hur språk och respons är relaterade. (Wolf, 
2002, s. 8) 

 
Ovanstående resonemang presenterar Lars Wolf närmare i boken Läsaren som textskapare 
från 2002, där han också menar att lyrik i skolan ger möjligheter till en fördjupad 
undervisning. Huvudsyftet med denna undersökning är att studera om elever har den språkliga 
förmågan att tolka och värdera lyrik. Undersökningen syftar till att få kunskap om: 
 

• Vilken typ av dikter elever på högstadiet föredrar. 

• Hur elever uttrycker sig när de skall argumentera för sina val av dikter. 

• Vad elever lägger märke till när de läser dikter, och hur de kommenterar dessa 

iakttagelser. 

• Vad elever förmår uppfatta av dikters stämning och stil. 

• Huruvida flickor och pojkar tolkar och värderar lyrik olika. 
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4. METOD 
 Undersökningen består av två moment. Det ena momentet fokuserar på elevers tolkning och 
förståelse av lyrik. Det andra momentet fokuserar på elevers värdering av lyrik, vilka dikter 
elever föredrar och hur de motiverar sina val. Undersökningen genomfördes i form av en 
skrivövning där varje enskild elev skrev ner sina tolkningar och värderingar. Till sin hjälp 
hade de förtryckta formulär (se bilaga 1C, 2B). 

4.1 Undersökningsmetod 
Undersökningen är gjord ur ett induktivt perspektiv, och stämmer väl överens med den 
human- och kulturvetenskapliga forskningstraditionen (Patel & Davidson, 1994, s. 21 f.). Att 
arbeta induktivt innebär att undersökningen inte bygger på några tidigare teorier. Risken med 
induktion är att undersökningsmaterialet baserar sig på en speciell situation, där 
bakgrundsvariabler som tid och grupp av människor spelar in. I bakgrundskapitlet redovisas 
en del av den forskning som tidigare genomförts inom området, och det kan därför inte 
uteslutas att dessa undersökningar har påverkat bearbetningen av undersökningsmaterialet. 
Undersökningen överensstämmer därför med den human- och kulturvetenskapliga 
forskningstraditionen, där det är vanligt att flera teorier samspelar, en så kallad teoretisk och 
metodisk pluralism (ibid.). 
 

4.1.1 Tolkning 
Vid elevernas tolkning av dikter användes påbörjade meningar innehållande signalord. 
Signalorden är hämtade från tidigare undersökning som genomfördes av Jan Digné (Wolf, 
2004, s. 49 f.). Tanken med detta förfaringssätt var dels att hjälpa eleverna med tolkningarna, 
och dels att underlätta bearbetningen av materialet. De påbörjade meningarna med 
signalorden kursiverade var: 
 

• När jag läser dikten tänker jag på� 

• När jag läser dikten tycker jag att� 

• När jag läser dikten känner jag mig� 

• När jag läser dikten vill jag, skulle jag vilja 

• Dikten handlar om 

• Det här var svårt att förstå (ord, innehåll) 

• Övriga synpunkter 

(Wolf, 2004, s. 50) 
 
Punkten övriga synpunkter har tillkommit i denna undersökning, för att ge deltagarna 
möjlighet att ytterligare kommentera dikterna. 

4.1.2 Värdering 
Vid undersökningen av hur elever värderar dikter användes sju olika värderingskategorier, 
beroende på vilka argument eleverna angav. Dessa rangordnades efter den svårighetsgrad 
kategorierna förväntades besitta, med tanke på elevernas kunskaper. Den sjunde kategorin, 
intetsägande och övrigt, är inte svårighetsgraderad utan finns med för att kunna placera 
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värderingar som är utan intresse. Värderingskategorierna är hämtade från en tidigare 
undersökning av Lars Wolf (1995, s. 62 f.). De sju kategorier som användes var: 
 

• Innehåll 

• Stämning 

• Personlig anknytning 

• Språkliga skikt (ordval, rim mm.) 

• Bildskikt (liknelser och metaforer) 

• Tema (inkl. budskap och symbolik) 

• Intetsägande och övrigt 

(Wolf, 1995, s. 63) 
 
Undersökningen är både kvantitativ och kvalitativ, även om den till största delen har 
kvalitativa förtecken. Undersökningen bygger på textmaterial från elever, vilket gör att den är 
kvalitativt inriktad och bygger på hermeneutiska forskningsmetoder (Patel & Davidson, 1994, 
s. 25 och 99 f.). Det måste dock betänkas att resultatet är en följd av undersökarens tolkning 
av texterna, vilket gör att reliabiliteten kan ifrågasättas.  
 

4.2 Urval 
Nedan redovisas de olika urval som gjorts. Dels urvalet av elever för undersökningen, dels 
urvalet av de texter som användes till undersökningen. 

4.2.1 Elevurval 
Undersökningen genomfördes i en år åtta och i en år nio. Totalt deltog 38 elever i 
undersökningen. De var fördelade på 20 elever i år åtta och 18 i år nio. Av deltagarna var 20 
elever flickor (9 stycken i år åtta och 11 stycken i år nio) och 18 elever pojkar (11 stycken i år 
åtta och 7 stycken i år nio). 
 
Urvalet är att betrakta dels som ett strategiskt urval, dels som ett bekvämlighetsurval (Trost, 
2001, s. 24 f.). Urvalet är strategiskt ur den synpunkten att undersökningen ville ge svar på 
vilken språklig förmåga högstadieelever har, och hur dessa tolkar och värderar lyrik. 
Dessutom ville undersökningen ge svar på om det gick att se några skillnader mellan könen, 
vilket förhoppningsvis kommer att kunna bidra till att fördjupa de didaktiska kunskaperna, 
främst inom litteraturundervisningen. Urvalet är också gjort ur ett bekvämlighetsperspektiv, 
på så sätt att kontakter med skolan som undersökningen gjordes på redan fanns, vilket gjorde 
att personal och skolledning var välvilligt inställda till undersökningsarbetet. Det kan annars 
vara ett hinder att få tillgång till elever för en undersökning, eftersom det kan ha en störande 
inverkan på den ordinarie undervisningen. 
 

4.2.2 Urval av dikter för tolkning 
I det första momentet fick eleverna läsa två olika dikter. Anledningen till att använda två 
dikter var att de representerar två olika typer av lyrik. Den första dikten är den klassiska Ja 
visst gör det ont av Karin Boye (bilaga 1A). Den är hämtad från diktsamlingen För trädets 
skull utgiven 1935. Valet berodde främst på att det är en mycket känd dikt, som också borde 
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vara relativt enkel att tolka. Det är en vårdikt, som också handlar om människan och livet om 
man studerar den mellan raderna. Den andra dikten är av en mer komplicerad och öppen 
natur, och möjligheten till tolkningar var stora. Det är Den verklige tekännaren av Karl 
Vennberg (bilaga 1B). Den kommer från diktsamlingen Halmfacklan som gavs ut 1944. 
Dikten är att betrakta som svårtolkad och det finns ingen självklar tolkning av den. Valet av 
dikter kan alltid diskuteras och blir alltid ett subjektivt val av den som genomför 
undersökningen. Dock var det viktigt att de två dikterna skulle vara olika varandra, för att se 
vilken av dikterna eleverna hade svårast att skriftligen tolka. Dikterna presenterades utan titel 
och utan namn på författarna, eftersom fokus endast skulle ligga på innehållet. 
 

4.2.3 Urval av dikter för värdering 
Urvalet av dikter var samma som i en tidigare gjord undersökning av Lars Wolf (1995, s. 57 
f.) Som barn är man alltid diktare. Dikterna är hämtade ur antologin Barnens versbok (1986), 
sammanställd av Gertrud och Siv Widerberg. Enligt Wolf är urvalet till stor del godtyckligt, 
men tanken har varit att välja dikter med så stor variation som möjligt. Wolf har tagit hänsyn 
till innehåll, form, tillkomstår samt lika många manliga som kvinnliga diktare. Valet av dikter 
var även i detta fall subjektiv. De utvalda dikterna presenterades inte i någon särskild ordning, 
utan i bokstavsordning efter poetens efternamn. Dikterna presenterades för eleverna med titel, 
men utan författarnas namn. Titeln var med eftersom eleverna skulle välja ut tre av dikterna. 
De tio dikterna var: 
 
Blomberg, Erik, �Människans hem� (1929) 
Danielsson, Tage, �Dumtummen� (1967) 
Diktonius, Elmer, �Våren är glimmerdropp� (1930) 
Geijerstam, Brita Af, �Jag sitter sjungande� (1982) 
Hallqvist, Britt G., �Kväll i trädgården� (1976) 
Hellsing, Lennart, �Sömniga Sune� (1963) 
Lindgren, Barbro, �Gråt inte för att jag är död� (1974) 
Peterson, Bertil, �Jag flyger� (1981) 
Widerberg, Siv, �Han ser så dum ut� (1973) 
Åkesson, Sonja, �Upprustningen� (1969) 
(bilaga 2A) 
 

4.3 Genomförande 
För att få en uppfattning om undersökningen var genomförbar, utfördes ett pilottest med nio 
elever. Detta gjordes främst för att se om undersökningsmaterialet var användbart och vad 
som var viktigt att tänka på när det gällde instruktionerna. Den kritik som kan riktas mot 
pilottestet är att det genomfördes med eleverna en och en, medan själva undersökningen 
utfördes i helklass. Pilottestet kan dock ha inneburit att den enskilde eleven vågat ställa frågor 
om sådant som var svårförståeligt. Om detta har haft någon inverkan på resultatet går inte att 
dra några slutsatser av, men det går inte att avfärda den möjligheten. 
 

4.3.1 Tolkning av dikterna 
Det första momentet gick ut på att eleverna genom en skrivövning skulle tolka de båda 
dikterna var för sig. Till sin hjälp hade de sex olika signalord, för att underlätta tolkningen av 
dikterna (se 4.1.1). Metoden med signalord kan också ses som en tänkbar undervisningsmetod 
för hur tolkning av lyrik och skönlitteratur kan gå till. Syftet med skrivövningen var att se vad 
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eleverna uppfattade i dikterna, och om de hade den språkliga förmåga att uttrycka detta. 
Invändningen mot användning av signalord, är att de kan styra elevernas skrivande (Wolf 
2004, s. 49 f.). Fördelen är att det lättare går att kategorisera och värdera materialet. Idén till 
metoden är hämtad från Jan Digné som tidigare gjort en liknande undersökning i år tre (ibid.). 
Skrivövningen genomfördes på ett förtryckt formulär där signalorden fanns med i en påbörjad 
mening (Bilaga 1C). Eleverna fick också ange om de var flicka eller pojke, för att 
uppmärksamma eventuella skillnader mellan könen i undersökningen. 
 
Därefter sorterades materialet efter år och efter kön. Alla elevernas kommentarer sorterades in 
under respektive signalord, och en sammanställning av elevernas kommentarer gjordes. I 
resultatet redovisas en sammanfattning från de olika åren och vad flickor respektive pojkar 
har skrivit. Det skulle bli allt för omfattande att presentera allt material i resultatdelen, därav 
sammanfattningen. Sammanställningen har utgått från en kvalitativ bearbetning av materialet 
(Patel & Davidson, 1994, s. 25 f. och 100 f.). 
 

4.3.2 Värdering av lyrik 
Det andra momentet var kopplat till elevers värdering av lyrik. Eleverna fick läsa tio utvalda 
dikter och skulle därefter välja ut de tre som de tyckte bäst om (bilaga 2A). De skulle sedan 
skriftligt motivera sina val så utförligt som möjligt. Till sin hjälp fick de ett formulär med 
förtryckta instruktioner (bilaga 2B). Huvudsyftet med undersökningen var att se hur eleverna 
uttrycker sig när de värderar lyrik, men också att kunna se tendenser till vilka dikter som var 
populärast. Dessutom fick eleverna ange om de var pojke eller flicka. Tanken med detta var 
att kunna uppmärksamma eventuella skillnader i val och värderingar mellan könen, samt om 
det fanns några skillnader i språklig förmåga. För att göra elevernas preferenser mer 
hanterbara delades de in i sju olika kategorier och i stegrande svårighetsgrad (se avsnitt 4.1.2). 
 
Materialet sorterades både efter år och efter kön, samt delades upp i två olika delar. Först 
valde eleverna ut de tre dikter de tyckt bäst om. Den först placerade dikten fick i 
sammanställningen tre poäng, dikten på andra plats fick två poäng och dikten på tredje plats 
fick en poäng. Därefter gjordes en procentuell fördelning av poängen på respektive dikt. Den 
andra delen bestod av de argument eleverna angett för sina val av dikter. Argumenten 
räknades och sorterades in under de olika kategorierna. För att kunna sortera in argumenten 
under rätt kategori genomfördes ett hermeneutiskt tolkningsförfarande (ibid.). Därefter 
gjordes en procentuell fördelning mellan de olika kategorierna. De olika kategorierna är också 
hämtade från Wolfs (1995, s. 50) tidigare nämnda undersökning Som barn är man alltid 
diktare. När elever värderar lyrik finns det en risk att deras värderingar blir värderade av den 
som genomför undersökningen. Denne kan ha en helt annan uppfattning om de värderingar 
som eleverna har kommit fram till (Hansson, 1970, s. 59). Här finns en risk för felbedömning 
av elevernas argument, vilket kan få till följd att de sorteras in i fel kategori. Dessutom kan 
värderingen av en dikt innehålla flera argument, och dessa kan vara svåra att skilja åt. I den nu 
genomförda undersökningen har till största delen Wolfs (1995, s. 62 f.) tolkningsförfarande 
använts. 
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5. RESULTAT 
Resultatet av elevernas diktval redovisas dels årsvis pojkar och flickor för sig, dels pojkar och 
flickor var för sig, samt också det totala resultatet. Elevernas värderingsargument redovisas i 
de olika värderingskategorierna (se 4.1.2). Pojkar och flickor redovisas var för sig samt det 
totala resultatet. När det gäller resultatet av tolkningarna redovisas de två dikterna var för sig. 
I resultatet har en sammanfattning av elevernas tolkningar gjorts, eftersom materialet annars 
hade blivit för omfattande och svårhanterligt. 

5.1 Värderingar år åtta och nio 
I tabellen redovisas den procentuella fördelningen av antalet röster på de tre bästa dikterna. 
Högst rankad dikt har fått tre poäng, näst högst rankad har fått två och den tredjeplacerade har 
fått en poäng. Därefter har den procentuella andelen av poängen räknats ut för varje kolumn. 
Talen är avrundade till heltal. 
 
Tabell 1 
Dikter   f, åk 8 p, åk 8 f, åk 9 p, åk 9 
 
1. Människans hem  11 12 15 14        
 
2. Dumtummen    6 18  5 19        
 
3. Våren är glimmerdropp   5  4 11  5         
 
4. Jag sitter sjungande   0 11 20  7         
 
5. Kväll i trädgården   0  4  1  0 
 
6. Sömniga Sune   2 18  4 17 
 
7. Gråt inte för att jag är död  31  8 20 10 
 
8. Jag flyger   19  8 17 12 
 
9. Han ser så dum ut  21  9  6  7 
 
10. Upprustning    5  8  1 10 
I tabellen står f för flickor och p för pojkar. Siffrorna är angivna i procent och summeras nedåt. 
 
Högst resultat bland flickorna fick �Gråt inte för att jag är död�. Bland pojkarna är högsta 
resultat likvärdigt mellan �Dumtummen� och �Sömniga Sune�. Det kan också noteras att 
�Han ser så dum ut� fick ett betydligt högre resultat bland flickorna i år åtta, jämfört med 
pojkarna och flickorna i år nio. Noteras kan också att �Jag sitter sjungande� har värderats högt 
av flickorna i år nio, medan den bland flickorna i år åtta inte finns med alls. Resultatet visar 
också på en jämn hög värdering av �Människans hem�, medan �Kväll i trädgården� har fått 
genomgående låga värden av alla. 

5.2 Värderingar flickor respektive pojkar 
Den procentuella fördelningen för flickor och pojkar, samt den totala procentuella 
fördelningen, avrundat till heltal: 
 
Tabell 2 
Dikter   flickor pojkar totalt 
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1. Människans hem  14 13 13 
 
2. Dumtummen    4 18 12 
 
3. Våren är glimmerdropp   8  5  6 
 
4 Jag sitter sjungande  11  9 10 
 
5. Kväll i trädgården   1  4  2 
 
6. Sömniga Sune   3 18 10 
 
7. Gråt inte för att jag är död  25  8 17 
 
8. Jag flyger   18  9 14 
 
9. Han ser så dum ut  13  8 11 
 
10 upprustningen   3  8  5 
Siffrorna är angivna i procent och summeras nedåt. 
 
�Gråt inte för att jag är död� och �Jag flyger� är långt mer populär bland flickorna än 
pojkarna. I pojkarnas fall är det �Dumtummen� och �Sömniga Sune� som är högst värderade, 
av dikterna. Dessa dikter har erhållit låg poäng av flickorna. De dikter som totalt är högst 
värderade är �Gråt inte för att jag är död� och �Jag flyger�, med andra ord samma dikter som 
flickorna värderade högst. Detta beror på att dessa dikter har tilldelats hög andel poäng från 
flickorna. �Kväll i trädgården� har fått lägst totalpoäng. Det är främst pojkarna i år 8 som har 
tilldelat den en något högre andel poäng. 
 

5.3 Värderingsresultat 
Antalet värderingsargument har räknats och placerats in under respektive kategori. Det 
genomsnittliga antalet argument per dikt visar att flickorna använder något mer än 1,5 
argument per dikt, medan siffran för pojkarna ligger på strax över 1. Detta gör ett totalt 
genomsnitt på cirka 1,3 för både flickor och pojkar. 

5.3.1Värderingsresultat för alla dikter 
En sammanställning av vad eleverna värderar när de läser dikter ger, avrundat till heltal, 
följande procentuella fördelning: 
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Tabell 3 
Värderingskriterier  flickor pojkar totalt 
 
Innehåll   32 36 34 
 
Stämning   34 13 24 
 
Personlig anknytning  18  9 14 
 
Språkliga skikt (ordval, rim mm.)  2 23 12 
 
Bildskikt (liknelser och metaforer)  0  0  0 
 
Tema (inkl, budskap och symbolik)  8  5  6 
 
Intetsägande och övrigt   6 14 10 
Siffrorna är angivna i procent och summeras nedåt. 
 
De två kategorier som dominerar bland flickorna är innehåll och stämning. Dessa båda har fått 
ungefär lika hög andel och utgör tillsammans två tredjedelar. Bland pojkarna är det innehåll 
och språkliga skikt som dominerar bland kategorierna. Dessa båda står för cirka sextio 
procent. Pojkarna har dessutom en betydligt högre andel av intetsägande och övrigt, än vad 
som är fallet bland flickorna. Resultatet visar också att kategorin bildskikt, det vill säga 
liknelser och metaforer inte alls finns med. 
 

5.3.2 Värderingsresultat flickor 
Den högst rankade dikten bland flickorna var �Gråt inte för att jag är död�. Det främsta 
kriteriet för denna dikt är enligt resultatet diktens stämning. Närmare hälften av värderingarna 
handlar om stämningen i dikten. På andra plats kommer personlig anknytning med cirka en 
fjärdedel. Bland kommentarerna kan nämnas: 
 

Jag tyckte om dikten för att den är så känslig, så vacker. Den känns verklig på något sätt. 
Jag vet inte hur jag ska förklara det men den berörde mig. Så sorglig men ändå så vacker på 
samma sätt! 

 
Den var sorglig och kärleksfull, vacker och deppig. 

 
Jag valde den dikten för att jag tyckte den var fin. När jag läser den tänker jag på min farfar. 

 
Den andra dikten som värderades högt av flickorna var �Jag flyger�. Här är det främst 
innehåll och personlig anknytning som har angetts som viktiga vid värderingen. De står för 
cirka en tredjedel vardera.  
 

Den handlar om att man följer sin dröm ända upp o sen tar man steget ut. 
 

Jag tänker mig en flicka som har haft det väldigt svårt. Den där flickan orkar inte leva 
längre, så hon tar sitt liv. Dikten berör mig för jag känner några som har det så, så förjävligt 
att dom velat ta sitt liv men inte klarat av det. 

 



 20

5.3.3 Värderingsresultat pojkar 
Det var två dikter som värderades lika högt av pojkarna, nämligen �Dumtummen� och 
�Sömniga Sune�. När det gäller den förstnämnda är det de språkliga skikten som eleverna 
främst värderar. Dessa står för över hälften av värderingarna.  
 

Dumtummen var bra. Den var rolig och bra rim i den. 
 

Jag tyckte att den här var bäst för att det var ett bra och ett roligt rim i den. Man log hela 
tiden när man läste den. 

 
När det gäller dikten �Sömniga Sune�, är det främst innehållet pojkarna har angett som 
värdering. Innehållet står för över hälften av värderingarna följt av personlig anknytning som 
utgör cirka en tredjedel. 
 

Jag valde den för att den var lite kul, sen ganska osannolik. Man är ju inte trött hela tiden 
även om föräldrarna till en tonåring kan tycka det. 

 
Sömniga Sune för jag känner igen mig. 

 

5.4 Tolkning av Karin Boyes dikt 
Elevernas tolkningar av dikten �Ja visst gör det ont� av Karin Boye (bilaga 1A), gjordes med 
hjälp av ett formulär där signalord användes som hjälp för elevernas skrivande (se avsnitt 
4.1.1). Utifrån dessa har en sammanfattande tolkning gjorts för att resultatet ska bli mer 
lätthanterligt. 
 
När jag läser dikten tänker jag på� 
Den här delen kan för flickornas del sammanfattas med nyckelorden: natur, vår, kärlek och 
sorg. En falang tänker på naturen och våren medan en annan tänker på olycklig kärlek. En del 
av flickorna har med både natur, vår, kärlek och sorg i sina tolkningar. Bland pojkarna 
dominerar tankar om våren och naturen, och i en del fall kopplade till livet. Till skillnad från 
flickorna finns ingen av pojkarna som har med kärlek i sina kommentarer. En pojke skriver 
följande: 
 

Dikten är svår så jag tänker inte på så mycket, det jag på något sätt kan tänka mej är att hur 
svårt det än är så kan det bli bättre. Kanske bara för en stund men kanske också en längre 
tid. 

 
När jag läser dikten tycker jag att� 
De flesta flickor tycker att dikten är svår att förstå, men även svår att läsa. De flesta tycker att 
det är en fin dikt, men att det finns något olyckligt över den. En del beskriver den som vacker, 
och den får en tråkig dag att bli vacker. Majoriteten av pojkarna tycker att dikten är sorglig 
och tråkig, medan några tycker att det är vårkänslorna som kommer fram. 
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När jag läser dikten känner jag mig� 
De flesta flickor beskriver en känsla av nedstämdhet när de läser dikten. De känner sig 
sorgsna, olyckliga eller ledsna. Några känner sig däremot lugna när de läser dikten. Pojkarna 
uttrycker också negativa känslor, såsom deppig, trött eller dyster när de läser dikten. En del 
däremot känner sig glada över vårens ankomst. En använder ordet �våraktig� för att beskriva 
känslan. 
 
När jag läser dikten vill jag, skulle jag vilja� 
Många av flickorna skulle vilja gå ut i naturen och uppleva våren, medan en del skulle vilja 
förstå dikten bättre. En flicka skriver: 
 

Gå ut på en blöt äng när det ösregnar och känna god doft av blöta växter och inte bry sig 
om mascaran som rinner. 

 
Flertalet av pojkarna vill helst slippa läsa dikten eller förstå vad den handlar om, även om 
några säger sig vilja gå ut i naturen när det är vår. 
 
Dikten handlar om� 
Nästan alla flickor skriver att dikten handlar om våren i någon form. Några ser det som att den 
handlar om kärlek, främst olycklig kärlek som man blir deprimerad av. De flesta av pojkarna 
anser också att dikten handlar om våren och naturen. Några anser att den handlar om rädsla 
och sorg. Så här uttrycker sig en flicka: 
 

Kärlek. Eller inte om kärlek men om någon som kanske nyss blivit lämnad som är rädd för 
att vara ensam. 

 
Det här var svårt att förstå (ord, innehåll) 
De flickor som har uttryckt svårigheter att förstå dikten har oftast angett att hela dikten är 
svårförstådd. Speciella ord eller uttryck som finns i undersökningsmaterialet är: skälvande, 
skälvande av ängslan och bindas i det frusna bitterbleka. Bland pojkarna finns det få 
kommentarer kring innehållet. Det enda ord som tas upp är det tidigare nämnda, skälvande. 
 
Övriga synpunkter 
Här finns nästan inget att notera. Undantaget är en av flickorna som skriver: 
 

Karin Boye är en underbar författare och lyriker och hon är en av mina favoriter. 
 

5.4.1 Sammanfattning av tolkningarna 
En sammanfattning av elevernas tolkning av Karin Boyes dikt är att de allra flesta anser att 
den handlar om våren och att våren kan vara en metafor, även om ingen använder själva 
uttrycket, för olycklig eller obesvarad kärlek. Pojkarna kopplar inte dikten till olycklig kärlek, 
men många beskriver den ändå som dyster och sorglig. Flera elever tycker att dikten är svår 
att förstå, men även en del av dem redovisar att de känner av den sorgliga stämningen i 
dikten. Trots elevernas svårigheter med förståelse av dikten uteblir i stort alla kommentarer, 
om vad som är svårt i texten. Två olika men var för sig sammanfattande citat skulle kunna 
vara: 
 

Dikten handlar om att vintern håller på att ta slut och våren har sin början. 
eller: 

Någon som en gång varit jättekär och längtar tillbaka till den tiden. 
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5.5 Tolkning av Karl Vennbergs dikt 
Tolkningen av Karl Vennbergs dikt (se bilaga 1B), har genomförts på samma sätt som med 
Karin Boyes dikt (se 5.4). 
 
När jag läser dikten tänker jag på� 
De finns två tankespår som dominerar bland flickorna. Det första är att de tänker på te och 
situationer där man dricker te. Det andra är att man tänker på religionen, kyrkan och Gud. 
Några för tankarna till alla de som offrat sitt liv för något de trott på. Resultatet bland 
pojkarna är likartat flickornas. Antingen för den tankarna till te eller till Gud och kyrkan. En 
flicka skriver så här: 
 

Kristendom, någon som tror på gud men ofta tvivlar. 
 
När jag läser dikten tycker jag att� 
Flickorna tycker att dikten är svår att förstå. De som går längre i tankarna har svårigheter att 
bestämma sig för om den handlar om te eller om kyrkan. En av flickorna tycker att den är som 
en saga. Likaledes dominerar även bland pojkarna åsikten att dikten är svårförstådd, och 
dessutom tråkig. Några tycker tvärt emot och tycker att det är en vacker och bra dikt, utan att 
närmare förklara varför. 
 
När jag läser dikten känner jag mig� 
Flickornas känslor inför dikten är många och varierande. En återkommande beskrivning är en 
känsla av förvirring eftersom dikten är svår att förstå. Några skriver att de känner sig starka av 
läsningen. Pojkarna uttrycker också samma förvirring. Några känner sig också sugna på te. 
 
När jag läser dikten vill jag, skulle jag vilja� 
Flera av flickorna vill dricka något när de läst dikten, antingen te eller läsk. Några skriver att 
de skulle vilja förstå dikten bättre. En flicka skulle vilja träffa sin döda mormor. Bland 
pojkarna dominerar viljan att dricka te eller läsk. Vissa bland pojkarna skriver också att de 
skulle vilja förstå den. En av pojkarna går lite längre i sina tankar: 
 

Sitta framför en varm brasa utan att bli tyngd av vardagens bekymmer med en varm kopp te 
och en söt flicka. 
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Dikten handlar om� 
Här är flickornas och pojkarnas åsikter likalydande. Antingen anser man att den handlar om 
te, tekokning, läsk och vatten, eller så menar eleverna att dikten handlar om tro, kyrkan och 
Gud. Det tredje alternativet är att man inte förstår och därför inte vet vad den handlar om. En 
flicka uttrycker det så här: 
 

Religioner. Att man ska tro på något. Eller jag vet inte. 
 
Det här var svårt att förstå (ord, innehåll) 
Den dominerande meningen bland eleverna är att hela dikten är svår att förstå. Bland de som 
har tagit upp speciella ord eller uttryck finns stat, partipåvar, akademier och sorgfälligt askar. 
 
Övriga synpunkter 
En elev tyckte dikten var bra och en annan att den var personlig. För övrigt finns inga 
speciella synpunkter nedtecknade. 
 

5.5.1 Sammanfattning av tolkningarna 
Sammanfattningsvis kan sägas att en klar majoritet av eleverna tyckte att dikten �Den verklige 
tekännaren� av Karl Vennberg var svår att läsa och förstå. De allra flesta har dock försökt sig 
på en tolkning och det finns två huvudriktningar bland eleverna. Den ena riktningen anser att 
det är en dikt om drycker och då främst te och hur man på bästa sätt tillagar te. Den andra 
riktningen menar att dikten handlar om tro på Gud och kyrkan, med andra ord att dikten har 
ett religiöst budskap. Dessa två citat sammanfattar på ett bra sätt kommentarerna: 
 

Att jag blev sugen på te, det har något med livets stora frågor att göra. 
 

Det är jobbigt. Det är svårt att förstå dikten. Handlar den om te eller om folk som är 
religiösa. 
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6. DISKUSSION 
Det första som bör klargöras när det gäller undersökningen, är att det är vanskligt att dra några 
långgående slutsatser av den. Däremot väcker undersökningen nyfikenhet ur många olika 
perspektiv och det går att se intressanta tendenser. Trots att elevantalet kan synas något 
magert, är ändå underlaget så pass stort att det ger vissa indikationer. Dessa fingervisningar 
väcker frågor som är av intresse att gå vidare med. 
 

6.1 Värderingar år åtta och nio 
Utifrån resultatet av vilka dikter eleverna har värderat högst, är det möjligt att observera vissa 
fenomen som bör kommenteras. Utifrån helheten kan det konstateras, med några få undantag, 
att resultatet inte skiljer sig nämnvärt mellan åren. Ett resultat som dock väcker nyfikenhet är 
att dikten �Han ser så dum ut� har värderats högt av flickorna i år åtta, men lågt av övriga. En 
genomgång av elevernas kommentarer visar dock att argumenten inte skiljer sig åt, varken 
mellan åren eller mellan pojkar och flickor. De flesta skriver att dikten är verklig och handlar 
om hat och mobbing. En jämförelse med Lars Wolfs (1995, s. 57 f.) undersökning ger heller 
ingen ledtråd. Den jämförbara gruppen, år nio, visar ett motsatt resultat, det vill säga att den är 
betydligt populärare bland pojkarna, Det verkar som om dikten har engagerat fler flickor i år 
åtta, eftersom deras argument är längre och mer utförliga. Två exempel som visar detta och 
som också visar att det finns elever som har språklig förmåga att uttrycka sina argument: 
 

Tänk tanken att stå där, slå på honom. Känslan i handen, smärtan och blodet som stänker på 
din tröja. Att du bara slår och slår tills du inte minns mer, kanske dog han? 
Dikten var så bra att man bara vill veta mer. Man vill veta vad som händer, händer med 
pojken som blev slagen. 

 
Den är så sorglig, men ändå så bra. Jag tänker på en pojke som blir mobbad, men den är bra 
för att den är så verklig. 

 
Ett annat resultat av intresse är dikten �Jag sitter sjungande�. Den har värderats högt av 
flickorna i år nio, medan den bland flickorna i år åtta inte finns med alls. Att dikten är populär 
bland flickor i år nio stämmer väl överens med Wolfs (ibid.) undersökning. Av den 
anledningen är det märkligt att flickorna i år åtta visar så svagt intresse. Det som flickorna i år 
nio anger som argument är främst diktens stämning och personlig anknytning.  
 

Så känns de ibland, att man aldrig kommer att nå sin dröm. 
 

Jag gillar dikten för att jag känner mig fri när jag läser den. Den påminner mig om när jag 
var liten. 

 
Varför de ett år yngre flickorna har ratat dikten kan det spekuleras i, men en åldersskillnad på 
ett år borde inte inverka. Möjligen finns förklaringen i klassernas sociala miljö. Kanske är det 
så att flickorna i år nio känner att friheten närmar sig när de snart ska lämna högstadiet och 
grundskolan. Det skulle kunna vara en orsak till att flickorna i år nio föredrar denna dikt. 
 
Den dikt som har värderats relativt högt, men som framförallt har den jämnaste värderingen är 
�Människans hem�. Det som eleverna främst värderar är diktens innehåll och stämning. Flera 
uttrycker att den är både fin och verklig. Kanske är det så att vilsna tonåringar känner en 
trygghet när de läser dikten. De upplever att de har en plats i tillvaron. Det kan också vara så 
att dikten är kort, och därför är lätt att ta till sig. 
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�Kväll i trädgården� var den dikt som värderades lägst av samtliga. Anledningen är svår att 
veta. Kanske är det så att dess symboliska språk inte tilltalar tonåringarna, det vill säga att den 
är allt för abstrakt. De som har med den har valt den för dess stämning, vilket skulle kunna 
indikera att dessa elever har förmågan att se liknelser och metaforer. 
 

6.2 Värderingar flickor respektive pojkar 
Vid en närmare studie av skillnaden mellan vilka dikter pojkar och flickor värderar, syns 
tydligt vissa skillnader. Flickornas favoritdikt är �Gråt inte för att jag är död�, med �Jag 
flyger� som god tvåa. Resultat stämmer också väl överens med vad Wolfs (1995, s. 57 f.) 
undersökning visar. Främst är det flickorna i år åtta som uppskattat �Gråt inte för att jag är 
död�. Den dikten intar en särställning. Flickorna i år nio har värderat lite annorlunda, och 
resultatet är jämnare mellan de tre dikterna �Gråt inte för att jag är död, Jag sitter sjungande 
och Jag flyger�.  
 
Varför just de här dikterna tilltalar flickorna är givetvis svårt att veta. Flickornas argument 
visar också att det främst är diktens stämning som har varit avgörande. Dessutom är det säkert 
så att tonåringar i allmänhet, och flickor i synnerhet, funderar mycket över döden och därmed 
också livsfrågorna. Det råder förmodligen inget tvivel om att �Gråt inte för att jag är död� är 
en dikt som kan erbjuda både tröst och förtröstan. Likaledes kan �Jag flyger� uppfattas som 
ångestbefriande läsning, där man kan flyga bort från sin ångest. Ett resultat som stämmer väl 
överens med Svenssons (1995, s. 43 f.) redogörelse över barns fem olika stadier inom 
läsutvecklingen. Enligt Svensson (ibid.) är det under åldern från fjorton år som ungdomar 
upptäcker den egna inre världen och blir intresserade av värdefrågor. Så här skriver en flicka 
om �Gråt inte för att jag är död�: 
 

Jag tyckte om dikten för att den är så känslig, så vacker. Den känns verklig på något sätt. 
Jag vet inte hur jag ska förklara det men den berörde mig. Så sorglig men endå så vacker på 
samma sätt! 

 
Resultatet av pojkarnas värderingar, visar att �Dumtummen� och �Sömniga Sune� har erhållit 
samma resultat. Noterbart är att flickorna har värderat dessa båda dikter lågt, vilket visar en 
klar skillnad mellan könen. Intressant är att Lars Wolf (1995, s. 57 f.) i den egna 
undersökningen fick ett högt resultat även bland flickorna. Vad detta kan bero på skulle kunna 
vara ett uppslag till vidare forskning. Visserligen är Wolfs underlag något större, men det 
förklarar inte den låga siffran från den nu genomförda undersökningen. En förklaring kan 
ligga i pojkarnas värderingsargument. I den nu genomförda undersökningen ligger 
tyngdpunkten för pojkarna, mer på språkliga skikt än i Wolfs (ibid.) undersökning. Pojkarna 
har huvudsakligen angett innehåll och språkliga skikt som argument för de ovan nämnda 
dikterna. De tycker att både �Dumtummen� och �Sömniga Sune� har ett roligt innehåll och 
bra eller roliga rim. Dessutom är det några av pojkarna som känner igen sig själva i �Sömniga 
Sune� och därför hamnar i kriteriet personlig anknytning. En pojke uttrycker följande: 
 

Dumtummen, den var humoristisk rimmade och var logisk 
 

6.3 Värderingsresultat 
Resultatet av de argument eleverna använder när de värderar dikter, visar på ett antal 
intressanta fenomen. Först kan konstateras att kategoriernas svårighetsgrad verkar 
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överensstämma med Wolfs (1995, s. 62 f.). Det vill säga att det bör vara lättast att uttrycka sig 
om en dikts innehåll, och svårast om dess tema, såsom budskap och symbolik. Det man kan se 
av undersökningen är att det är diktens innehåll som är det huvudsakliga vid värderingen, 
både för flickor och för pojkar. Ett resultat som är föga förvånande eftersom en dikts innehåll 
och stämning enligt ovan skall vara lättast att formulera argument för. Resultatet stämmer 
också väl överens med vad Wolfs (ibid., s. 64) undersökning visar. 
 
När det gäller kategorin stämning finns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkar i 
resultatet. Flickorna har betydligt lättare att uttrycka en dikts stämning än vad pojkarna har. 
Nu kan det i och för sig ha att göra med att de inte föredrar samma dikter. Ändå verkar det 
som att flickor mer fastnar för en dikts stämning än vad pojkarna gör. Det ska påpekas att det 
är en grannlaga uppgift att skilja på uttrycken för innehåll och stämning. En portion 
subjektivitet är ofrånkomlig för att kunna skilja dem åt. Sålunda har till exempel uttrycket bra 
eller liknande fått stå för innehåll, medan uttryck som fin och vacker fått stå för stämning. Det 
här finns det naturligtvis invändningar mot. 
 
Personlig anknytning har placerats ungefär i mitten av den tänkta svårighetsgraden. Denna 
kategori är svår att värdera svårighetsmässigt, av precis den anledningen att den är personlig. 
Vad resultatet visar är att dubbelt så många flickor som pojkar har angett personlig 
anknytning som argument, ett resultat som är svårt att värdera. Den reflektion man kan göra 
för framtiden är att det bör fungera bra att använda dikter som elever kan knyta an till. 
Problemet är i så fall att veta vilka dikter som kan vara lämpliga. Siffrorna i den här 
undersökningen kan härledas till den höga värderingen av �Gråt inte för att jag är död� bland 
flickorna, och �Sömniga Sune� bland pojkarna (se tabell 2). Här återfinner vi de flesta av 
argumenten med personlig anknytning. 
 
Resultatet av språkliga skikt, främst då ordval och rim, uppvisar en klar skillnad mellan 
könen. Det kan tyda på att pojkar tilltalas mer av dikter med rim, något som bekräftas av 
pojkarnas val av �Dumtummen�. Dikten är på rim och kan närmast betraktas som en ramsa. 
Den innehåller dessutom flera roliga ordkombinationer, något som var Tage Danielssons 
signum. Undersökningens resultat indikerar att flickorna inte alls tilltalas av rim. Det finns 
några som uttrycker att dikten har vackra och speciella ord. Det som är intressant att fundera 
över, är att det kanske inte går att använda samma dikter för flickor som för pojkar när man 
undervisar. En förklaring kan vara att flickor och pojkar har kommit olika långt i sin 
språkutveckling. Enligt Cai Svenssons (1989, s. 43 f.) olika stadier för barns läsutveckling, är 
intresset för rim och ramsor som störst upp till nioårsåldern. Det kan vara så att pojkarna 
släpar efter i sin språkliga mognad. Om det är så kan det innebära att svårighetsgraderingen av 
kategorierna inte till fullo stämmer (se 4.1.2). Det är möjligt det behövs olika graderingar för 
flickor och pojkar. Det går dock inte att slå fast detta på grundval av denna begränsade 
undersökning. Däremot väcker det nyfikenhet till djupare forskning. 
 
Att kategorin bildskikt har fått ett nollresultat, får anses som en av de viktigare indikationerna 
från denna undersökning. Uppenbarligen är det så att högstadieelever inte har förmåga att 
värdera en dikt med utgångspunkt från dess liknelser och metaforer. Det kan också vara så att 
de inte har den språkliga förmågan att uttrycka argument för en dikts bildskikt.  
 
Kategorin tema har heller inte fått några höga siffror, vilket indikerar att 
svårighetsgraderingen verka stämma (se 4.1.2). De dikter där eleverna uttrycker att det 
handlar om ett budskap eller symbolik är främst �Dumtummen� och �Han ser så dum ut�. 
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Eleverna menar att dessa dikter har ett budskap mot mobbing och hur det är att vara utanför. 
Eller som en pojke kort och koncist uttrycker det: 
 

Man känner illa för mobbning. 
 
Den sista kategorin intetsägande och övrigt finns med därför att vissa argument inte går att 
placera i någon av de övriga kategorierna. Eleven har helt enkelt inte velat engagera sig i, 
eller delta i undersökningen. I denna undersökning kan siffrorna till största delen hänföras till 
det senare. Om siffrorna är att betrakta som normala eller inte är svårt att ha en uppfattning 
om. De överensstämmer dock ganska väl med Lars Wolfs (1995, s. 64) tidigare nämnda 
undersökning. 
 

6.4 Sammanfattande diskussion av värderingar 
Sammanfattningsvis bör påpekas att några förhastade slutsatser inte kan dras av en begränsad 
undersökning som denna. Däremot stämmer denna undersökning i stort överens med den som 
Lars Wolf (1995, s. 57 f.) gjorde för över tio år sedan. Visserligen undersökte Wolf elever 
från år tre, år sex och år nio, medan denna undersökning omfattar elever från år åtta och nio. 
Dessutom är underlaget i denna undersökning mindre. Men en jämförelse mellan denna 
undersökning och resultatet från Wolfs i år nio är ändå möjligt att göra. En anmärkningsvärd 
skillnad från den nu genomförda undersökningen, är att �Dumtummen� inte uppskattades av 
flickorna. Det gjorde den däremot i Wolfs undersökning. Anledningen till varför det är så går 
givetvis inte att veta, men det kan naturligtvis vara en ren tillfällighet. Om inte annat väcker 
det en viss nyfikenhet till vidare forskning med ett större underlag. 
 
Det som undersökningen kan bidra med är att den ger en fingervisning om vilka sorters dikter 
elever på högstadiet föredrar och varför, något som är en viktig kunskap för alla lärare som 
håller på med litteraturundervisning. För att göra lyrikundervisningen meningsfullare är det av 
betydelse att veta på vilken nivå och med vilka sorts dikter läraren skall börja. 
Undersökningen ger också en fingervisning om elevers förmåga att uttrycka sina argument 
när de värderar dikter. Rent generellt tycks undersökningen visa att eleverna har svårt att 
uttrycka värderande argument om dikter. Flickorna är dock något utförligare än pojkarna. 
Slutsatsen av detta blir att om det gäller för lyrik så gäller det förmodligen för övrig litteratur 
också. Eleverna har helt enkelt inte de språkliga verktyg de behöver för att kunna uttrycka 
sina argument, vilket är att betrakta som språkfattigdom (Linell, 1982, s. 263). En ansats för 
att kunna börja med lyrikundervisning på högstadiet skulle vara att pojkar mest ser till 
innehåll och rim, medan flickor mest ser till innehåll och stämning. 
 

6.5 Tolkning av Karin Boyes dikt 
�Ja visst gör det ont� av Karin Boye är förmodligen en av hennes mest lästa och citerade 
dikter. Därför var det intressant att ta med den i denna undersökning, för att se vad 
högstadieelever lägger märke till i dikten och hur de uttrycker sina iakttagelser. Det ska också 
erkännas att den kan uppfattas både högstämd och svårförstådd. Dock borde det inte råda 
någon tvekan om vid en första läsning att dikten associerar till våren. Frågan är då om våren 
symboliserar något, och om det finns ett djupare budskap mellan raderna. 
 
Resultatet av elevernas tolkning visar också mycket riktigt att de i första hand associerar till 
våren. Många får dessutom en känsla av olycklig kärlek. Många av eleverna tyckte att dikten 
var sorglig och kände sig deprimerade av den, vilket är en intressant iakttagelse eftersom 
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dikten är både vemodig och ångestladdad. Vad som saknas i elevernas argument är vad som 
gör dikten vemodig. Det vore önskvärt att eleverna i större utsträckning kunde motivera sina 
argument. Till exempel finns det många negativt laddade värdeord som ont, rädd, ängslan, 
skälvande med mera, vilka bidrar till att skapa diktens vemodiga stämning. Ändå är det mest 
intressanta resultatet att så påfallande många anser att dikten handlar om kärlek. Visserligen 
är det bara flickorna som läser in ett budskap om kärlek, men det är desto fler av flickorna 
som gör denna tolkning. Det är intressant att notera, eftersom ordet kärlek eller synonymer till 
kärlek, inte uppenbart går att finna i dikten. Resultatet indikerar att kärlek, och i detta fall 
olycklig kärlek, är vad flickorna läser mellan raderna. Det skulle vara intressant att gå vidare 
med en fördjupad undersökning, för att försöka finna svaret på varför flickorna ser kärlek i 
dikten. Kanske är det så att tonårsflickor tänker mycket på kärlek och därför går 
associationerna automatiskt åt det hållet. 
 
För pojkarna var situationen den rakt motsatta. Ingen uttryckte att dikten hade med kärlek att 
göra. Pojkarna håller sig mer på det bokstavliga planet att det är en dikt om våren och naturen 
kort och gott. Det närmaste kärlek pojkarna kommer är en pojke som skulle vilja krama någon 
när han läser dikten. De pojkar som läser djupare mellan raderna anser att dikten handlar om 
livet eller världen i stort. Nu är det i och för sig inte många av dem som varit inne på den 
linjen. Pojkarna uttrycker mer en frustration över att dikten är svår att läsa och svår att förstå. 
Det är fullt tänkbart att det finns en tendens till skillnad mellan flickors och pojkars språkliga 
förmåga vid läsning och reflektion över dikter. En orsak kan vara läsarnas förmåga att tolka 
och kommentera dikter som Hansson (1970, s. 11 f.) beskriver. I så fall kan det med andra ord 
bero på bristande språklig förmåga. 
 

6.6 Tolkning av Karl Vennbergs dikt 
Om Karin Boyes dikt kan vara svår att förstå, så är det ingen överdrift att påstå att Karl 
Vennbergs �Den verklige tekännaren� har en ännu högre abstraktionsnivå. Detta faktum var 
ett av argumenten för att använda den i undersökningen. En dikt av det här slaget borde kunna 
ge upphov till en hel del olika tolkningar.  
 
I efterhand kan det tyckas att �Den verklige tekännaren� var onödigt abstrakt att använda på 
högstadiet. Resultatet av elevernas tolkningar visar ändå att de har en spirande förmåga att ta 
till sig dikter även av detta slag. Visserligen är det många elever som uttrycker sin frustration 
över att dikten är svårförstådd, men det är påfallande många som med framgång ger sig på 
tolkningsförsök. 
 
En övergripande reflektion över resultatet av Karl Vennbergs dikt är att flickorna och 
pojkarnas tolkningar är ganska överensstämmande. Det är en intressant skillnad jämfört med 
resultatet av Karin Boyes dikt. Det går dock att se en viss skillnad vid en detaljstudie av 
resultatet. Bortsett från att många av eleverna gör gällande att dikten är svårförstådd, finns två 
huvudsakliga tolkningar. Den första är att det är en dikt som handlar om drycker i allmänhet 
och te i synnerhet. Det kan egentligen synas lite märkligt eftersom te och drycker inte är så 
dominerande i texten. Ordet vatten är däremot frekvent förekommande, och detta kan vara 
förklaringen till att många associerar till törst och drycker. Den andra tolkningen som 
eleverna gör gällande, är att dikten har ett religiöst budskap. En stor del av förklaringen till 
detta är förmodligen de ord som kan associeras till religion. De är till exempel gudskännaren, 
själarna, tro och partipåvar. Givetvis gör dessa ord att tankarna går åt det religiösa hållet, även 
om det kan tänkas att innebörden av ordet partipåvar har misstolkats. Det beror på om 
tyngden läggs på parti eller påvar. Ordet var dessutom ett av de ord som vissa elever uppgav 
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att de inte förstod. Här finns möjlighet för den lyrikintresserade pedagogen att gå vidare. 
Genom fördjupad undervisning skulle det säkerligen gå att få svar på, varför så många elever 
associerar till kyrkan och Gud.  
 
Som tidigare nämnts är tolkningsresultaten hos flickor respektive pojkar ganska lika. Vid en 
mer detaljerad analys går det dock att se att det är fler pojkar som även här, tolkar mer 
bokstavligt. Det finns med andra ord en viss överensstämmelse mellan de båda tolkade 
dikterna. Det är också en något större andel pojkar som säger sig inte förstå dikterna, vilket 
kan ha sin förklaring i den språkliga fattigdom som Hansson (1970 s. 263) talar om. 
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6.7 Sammanfattning av tolkningarna 
En sammanfattning av elevernas språkliga förmåga att uttrycka sina argument vid tolkning av 
dikter är att det utan tvekan finns arbete för svensklärarna. Den här undersökningen kan, trots 
det begränsade materialet, indikera att elever på högstadiet visar förmåga att tolka och värdera 
dikter på ett djupare plan. De visar att de kan finna liknelser, metaforer och budskap. Det 
uppenbara problemet är att de inte har språklig förmåga att uttrycka detta. De saknar helt 
enkelt värderingskriterier. Detta stämmer väl överens med Cai Svenssons (1989, s. 123) 
undersökning. Svensson konstaterade också att svenska skolelever hade alltför få 
värderingskriterier till sitt förfogande. Ofta är det också så att eleverna inte är medvetna om 
att de hittat en liknelse, metafor eller budskap. Den här undersökningen ger ett visst stöd för 
detta resonemang. En av anledningarna till att många elever när de värderar eller tolkar dikter, 
skriver att de inte förstår, är förmodligen för att de inte har den språkliga förmågan att förstå 
eller uttrycka vad de läser. Det kan vara så att de rent instinktivt har en känsla för en dikts 
budskap, men orden räcker inte till. Avsaknad av den språkliga förmågan kan också förklara 
de få kommentarerna under punkten övriga synpunkter. 
 
Materialet visar att pojkarna i sina argument uttrycker sig mer fåordigt och kortfattat, än vad 
flickorna gör. Det verkar också som om det finns en viss skillnad mellan åren. År nio verkar 
ha en något bättre språklig förmåga än år åtta och det gäller både flickor och pojkar. Detta är, 
om det stämmer, positivt eftersom det skulle tyda på att dagens undervisning har en viss 
progression. Vad som är problemet är att nivån på den språkliga förmågan verkar vara allt för 
bristfällig. 
 

6.8 Slutord 
På ett sätt visar den här undersökningen på det dilemma som finns när det gäller 
högstadieelevers språkliga medvetenhet. När pojkar värderar dikter är det främst innehåll och 
språk de tar till sig. En dikt med tilltalande innehåll och bra rim fungerar för pojkarna. När 
flickorna värderar är det innehåll och stämning som avgör deras val. Undersökningen 
indikerar också att eleverna inte värderar en dikt utifrån liknelser, metaforer, budskap eller 
symbolik. Ändå går det att se från elevernas tolkningar av dikter att de i många fall kan 
upptäcka dessa attribut, men saknar förmågan att förstå vad det är de ser och att kunna 
uttrycka det. Därför blir resultatet fåordigt och kortfattat eller ett konstaterande av eleven att 
�dikten var svår att förstå�. Detta dilemma är förmodligen det mest intressanta som 
framkommit i denna undersökning, och borde undersökas djupare. Det ovan nämnda 
dilemmat kan symboliseras med ett citat från en flicka i år nio. Trots att ingen värderat dikter 
utifrån metaforer, skriver flickan följande när hon tolkar Karin Boyes dikt: 
 

En person som är deprimerad. Jag tror att orden är en metafor för hur någon mår. 
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Lars Wolf (1995, s. 47 f.) visar i sin undersökning att en klar majoritet av lärarna tycker att 
det är viktigt med lyrikundervisning i skolan. De flesta skulle vilja ägna mer tid åt lyriken, 
men menar att de känner sig osäkra inför ämnet och att tiden inte räcker till. Här är det 
lämpligt att referera till Linda Halls (1989, s. 4) Poetry for life.  
 

If poetry appears at all on the curriculum it so often seems to be a duty rather than a delight. 
Those primary/middle-school teachers who are not English specialists often perceive poetry 
as difficult and highbrow, more of a problem to be solved than a pleasure to be shared. 
(Hall, 1989, s. 4) 

 
Lärares osäkerhet skulle med andra ord kunna bero på att de ser lyriken som ett problem som 
skall lösas, eller något svårt och högtravande, istället för ett nöje att dela med eleverna.  
 
Förhoppningen med undersökningen är att kunna bidra till en förbättrad och fördjupad 
undervisning inom litteraturen. Om den kan uppmuntra och inspirera lärare till att använda 
mer lyrik i sin undersökning kommer det att öka elevernas litterära medvetenhet och därmed 
också deras språkliga förmåga. Förhoppningsvis kan den också inspirera till fortsatt forskning 
inom området. Intrycket under tiden med undersökningen är att det mesta fortfarande är 
ogjort, och en hel del intressanta frågeställningar kan ses. 
 
Det är nödvändigt att en undersökning av detta slag fördjupas. Både denna undersökning och 
Lars Wolfs från 1995, har ett allt för litet underlag för att det ska gå att dra några säkra 
slutsatser. Det mest värdefulla vore till exempel att genomföra en undersökning under en 
längre period och metodiskt arbeta med litteraturundervisning i allmänhet och 
lyrikundervisning i synnerhet. En ansats till detta gjordes av Sofia Ekberg 2005 (se 2.5), men 
även hennes undersökning sträckte sig över en alltför kort tid. En mer omfattande 
undersökning kan till exempel innebära att en grupp elever studeras under hela högstadiet. 
Idealiskt vore att kunna följa en grupp under hela deras skolgång och se vad en medveten 
litteraturundervisning har för effekter. En mer omfattande studie av detta slag, skulle kunna ge 
svar på frågan om vilken typ av lyrikundervisning som på bästa sätt tränar elevers språkliga 
utveckling. 
 
Andra intressanta och viktiga forskningsområden är att undersöka elevers attityder till lyrik. 
Varför är elever intresserade av att läsa lyrik? Varför är de inte intresserade av att läsa lyrik? 
Vad har de för inställning till meningen med att läsa lyrik? Det bör också påpekas i 
sammanhanget, att lyrik inte bara handlar om att läsa. Minst lika viktigt i undervisningen är 
att skriva lyrik. Avslutningsvis kan det vara lämpligt att åter igen påminna om Esaias Tegnérs 
ord från introduktionen, eftersom de tycks bekräftas av denna undersökning: 
 

Vad du ej klart kan säga, vet du ej; 
med tanken ordet föds på mannens läppar; 
det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. (Alsheimer, 2004, s. 190) 
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Bilaga 1A 
 

Ja visst gör det ont när knoppar brister. 
Varför skulle annars våren tveka? 
Varför skulle all vår längtan 
bindas i det frusna bitterbleka? 
Höljet var ju knoppen hela vintern. 
Vad är det för nytt, som tär och spränger? 
Ja visst gör det ont när knoppar brister, 
ont för det som växer och det som stänger. 
 
Ja nog är det svårt när droppar faller. 
Skälvande av ängslan tungt de hänger, 
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider �  
tyngden drar dem neråt, hur de klänger. 
Svårt att vara oviss, rädd och delad, 
svårt att känna djupet dra och kalla, 
ändå sitta kvar och bara darra �  
svårt att vilja stanna och vilja falla. 
 
Då, när det är värst och inget hjälper, 
brister som i jubel trädets knoppar. 
Då, när ingen rädsla längre håller, 
faller i ett glitter kvistens droppar, 
glömmer att de skrämdes av det nya, 
glömmer att de ängslades för färden �  
känner en sekund sin största trygghet, 
vilar i den tillit som skapar världen. 
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Bilaga 1B 
 

Den verklige tekännaren 
tillagar sitt te sålunda: 
Den verklige tekännaren 
gudskännaren människokännaren 
sköljer själarna ordentligt 
med kokande vatten 
 
stat partipåvar och arbetsgivare! 
underskatta inte fördelen 
av själar som har sköljts 
i kokande vatten 
och sorgfälligt askar av 
cigarretten i askkoppen 
 
Tron är bra 
även om den är orimlig 
men låt den stå och dra 
i 3-5 minuter 
om du vill in i akademier 
 
För stark tro 
späds med vatten 
kall tro är den bästa 
och billigaste läskedrycken 
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Bilaga 1C 
 

Markera om du är: tjej eller kille 
 
Behöver du mer plats att skriva på använder du baksidan. 
 
 

1. När jag läser dikten tänker jag på� 
 
 
 
 
 
 

2. När jag läser dikten tycker jag att� 
 
 
 
 
 
 

3. När jag läser dikten känner jag mig� 
 
 
 
 
 
 

4. När jag läser dikten vill jag, skulle jag vilja� 
 
 
 
 
 
 

5. Dikten handlar om� 
 
 
 
 
 
 

6. Det här var svårt att förstå (ord, innehåll) 
 
 
 

7. Övriga synpunkter 
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Bilaga 2A 
 
 

Människans hem 
 
Nu är det natt över jorden. 
Darrande stjärna, gläns! 
Världarna vandra så fjärran. 
Mörkret utan gräns. 
Marken och mullen och mörkret, 
varför älskar jag dem? 
 - Stjärnorna vandra så fjärran. 
Jorden är människans hem. 
 
 
Dumtummen 
 
Utav fingrarna är tummen 
den som är en särskilt dum en. 
Han är faktiskt rätt så ding. 
Han begriper ingenting. 
Kan han peka ut en sak åt 
någon? Nä, han pekar bakåt! 
Vill man peta näsan ren 
blir han stoppad i entrén. 
Slå ett nummer när man ringer 
kan ej detta feta finger. 
Han är till besvär med vanten 
där han sitter ut i kanten. 
Han kan inte bära ring. 
Han kan faktiskt ingenting, 
inte ens en enkel sak 
som att klia sig där bak. 
 
Ändå är han högfärdsgalen. 
Det är rena handskandalen. 
Struntförnäm och tjock och kort 
vill han sitta en bit bort 
från kamraterna på näven. 
Sur och grinig är han även. 
Rent ut sagt är tummetotten 
rena rama dumma botten! 
 
Men vi ska inte ljuga på´n: 
man kan ju alltid suga på´n. 

Våren är glimmerdropp 
 
Våren är glimmerdropp 
på enbusk. 
Snöflingslik snösparvsflocks 
gnisselvissel 
är våren. 
Våren är bäckbubbel, 
våta tuvor. 
Här gol tuppen, hönan 
kacklar där. 
Våren är skär rodnad 
på naturens aningskind 
 
 
Jag sitter sjungande 
 
Jag sitter 
sjungande 
i trädet 
gungande 
när dagen 
gryr. 
 
Med solen 
stigande 
jag väntar 
tigande 
på äventyr 
 
Med kvällen 
stundande 
jag lyssnar 
blundande 
hur dagen 
flyr. 
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Kväll i trädgården 
 
Kvällen går omkring och plockar färger, 
stoppar varsamt ner dem i sin säck. 
Gräsets gröna och lavendelns blåa 
 - snart ska alla färger vara väck. 
 
Vallmorött och rosenrött försvinner, 
bladen mörknar på var gren och kvist. 
Gula liljor svartnar, och kastanjens 
vita låga slocknar allra sist. 
 
Kvällen tänder andra ljus i stället. 
Stjärnorna som blundat länge väcks, 
och i mörkret lyser kattens ögon, 
och i mörkret lyser min reflex. 
 
 
Sömniga Sune 
 
Sömniga Sune i Sjusovarlunda 
för trött för att titta 
för trött för att blunda. 
För trött för att äta 
för trött för att dricka 
för trött för att gitta 
att sitta och nicka. 
 
Sömniga Sune han låg på sitt öra 
för trött, för han hade 
för litet att göra. 
För trött att försöka 
förhålla sig vaken -  
för trött för att somna 
och sova på saken. 

Gråt inte för att jag är död 
 
Gråt inte för att jag är död 
jag finns inom dig för alltid 
Du har min röst 
den finns i dej 
den kan du höra 
när du vill 
Du har mitt ansikte 
min kropp 
Jag finns i dej 
Du kan ta fram mej 
när du vill 
Allt som finns kvar 
av mej 
är inom dej 
Så vi är jämt tillsammans 
 
 
Jag flyger 
 
Jag har en dröm. 
 
Något jagar mig 
uppför ett berg, 
som plötsligt 
stupar rakt ner 
högt och hisnande. 
 
Klotet av ångest 
växer och växer 
allt snabbare 
uppför branten. 
Det hotar att krossa mig. 
 
Då, uppe på stupet, 
händer det ofattbara. 
 
Jag breder ut mina händer 
som vore de fågelvingar. 
 
Jag flyger över världen. 
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Han ser så dum ut 
 
Han ser så dum ut 
Han ser så larvig ut 
Han ser så knasig och fånig 
ut att man bara inte 
Jag slår till honom 
Jag slår till honom en gång till 
Han börjar kräkas 
Han kräks blod 
 
Sen minns jag inte 
 
Upprustningen 
 
Ligg inte på stolen! 
Sitt inte på bordet! 
Stå inte och gapa! 
Gå inte och häng! 
Ryck opp dej! 
Vill du ha däng! 
 
Sträck på dej hösäck! 
Ta dej i kragen! 
Ut med bröstet! 
In med magen! 
 
Håll dej i skinnet! 
Håll dej på mattan! 
Håll dej framme! 
Du har väl mål i mun! 
Du är väl inte bakom! 
Du är väl inte stum! 
 
Sträck på dej hösäck! 
Ta dej i kragen! 
Ut med bröstet! 
In med magen!  
 
Hör du dåligt! 
Ser du illa! 
Fatta du långsamt! 
Har du knäck! 
Är du dum i huvet! 
Står du och är fräck! 
 



 1

Bilaga 2B 
 

Markera om du är: tjej eller kille 
 
 
Du ska nu välja ut de tre dikter som du tycker bäst om. Rangordna dem 1, 2 och 3. 
 
När du har gjort det ska du så noggrant som möjligt, motivera varför du tycker att 
dessa tre är bäst. 
 
Det räcker med andra ord inte att bara skriva �den är bra, rolig, vacker� eller 
liknande, utan du måste försöka motivera varför du tycker så. 
 
Tag god tid på dig och tänk efter! 
 
Motivera varje dikt för sig! 
 
Använd detta papper! 
 
 
 
 


