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Abstract 
This study examines Swedish high school pupils and their attitudes towards lyric poetry. Further more 
it is also a study to test if a lyric poetry conversation session can change already existing attitudes 
towards lyric poetry among Swedish high school pupils. The results showed that the pupuls didn’t 
have much of expiriences of lyric poetry. Therefore a determination of their attitudes is very hard to 
state. Their main picture of lyric poetry was that it consists with poems that were shorter than other 
text forms and contained rhyme. The lyric poetry conversation session worked although very well as 
a learning instrument for high school kids, but as an attitude changer it will remain hard evaluated 
because of the pupils minor experiences, and also because of the short time this study continued.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Fokusgrupper, fokusgruppsdiskussion och kvalitativ hermeneutisk analys.   
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1 Inledning 
Ämnet lyrik har aldrig varit viktigare att beröra än just idag. Lyrik har sedan länge varit ytterst 
marginaliserat i både skolundervisningen och didaktikforskningen (Sigvardsson, 2014). Sällan 
hör man folk prata om lyrik i undervisningssammanhang eller ens nämna ordet lyrik i något 
annat sammanhang. Ofta vet folk inte ens vad man pratar om när man nämner ordet lyrik. När 
folk, utanför universitetet, frågade mig vad jag inriktade mig på under mitt examensarbete och 
jag svarade lyrik möttes jag ofta med stora frågetecken. Inte negativa sådana, utan bara 
frågetecken. Begreppet poesi känner de flesta till men även det är något som de flesta inte ägnar 
en tanke åt. I skolan i synnerhet är lyrik någonting som sedan länge varit eftersatt. Lars Wolf 
(2003: 17) beskriver en skolvärld, där både lärare och elever, har en bild av lyrik som någonting 
mystiskt och ogripbart. Därför väljer många lärare bort lyrik till förmån för någonting annat. 
Även om Wolf kan verka som en aningen gammal referens kan nog vem som helst som gått i 
grund- eller gymnasieskolan intyga att lyrik inte var något som det ägnades mycket tid åt. Det 
räcker med att fråga människor ute på stan hur ofta de läser eller skriver dikter. Detta har skolan 
en stor skuld till. Intresse odlas alltid i unga åldrar. Kanske beror avsaknaden av lyrik i skolan 
också i hur styrdokumenten är formulerade. Först i den sista svenskkursen på gymnasiet, 
Svenska 3, finns ordet ”lyrik” uttryckligen med (Lgy 2011, Svenska, Svenska 3). Detta gör 
säkerligen att många lärare inte väljer att arbeta med lyrik i de tidigare gymnasiekurserna. Detta 
ser jag som ett stort problem då lyriken redan är kraftigt eftersatt, möjligen utrotningshotad i 
undervisningen. Dessutom är det så dumt eftersom lyrikundervisning i sig arbetar med 
förmågor som svenskämnet explicit efterfrågar, nämligen språkförståelse och empati. 
Språkförståelse och empati är själva beståndsdelarna i lyrik, varför lyrikundervisning implicit 
tränar dessa efterfrågade egenskaper.  
 
Förra året, när jag arbetade med min B-uppsats, undersökte jag om Tomas Tranströmers dikter 
kunde användas i gymnasieundervisningen. Det visade sig att Tranströmers dikter absolut 
kunde användas där. Dikterna i sig innehade en enorm didaktisk potential. Eleverna hittade 
språkliga, samhällsmässiga, emotionella, psykologiska, och rentav själsliga ting i dikterna. Alla 
dessa ting som finns i dikterna kan definitivt utveckla elever och även människor i stort. Jag 
upptäckte också att eleverna från första början hade ett ganska lågt självförtroende gällande att 
tolka lyrik i nedskriven textform. Från början trodde de att lyrik, i detta fallet nedskrivna dikter 
av stora författare, var någonting avlägset, svårt, otillgängligt och inte alls någonting som var 
till för de själva. De var därför tveksamma till om de själva överhuvudtaget kunde ”bidra” med 
någonting ”vettigt” i tolkningsarbetet. Efter vårt lyriksamtal om Tranströmers dikter visade det 
sig senare att de visst kunde det. De hittade saker i dikterna och kanske förändrades också deras 
inställning till lyrik i allmänhet. Förhoppningsvis upptäckte de att dikter även kunde vara till 
för de själva. Genom att samtala om dikterna hade vi öppnat upp nya dörrar in i lyrikens allra 
finaste rum, precis som Tranströmer själv säger så hade kanske ”inne i dem alla öppna(ts) sig 
valv bakom valv oändligt”. Jag är övertygad att detta inte hade gått om eleverna helt på egen 
hand hade diskuterat dikterna. Det krävs att någon kunnig person, exempelvis en lärare, leder 
in dem till dikterna. Precis som Pihlgren (2010: 109) säger så krävs en kunnig person för att 
”underlätta den avancerade intellektuella process” som lyrikamtal kräver. Det krävs alltså en 
person som enligt Vygotskij kan leda eleverna in till nästa utvecklingszon (Brodow & 
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Rininsland, 2005: 49 och 195). Denna modell för lyriksamtal, som jag använde mig utav, var 
med andra ord inget dumt sätt att närma sig dikter på. Därför ville jag, till mitt kommande 
examensarbete, fortsätta med att undersöka potentialen i denna lyriksamtalsmodell. Jag ville 
också fortsätta med att undersöka hur gymnasieungdomar såg på lyrik. ”Vilka attityder till lyrik 
finns hos gymnasieelever?” och ”vad mer kan man mer använda lyriksamtalet till?” var frågor 
som hade fastnat på näthinnan. Därför bestämde jag mig helt enkelt för att undersöka vilka 
attityder till lyrik som fanns hos gymnasieelever och om lyriksamtalet rentav kunde användas 
till att förändra dessa.  
 
2 Syfte och frågeställningar 
Det stora syftet med detta examensarbete har varit att argumentera för en utökning av 
lyrikundervisningen på gymnasieskolan. Det mer begränsade syftet har däremot varit att 
undersöka om, och i så fall hur, lyriksamtalet kan förändra gymnasielevers attityder till 
textburen lyrik.  
 

• Vad finns det för attityder till lyrik hos gymnasieelever?  
• Hur kan dessa attityder förändras genom lyriksamtalet?  

 
3 Tidigare forskning 
Ämnet lyrik är mycket eftersatt i både skolvärlden och forskningsvärlden. Därför är den 
teoretiska forskningsbakgrunden för undersökningen mycket tunn. Viktigt blir då att 
argumentera för varför mer forskning eftersträvas inom lyrik och framframförallt – varför 
skolan bör utöka sin lyrikundervisning. Denna del är indelad i två underrubriker. En del där 
vetenskapligt förankrade argument redogörs för varför lyrikundervisning är viktig i skolan. Den 
andra delen redovisar den forskning som undersökt vilka attityder till lyrik som finns bland 
unga.  

3.1 Argument för mer lyrikundervisning i skolan 
En forskare som argumenterar för mer lyrikundersisning i skolan är Per Yngve Andersson 
(2015). För att öka läsintresset och läskunnigheten hos dagens elever tror han att lärare måste 
försöka variera litteraturundervisningen. Med variation i undervisningen kan de konstnärliga 
bitarna också lyftas fram, som annars riskerar att trängas undan av de mätbara kunskaperna. 
Andersson varnar för att lyrikundervisningen inte får blir en rabblande utantillkunskap. Det är 
i mötet med texten som vi får tillgång till dess ”skiftande konstnärliga utformningar” (ibid: 
236). Texternas estetiska förmåga har en tendens att glömmas bort i skolvärden menar 
Andersson. Diktens personliga tilltal och konstnärliga språk ger också nya perspektiv på ”både 
oss själva och på en långt större och vidare värld” (ibid). Enligt läroplanen ska lärare i 
svenskämnet använda olika typer av texter ”som källa till självinsikt och förståelse av andra 
människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar (Lgy 2011, Svenska, 
Ämnets syfte). Det handlar alltså om att berikas med nya perspektiv på tillvaron. Perspektiv 
som dikter, genom sin korthet, på ett snabbare sätt kan ge än exempelvis skönlitteratur. 
Anderson menar på att det är just i den konstnärliga delen som mötet, läsare och dikt, skapas 
vilket skiljer läsning av skönlitteratur och dikter från övriga läromedel, där istället faktakunskap 
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premieras. Andersson tror också att diktens korthet dessutom kan underlätta för lässvaga elever 
och öppna en ny dörr för vidgat läsintresse. Elever enligt läroplanen ska också mötas av olika 
typer av texter. Som lärare ska man helt enkelt ”ge dem möjlighet att reflektera över olika typer 
av språklig variation” vilket dikter varierar med all sin oändlighet (ibid).  
 
Lars Wolf (2004: 31) redogör för en studie som gjordes 1985 av två Oxfordsforskare. Studien 
visade att småbarn som tidigt i livet kom i kontakt med lyrik uppvisade en klar fördel senare i 
livet vad gäller läsförståelse, jämfört med barn som inte hade kommit i kontakt med lyrik. Att 
leka med språket visar sig alltså vara avgörande för att lära sig språkets fonologiska mönster 
vilket i sin tur underlättar läsinlärningen. En konstform som hjälper människor att utvecklas 
språkligt borde väl rimligtvis finnas med på skolans alla nivåer? Per Linell (Wolf, 2004: 37) 
skriver också att ordförrådet ”är en del av språket som kan utökas praktiskt taget obegränsat”. 
Vi kan ständigt lära oss nya ord och begrepp och därmed öka vår förmåga att förstå 
verkligheten. Lyrikundervisningen borde alltså ha en självklar plats även i 
gymnasieundervisningen. Fler personer som lyrikkritikern Marjorie Perloff (Degerman, 2015: 
202f) argumenterar för hur ”Ingen annan disciplin fokuserar på hur språket verkligen fungerar 
och vad det gör, oavsett om det rör sig om ledare i tidningar, dikter eller väderleksrapporter”. 
Det poetiska språket är alltså i sig unikt eftersom varje ord är oersättligt. Lyrikundervisning 
uppmuntrar således per automatik kunskaper om språket. Det är just dessa kunskaper som 
läroplanen inom svenskämnet mest understryker. Så här säger ämnets syfte (Lgy 2011, 
Svenska, Ämnets syfte):  
 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att 
kommunicera i… skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra 
typer av texter… Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
det svenska språket… Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa 
och lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att 
bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som 
krävs för vardags- och samhällsliv. 

 
Notera: Detta är endast några språkförmågor som svenskämnets syfte betonar som är viktiga 
att arbeta med. Just ungdomars försämrade språkförmåga är något som vuxenvärlden förfasats 
över under en längre tid. Varför inte låta lyrikundervisningen få en större roll i 
svenskundervisningen eftersom lyrik bevisligen tränar både språkförmågor och empatiska 
förmågor? Det poetiska språket är som språkforskaren Peter Degerman (2015: 209) skriver ”ett 
språk som inte är kommunikation”. Det här gör att även de kortaste styckena kräver noggrann 
inläsning och tolkning som lämpar sig väl för gymnasieundervisningen. Det komprimerade 
språket gör att vi måste läsa runtom för att förstå det som inte är sagt.  
 
Argumentationen för mer lyrikundervisning i skolan får dock inte enbart begränsas till vilken 
mätbar nytta lyriken gör. Lyriken berör som sagt ”frågor om livet, döden och människans 
väsen” och den delen är minst lika viktig att arbeta med i skolan (Hedlund, 2016). Lyriken ska 
ge eleverna någonting mer och helst fungera som ett konstnärligt sätt att ”lära känna sig själv 
och omvärlden på ett annat och i bästa fall mer fördjupat sätt” (Wolf, 2003: 14). Peter Degerman 
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(2015) argumenterar också för en utökning av lyrikundervisningen i skolan, men ser också 
farhågan i att lyriken begränsas till att endast arbeta med språket. Degerman oroas över att 
poesins estetiska roll kommer i skymundan. För att inte glömma bort poesins fördjupande roll 
menar Degerman att alla argument för lyrikundervisningens nytta inte behöver argumenteras 
på bekostnad av andra litterära språk. Varför kan inte lyriken få stå för sig själv? Den franske 
poeten Jaques Roubaud (Degerman, 2015: 199) ger ett finurligt argument till detta: ”Poesi kan 
inte sägas på något annat sätt än på det sätt det sägs”. Detta citat kanske kan vara ett slagkraftigt 
argument för mer lyrikundervisning i skolan.   
 
Lyriksamtalet som pedagogiskt instrument bidrar till elevernas demokratiska kompetens. 
Genom lyrikens komprimerade språk och beröring på extensiella frågor kan samtal om en dikt, 
inte bara öka språkförståelsen, utan också ge samtalsdeltagare en chans att sätta sig in i andra 
människors uppfattningar om världen (Wolf, 2004: 61). Då lyriken handlar om människans 
väsen kan lyriksamtalet på ett metaperspektiv öka förståelsen om vad det handlar om att vara 
människa. Molloy (2003: 303) diskuterar begreppet deliberativa samtal vilket härstammar från 
demokratiforskningen. Lyriksamtal är besläktat med litteratursamtal och således ett slags 
deliberativt samtal vilket utmärks av respekt för den andre, intresse för dennes bidrag till 
samtalet och en vilja att nå gemensam förståelse. Just gemensam förståelse är inget som studien 
kommer arbeta för, och är inte heller något som Molloy anser som något eftersträvansvärt. Det 
viktigaste i ett deliberativt samtal är att samtalsdeltagarna lyssnar, att olika argument ges 
utrymme och att skilda synsätt ställs mot varandra. Detta är själva grunden i ett demokratiskt 
samhälle.  

3.2 Lyrikforskning med ungdomar 
I en tjeckisk studie undersöktes om attityderna till lyrik kunde förändras genom förändrade 
undervisningsmetoder (Sladová, Řeřichová, Fic, 2014). Det fanns inga redogörelser för hur 
lärarna undervisade i lyrik innan studien genomfördes. Forskarna kom fram till att förändrade 
undervisningsmetoder inte hjälpte till att förändra alla elevers attityder. Vissa elever uppvisade 
en positiv förändring medan andra tvärtom, utvecklade en större aversion mot ämnet. Summa 
summarum blev då att de positiva förändringarna i sin helhet blev minimala. Det mest positiva 
var att några elever som tidigare känt aversion mot lyriken ändrade sina attityder till det mer 
positiva. Studien visar alltså att det ändå går att förändra elevers attityder till lyrik och eftersom 
de inte undersökte lyriksamtalets styrkor finns möjligheter för mig att se om attitydförändringar 
är möjliga genom det. I studien redovisas två uppgifter, en stängd uppgift där eleverna, i dikter, 
skulle ifylla ord som fattades; det fanns inga rätta svar utan uppgiften var tänkt som kreativ. 
Tyvärr upplevdes inte uppgiften som kreativ av eleverna utan istället som stängd. Den andra 
uppgiften gick ut på att de skulle skriva en dikt. Denna uppgift fick mest positiv respons.  
 
Gun Rooswall (1996) undersöker i sin licentiatuppsats Lyriksamtal i skolan hur elever i årskurs 
5 och 9 samtalar om dikter. Nyckelorden var språkutveckling, samtalsanalys och 
litteraturpedagogik. Undersökningen fokuserade huvudsakligen på hur fyra elever i årskurs 9 
samtalar om Barbro Lindgrens dikt ”Tänk om alla millioner år…”. Eleverna träffades tre gånger 
och samtalade i 15 minuter utan närvarande lärare och samtalet videoinspelades. Rooswall 
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beskriver i studien hur de två pojkarna och flickorna samtalade om dikten och därefter 
analyserade hon utfallet. Det hon kom fram till var att koncentrationen sviktade en hel del 
genom samtalen, framförallt under det första samtalet. Eleverna ägnade en alltför stor del av 
tiden att samtala utanför dikten. Svagheterna som eleverna visade sig ha, och som förhindrade 
att ett ordentligt samtal kunde äga rum, var att eleverna hade ett begränsat ordförråd.  De kunde 
inte uttrycka sig som de ville och kunde heller inte sätta ord på sina tankar. Att elevernas 
ordkunskap inte var tillräckligt bra beror sannolikt på ett minskat läsintresse över tid. Inför det 
andra samtalet tilldelades eleverna kort där Rooswall skrivit följdfrågor till det som eleverna 
kom fram till under det första samtalet, precis som en närvarande lärare skulle gjort. Detta tyder 
på att Rooswalls studie inte hade för avsikt att skapa en samtalsmetod som kunde användas 
utan lärare. Istället var hon intresserad av själva samtalet i sig. Detta styrker hypotesen om att 
en närvarande lärare alltid är det bästa, i så lång utsträckning det är möjligt. Eleverna saknar 
ofta redskap att kunna ta sig vidare och tränga ännu djupare, vilket är en väsentlig uppgift för 
samtalsledaren i denna undersökning. Det andra samtalet fungerade bättre än det första men 
elevernas hämmade beteende lyste även här igenom, säkerligen på grund av bristen på 
erfarenhet av lyrik. Inför det tredje samtalet höll Gun Rooswall själv en lektion om diktanalys. 
Efter lektionen flöt det tredje lyriksamtalet mycket bättre än de två första hade gjort. Eleverna 
diskuterade dikterna friare men var samtidigt ändå mer välstrukturerade.  
 
Rooswalls undersökning tydliggör vikten av att ha en närvarande lärare som kan ge eleverna 
analysverktyg och visa på att dikten är till för dem och inte bara till för någon finkulturell elit. 
Rooswalls undersökning fokuserade mer på samtalet i sig och mindre på lyrikens funktion hos 
ungdomar.  Därför är min studie är högsta vikt då jag undersöker själva elementet bakom samtal 
– attityder. Denna undersökning kommer, till skillnad från Rooswalls studie, ha en närvarande 
samtalsledare med, nämligen jag själv. Detta för att kunna hjälpa eleverna att samtala om 
dikten. Eleverna i Rooswalls studie trodde att svårigheterna de upplevde med lyriksamtalen 
berodde på att de aldrig tidigare diskuterat dikter under hela deras nioåriga skolgång, vilket inte 
torde vara helt tokigt. Detta är ytterligare ett bevis på lyrikens marginaliserade roll i skolan.  
 
En som tidigare gjort en liknande studie som denna är ingen forskare utan den tidigare 
lärarstudenten, Erika Fryksäter (2013) som i sitt examensarbete undersökte gymnasiepojkars 
attityder till lyrik. Hon undersökte också hur man kan förändra dessa attityder. Hennes 
frågeställningar är således nästan identiska som för denna undersökning, men med ett stort 
undantag: Lyriksamtalet var ingenting hon ägnade energi åt. Fryksäter inkluderar visserligen 
samtal om dikter i sina lektioner, men bara mycket kort och inte alls med samma syfte som 
lyriksamtalet har i min undersökning. Fryksäter låter eleverna diskutera dikterna endast väldigt 
kort och bara mellan fyra ögon. Hon fokuserade istället på lyrikundervisning generellt. Till en 
början undersökte hon vilka attityder som fanns hos pojkarna via enkäter. Därefter höll hon i 
en lyriklektion där hon infogade tre moment: läsning, diskussion och skrivande av dikter. Efter 
lektionen fick eleverna ifylla ytterligare enkäter samt bli intervjuade. I sitt analysarbete kom 
Fryksäter fram till att lyriklektioner måste ha en någorlunda struktur för att kreativiteten hos 
eleverna, i detta fallet pojkar, kan stimuleras. Hon kom också fram till att pojkarna i studien 
inte hade någon speciell attityd till lyrik, på grund av bristande erfarenheter i ämnet. De visste 
inte ens vad begreppet betydde. Inför lektionen svarade hela 85% av studieobjekten att de inte 
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visste vad de betydde. Frågan var konkret ställd, ”Vet du vad ordet lyrik betyder?” och med 
dessa svarsalternativ (ibid: 37): 

 .  
Det viktigaste hon kom fram till, enligt henne själv, var att pojkar hade en positivare attityd till 
lyrik än vad hon hade förväntat sig, så länge läraren gav dem rätt typ av instruktioner. Fryksäter 
hade en tydlig genustanke som härstammade från hennes hypotes om att pojkar är mindre 
intresserade av lyrik än tjejer. Hennes hypotes höll inte utan det visade sig att pojkarna var 
relativt intresserade av lyrik. Min undersökning har även den endast pojkar som studieobjekt, 
men endast på grund av praktiska skäl och inte för att undersöka vad genus kan betyda. 
Fryksäters lektion var strukturerad men lyriksamtalet hade ingen central roll. Eleverna 
samtalade endast två-och-två om en dikt i endast 2-3 minuter. Det ska därför bli intressant att 
undersöka de samma frågeställningar som Fryksäter undersökt, men istället infoga och 
centralisera en konkret egenarbetad undervisningsmetod som är tänkt att kunna användas i 
verkliga undervisningssammanhang – nämligen lyriksamtalet.  
 
4 Metod och urval 
Hela undersökningen har kretsat kring några gymnasiepojkars förhållande till lyrik. Deras namn 
är fingerade av undersökningsetiska skäl. Från början deltog fem gymnasieelever som gick i 
årskurs 1 på gymnasiet, alla pojkar som jag tidigare undervisat under min VFU-praktik. Till 
lyriksamtalet och de efterföljande intervjuerna föll en elev bort. Detta ska inte ha påverkat 
utgången för undersökningen då de övriga eleverna var de samma som från början. Att alla 
studieobjekten är pojkar har endast med slumpen att göra. Dessa elever var de mest 
lättillgängliga. De ville delta frivilligt och jag hade tillgång till dem under deras temadagar på 
måndagar. Det har alltså ingenting med genus att göra. Alla pojkarna går i samma klass och var 
mina gamla elever under min VFU-praktik. Att inga flickor deltog beror alltså på 
bekvämlighetsurvalsaspekten, och i den klass jag haft min praktik i fanns inga flickor. På skolan 
gick endast 10% flickor. Undersökningen har alltså ingen avsikt att foga in resultaten i en 
genuskontext även om endast pojkelever deltar.  
 
Undersökningens tre interaktiva delar, förintervjuerna, lyriksamtalet och efterintervjuerna, 
analyserades sedan för att besvara frågeställningarna. Förintervjuerna gjordes för att besvara 
den första frågeställningen: ”Vad finns det för attityder till lyrik hos eleverna?”. Lyriksamtalet 
och framförallt efterintervjuerna användes för att besvara den andra frågeställningen: ”Hur kan 
dessa attityder förändras genom lyriksamtalet?”. Nedan följer en metod- och urvalsredovisning 
för allt som undersökningen vilar på. Det gäller dikturvalen, metod för intervjuer och 
lyriksamtal samt metod för analys av all datainsamling.  
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4.1 Urval av dikter 
Niklas Schiöler (1999: 22-26) beskriver Tomas Tranströmers dikt ”Från mars -79” som ”Den 
komprimerade kortdikten”. Denna dikt arbetade jag med under min B-uppsats då jag undersökte 
Tomas Tranströmers relevans för gymnasieundervisningen. Till det tillfället fungerade dikten 
utmärkt. Nu var tanken att dikten även denna gång skulle lämpa sig för ett lyriksamtal. Den är 
kort, konkret, effektfull, har en hög igenkänningsfaktor och ger utrymme för tolkning. 
Igenkänningsfaktorn och det konkreta språket skulle även denna gång minska risken för 
förtegenhet hos eleverna. Att den är kort fungerar också perfekt i den empiriska undersökningen 
eftersom tidsramarna var begränsade.  
 
Den andra dikten ”Inget särskilt har hänt” av Bruno K. Öijer var däremot ett oprövat kort. Jag 
föll för det tydliga och direkta språket som jag tänkte att eleverna troligen också kunde falla 
för. Därmed var tanken att dikten kunde ge samtalsunderlag. Inga krångliga ord förekom som 
för en 16-åring kan verka onödiga och överflödiga, eller rentav svåra. Budskapet med vardagens 
tristess, alla människors dödlighet och lika värde var tänkt att skapa en igenkänningsfaktor och 
grogrund för tänkande, problematiserande och samtal. Att dikten heller inte är för lång lämpade 
sig för undersökningens begränsade tidsramar.  

4.2 Metod för intervjuerna 
Här redogör jag för vilka intervjumetoder jag utgått ifrån, både under de första intervjuerna där 
jag undersökte elevernas attityder till lyrik och sedan under de efterföljande intervjuerna, där 
jag försökte ta reda på om attityderna till lyrik möjligen förändrats. De första intervjuerna kallar 
jag enkelt för ”förintervjuerna” och intervjuerna efter lyriksamtalet kallar jag för 
”efterintervjuerna”. 

4.2.1 Metod för förintervjuerna 
Innan intervjuerna ägde rum var det viktigt att tänka igenom miljön. De rumsliga och de fysiska 
arrangemangen är variabler som Victoria Wibeck (2010: 32-33) menar är avgörande för 
utgången av intervjuer. Viktigt var att hitta ett avskilt och tyst rum så att inspelningen kunde 
bli fri från störande ljud. Sådan möjlighet gav skolan också varför den fysiska biten aldrig var 
något orosmoln.  
 
En forskare som varit avgörande för intervjufrågornas utformning är Jan Trosts (2010). Hans 
teorier har utgjort basen för intervjufrågorna. Trost (s.84) menar att de inledande frågorna i en 
intervju bör vara relativt öppna. Inleder man med för snäva frågor i början finns en risk att 
intervjun kan gå åt ett oönskat håll. En öppen fråga gör att en bild av intervjuobjektets 
tankegångar kan fångas upp varpå en narration därefter kan göras. En öppen fråga behöver 
däremot inte vara okonkret. Tvärtom bör alla intervjufrågor vara konkret ställda enligt Trost 
(ibid: 90). Han skiljer på öppna och allmänna frågor: De allmänna frågorna riskerar enligt Trost 
att missbedömas av intervjuobjektet. Den intervjuade kan till exempel på en fråga om vad denna 
brukar göra på sin fritid svara ”inte mycket” eftersom ordet ”fritid” kan betyda olika för olika 
personer. Det är alltså bättre att försöka vara så konkret som det bara går, vilket också gjorts i 
undersökningens fall. Att vara konkret kan också handla om att inte ställa flera frågor i en och 
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samma fråga. Trost (s.96) menar att det alltid är bättre att dela upp frågorna i en-fråga-per-fråga 
och inte baka in flera frågor i en fråga. Annars finns risken att den intervjuade glömmer bort 
någon utav de inbakade frågorna och viktiga aspekter kan därför gå förlorade. Mallen som 
utarbetades för intervjuerna innehåller därför endast konkreta och enkla en-fråga-per-fråga-
frågor.  
 
Eftersom syftet med studien var att undersöka attityder var det därför viktigt att frågorna inte 
fick vara tendentiösa. Frågor som exempelvis innehåller negationer riskerar enligt Trost (ibid) 
att förorsaka ”bristande förtroende för intervjuaren”. Därför ansågs det av största vikt att 
utarbeta en frågemall som inte innehöll negationer eller tendentioner. Att ”Tala med bönder på 
böndernas sätt” är också ett sätt att skapa förtroende (s.102). För undersökningens del betydde 
detta att jag försökte hålla en språklig balans mellan närgångenhet och distans till mina 
intervjuobjekt. Frågorna konstruerades på ett sätt så att den intervjuade inte skulle riskera att 
missförstå frågorna, eller i värsta fall inte alls förstå frågorna. Att ”Tala med bönder på 
böndernas sätt” innebar dock inte, i mitt fall, att jag skulle prata som 16-åringar normalt gör. 
Ett mellanting mellan mitt naturliga språk och elevernas språk försökte därför anammas. Det är 
viktigt att nämna att jag hade en klar fördel i att ha varit deras VFU-lärare. Eleverna kände 
redan en tillit till mig, samtidigt som bekantskapen även gjorde det enklare för mig att veta 
vilken grad av språkanpassning som behövde göras. Jag hade enklare för att anpassa mig till 
situationen men försökte ändå att prata tydligt och undvika alltför svåra ord. Viktigt var också 
att inte avbryta den intervjuade under intervjun. Trost (s.85) är tydlig med att man aldrig får 
avbryta den intervjuade. Den intervjuade måste få tid att tänka igenom sina svar, framförallt 
när ämnet handlar om sådant som den intervjuade inte är bekant med. Eftersom undersökningen 
syftar till att undersöka gymnasieungdomars attityder kring lyrik känns just denna åsikt 
självklar.  
 
Under förintervjuerna förekom en låg grad av standardisering (Trost, 2010: 39). En låg grad 
av standardisering innebär att intervjufrågorna varierar, i en låg grad, mellan intervjuobjekten.  
I undersökningens fall har vissa följdfrågor varierat. Dessa följdfrågor har inte varit många. De 
få följdfrågor har varit individanpassade och situationsbundna varför de inte varit utskrivna i 
någon mall. Låg grad av standardisering har också inneburit att de fasta frågorna (se nästa sida) 
ibland kunde dyka upp i en annan ordning beroende på hur intervjun fortlöpte. På det stora taget 
följdes ändå en frågemall med mycket små avvikelser – låg grad av standardisering. 
Intervjuerna varierade mellan 10 – 20 minuter. De frågor jag förberedde till intervjuerna var 
följande: 
 

1. Hur ofta läser du på din fritid? 
2. Vad läser du då? 
3. När läste du senast en bok, alt en dikt på din fritid? 
4. Hur lätt/svårt upplever du läsning i allmänhet? 1. Mycket Lätt 2. Lätt. 3. Varken lätt 

eller svårt. 4. Svårt 5. Mycket svårt. 
5. Hur roligt är läsning? 1. Mycket roligt 2. Roligt 3. Varken eller 4. Tråkigt 5. Mycket 

tråkigt. 
6. Hur upplever du läsning av dikter? 1. Mycket roligt 2. Roligt 3. Varken eller, ingen 

åsikt 4. Tråkigt 5. Mycket tråkigt 
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7. Hur lätt/svårt upplever du skrivande i största allmänhet är? 1. Mycket Lätt 2. Lätt. 3. 
Varken lätt eller svårt. 4. Svårt 5. Mycket svårt. 

8. Hur roligt tycker du att skrivande i största allmänhet är? 1. Mycket roligt 2. Roligt 3. 
Varken eller 4. Tråkigt 5. Mycket tråkigt. 

9. Alternativfråga: Lyrik är till största delen: Lätt, svårt, stimulerande, intressant eller 
tröstande. 

10. Vad upplever du att det är för skillnad mellan diktläsning och annan läsning?  
11. Skillnad mellan diktskrivande och annat skrivande?   
12. Vilka fördelar finns det med att läsa dikter i jämförelser med att läsa någonting annat? 
13. Tänk dig att en illasinnad utomjordisk kraft kom till jorden och förbjöd vissa 

kulturyttringar att leva vidare. Vissa kulturformer får helt enkelt inte finnas. 
Utomjordningarna tillåter människorna att gå samman för att avgöra vad som får vara 
kvar och inte. Det är således upp till dig att rösta om vad som ska få vara kvar och 
inte. Rangordna därför följande alternativ i vad som är viktigast att bevara: TV-/Data-
spel, film, TV-serier, teater, bräd- och sällskapsspel, musik, romaner, noveller, 
serietidningar och lyrik 

14. Varför hamnade lyrik på sista plats/så långt ned?  
15. Rangordna nu dina användarvanor enligt dessa kategorier.  
16. Vad gjorde du igår när du kom hem från skolan? Hur troligt är det att du någon gång 

istället skulle ägna dig åt lyrik? 
17. När kom du senast i kontakt med lyrik? Om det var diktläsning följande 

följdfrågor: Vad tyckte du om den dikten/dikterna? Vad fick du för känslor? Har du 
tidigare när du kommit i kontakt med en dikt upplevt någonting annat? Vad? Om det 
var skrivande eller annat: Vad tyckte du om skriva? Var det svårt? Osv.  

18. Hur positiv skulle du säga att din inställning till lyrik är från 1-10? Djupdyk med 
varför-frågor, eller vad skulle krävas av lyriken för att den skulle komma högre upp? 
Vad är problemet med lyrik? Varför är det inte mer populärt?  

19. Senast du hade lyrik i skolan: Vad gjorde ni då? Vad gillade/ogillade du med de 
lektionerna? Bygg vidare å träng djupare.  

20. Varför tror du att vissa läser dikter? Vad tror du de får ut av diktläsning?  
21. Varför tror du att vissa skriver dikter? Vad tror du att de får ut av det?  
22. Vilka är det som skriver dikter? Massa följdfrågor: Vad är en poet? 
23. Vad är skillnaden mellan en poet och en fotbollsspelare (förutom att de sysslar med 

olika saker)? Hur ser de ut (generalisera)? Hur skiljer de sig åt? Vad äter de?  
24. Bör skolan undervisa lyrik på gymnasiet? Tycker du att det är viktigt att ämnet lyrik 

lärs ut i skolan? Varför eller varför inte? Här kan man också smalna in t.ex. Varför 
tycker du det är onödigt? Vad är det som gör att det är svårt? Vad är viktigare: 
matematik eller lyrik? Varför är matematik viktigare än lyrik? Osv.  

 
Jag ville genom dessa frågor komma åt vilka egentliga attityder eleverna hade. Alla frågor har 
för avsikt att tränga in på djupet, men komma åt olika saker. För det mesta kan frågorna tala för 
sig själva för vad som undersöks men några frågor behöver problematiseras, till exempel frågan 
”Vad är skillnaden mellan en poet och en fotbollsspelare…”. Med denna fråga ville jag komma 
åt stereotyper. Jag ville undersöka vilka bilder som direkt dök upp hos eleverna, hur de innerst 
inne såg på en poet och fotbollsspelare. Genom att ta reda på vilka stereotypiska föreställningar 
eleverna hade om dessa yrkesgrupper var tanken att avläsa vilka attityder som ligger bakom 
dessa föreställningar.  
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4.2.2 Metod för efterintervjuerna 
Precis som under förintervjuerna spelade Vicoria Wibecks (2010: 32-33) definition på de 
rumsliga och fysiska arrangemangen in. Tanken var detsamma, att rummet skulle vara tyst så 
inspelningen inte skulle störas. Intervjuobjekten skulle också känna sig trygga och kunna 
fokusera på intervjufrågorna.  
 
Här förekom en större grad av individanpassning än under förintervjuerna (Trost, 2010: 39). 
Detta berodde på att en stor mängd information om elevernas relation till lyrik redan hade 
upphämtats. Det krävdes alltså en större anpassning, elev för elev, för att göra intervjuerna mer 
levande och på så sätt vaska fram den information som eftersträvades. Efterintervjuerna var 
också mycket kortare än förintervjuerna då efterintervjuernas syfte var mer konkret – att ta reda 
om deras attityder till lyrik hade förändrats i o med lyriksamtalet. I genomsnitt landade varje 
intervju på endast 5 minuter. Denna mall användes endast som en trygghet, men följdes inte 
mekaniskt.  
 

1. Hur upplever du läsning av dikter i största allmänhet? Mycket roligt, roligt, varken 
eller, tråkigt eller mycket tråkigt? 

2. Lyrik är till största delen: Lätt, svårt, tråkigt, onödigt, stimulerande, intressant, 
ointressant eller tröstande. Gör gärna tillägg och utv. från sist. 

3. Vad upplever du att det är för skillnad mellan diktläsning och annan läsning? 
4. Fördelar med att läsa dikter i jämförelse med att läsa någonting annat? 
5. Varför tror du vissa läser dikter? 
6. Hur positiv skulle di säga att din bild av lyrik är mellan 1-10? 
7. Vad gillade/ogillade du med dikterna? 
8. –||– med lyriksamtalet? 
9. På vilket sätt förändrades din allmänna uppfattning om lyrik under/efter lyriksamtalet?  
10. Hur var din bild av lyrik/dikter innan samtalet och hur är den nu? Beskriv med tre ord.  
11. Angående att du någon gång skulle ägna dig åt lyrik efter skolan: Har sannolikheten 

minskat eller ökat? 

4.3 Metod för lyriksamtalet 
Eftersom en allmängiltig lyriksamtalsmetod inte existerar har en egenarbetad metod framställts, 
vilket redovisas längre ned. Lyriksamtalsmetoden var influerat med idéer från Lars Wolf 
(2004), Aidan Chambers (1998) och Victoria Wibeck (2010). En elev från förintervjuerna föll 
bort till lyriksamtalet och efterintervjuerna.  
 
Till att börja med ska eleverna kallas för en fokusgrupp (Wibeck, 2010: 25-26). En fokusgrupp 
är enligt Vicoria Wibeck (ibid) en grupp vars uppgift går ut på att aktivt delta i ett arrangerat 
samtal. Deltagarnas bidrag i samtalen används sedan för ett forskningsändamål. Därmed kan 
lyriksamtalet även klassificeras som en fokusgruppsdiskussion (2010: 34). Enligt Wibeck (ibid) 
är en fokusgruppdiskussion ett demokratiskt samtal, utan rätt-och-fel-svar där deltagarna har 
ett gemensamt fokus och bidrar till ett gemensamt samtal. Flera deltagare ska också kunna ta 
talarrollen i en fokusgruppsdiskussion. Här ska gemensam kunskap utbytas och skapas och det 
gemensamma utbytet är det viktigaste. Talaren i en fokusgruppsdiskussion kan rikta 
uppmärksamheten till alla, till några eller till en enskild individ. Lyriksamtalet för 
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undersökningen är enligt denna definition i allra högsta grad en fokusgruppsdiskussion. Vill 
man vara ännu mer detaljerad kan lyriksamtalet även klassificeras som en strukturerad 
fokusgruppsintervju vilket innebär att en samtalsledare styr samtalet och där samtalsdeltagarna 
i första hand riktar sina yttranden till samtalsledaren (Wibeck, 2010:56).  
 
Eftersom valet föll på fokusgrupper är det rimligt att ta upp, och även bemöta, den kritik som 
riktats mot användning av dem. Jan Trost (2010: 54-55) vill inte att man ska använda sig av 
fokusgrupper om samtalsdeltagarna inte är insatta i ämnet, eftersom han menar att problem inte 
kan lösas utan kompetens. Denna kritik är naturligtvis riktig men helt irrelevant för denna 
undersökning eftersom syftet med samtalsdeltagarna inte är att de ska lösa några problem. 
Syftet med lyriksamtalet är istället att fungera som en tilltänkt attitydförändrare. Det finns dock 
andra, mer relevanta risker för fokusgrupper, som Trost (s.46) varnar för. Troligt är att 
samtalsdeltagarna samlas till en åsikt som de tror är lämplig för situationen. Risk finns också 
för att samtalsdeltagarna inte vågar säga någonting annat än det som de andra i gruppen säger. 
Trost talar alltså om grupptryck, vilket framförallt i skolsituationer är en farhåga. Denna farhåga 
är viktig att ta på allvar men en motkritik mot detta, för undersökningens vägnar, skulle då vara 
att attityderna inte mäts i själva lyriksamtalet, utan istället i ”efterintervjuerna” som sker 
individuellt. Lyriksamtalets huvuduppgift är istället att fungera som en tilltänkt 
attitydförändrare och som form agerar den endast som ett didaktiskt instrument för att veckla 
ut dikter. Det finns ytterligare kritik som Trost (ibid) räknar upp. Intervjuaren kan omöjligt 
hinna beakta allt som sker i intervjun, exempelvis gester och blickar. Intervjuaren är begränsad 
av hennes mänskliga egenskaper och samtalssituationen i sig kan också bjuda på överraskande 
inslag man inte räknade med. Det är mycket som kan gå snett, men återigen så är studiens syfte 
inte att mäta attityderna hos eleverna via lyriksamtalet. Attityderna mäts istället genom 
intervjuerna som sker innan och efter lyriksamtalet enskilt med varje elev varför 
grupptrycksproblematiken minskar avsevärt.  
 
Fler aspekter var viktiga att ha i beaktning innan själva lyriksamtalet ägde rum. Några tar 
Victoria Wibeck (2010: 29-34) upp då hon talar om olika faktorer som påverkar samtal. Då 
samtalet ägde rum med elever som redan etablerat en bekantskap med varandra var vissa 
faktorer mindre viktiga att ta hänsyn till, t.ex. kön, ras, religion mm. Innan lyriksamtalet ägde 
rum var istället de rumsliga arrangemangen viktiga att tänka igenom, det vill säga hur är 
rummet var organiserat (s. 33). För att undvika att dominanta personer inte skulle kunna ta över 
för mycket krävdes att bord och stolar ommöblerades. En ring arrangerades så att 
samtalsdeltagarna lättare skulle kunna se varandra och för att illustrera att alla 
samtalsdeltagarna var lika mycket värda. Tanken var att jag skulle sitta i mitten och övriga 
runtomkring mig, helst i en cirkel. Nu satt deltagarna i en halvcirkel vilket inte var helt fel. 
Även det ökade jämlikhetsaspekten vilket också hänger ihop med den fysiska omgivningen 
(s.32). Viktigt var också att rummet skulle vara tyst, fritt från olika typer av distraktioner. 
Tanken var att detta skulle öka chansen att tystare elever skulle våga säga något. Rummet var 
också tyst då skolan erbjöd en sådan möjlighet.  
 
Frågorna för lyriksamtalet var influerade av bland andra Lars Wolf (2004: 47-52) och hans 
teorier om hur ett lyriksamtal i skolan bör utformas. Han anser bland annat att frågorna en lärare 
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ställer under lyriksamtalet bör närma sig prosasamtalet. Vi bör försöka närma oss dikten på ett 
mer anspråkslöst och informellt sätt. Lyrik får alltså inte förpassas till att bli någonting avlägset 
och otillgängligt, någonting som undersökningen också försöker ge inspiration för. På de äldre 
eleverna rekommenderar Wolf att inleda med några vad-frågor, för att få fram 
budskapet/budskapen med dikten. Därefter kan några hur-frågor efterföljas, för att förstå de 
språkval författaren gjort. Till sist kan man gå in på värderingar. Wolf (s.52) redogör för en 
”checklista” som studien tagit inspiration ifrån: 

• Vad försöker rörfattaren beskriva? 
• Vad vill författaren framkalla för känsla hos dig? 
• Vad anser du vara det viktigaste med innehållet i dikten? 
• Vilka ord eller uttryck lägger du främst märke till? 

Denna checklista är enligt Victoria Wibeck (2010: 25-28) strukturerad vilket enkelt betyder att 
frågorna utgör en fast mall. Dock påpekar Wolf (s.51) att frågorna endast fungerar som en 
checklista och är alltså inget som man slaviskt vare sig måste eller bör följa. Eftersom både 
dikter och elever skiljer sig emellan finns därför ingen enhetlig mall som passar alla dikter eller 
alla elever. Det är alltid själva dikten och samtalet som bestämmer vilka frågor som kan tas upp 
(s.63). Väl under samtalet anser Wolf (ibid) att det är viktigt att språket och budskapet aldrig 
får särskiljas från varandra eftersom de alltid är sammanlänkade.   
 
Eftersom samtalet för studien bör närma sig prosasamtalet har Aidan Chambers (1998) teorier 
om boksamtal använts. I boksamtalets inledande fas tycker Chambers att det är viktigt att 
deltagarna får utbyta entusiasm med varandra. Böcker, precis som filmer och annan media, 
berör oss och vi människor har ett behov av att utbyta entusiasm. Chambers (s.19) anser därför 
att deltagarna ska utbyta ”gillanden” och ”ogillanden” med varandra. Denna studie kommer 
anamma detta tänk eftersom lyrik också berör oss. Dessutom är dikter mycket kortare än böcker 
varför denna del inte kommer ta nämnvärt med tid. Utifrån egna erfarenheter brukar utbytande 
av entusiasm föra deltagarna närmare varandra, eftersom utbyte av entusiasm är ett snabbt sätt 
att lära känna varandra. Tanken med denna del var alltså att föra samtalsdeltagarna närmre 
varandra. Att säga vad man gillar, och senare vad man inte gillar, med dikten torde vara ett 
mindre anspråkslöst sätt att närma sig dikten än att direkt börja analysera. Förhoppningen var 
att eleverna skulle bli avslappnade och möjligen intresserade när de upptäckte att deras åsikter 
spelar roll. Nästa steg var att utbyta frågetecken. Chambers (s.19) menar att det som verkar 
svårförståeligt också kan skapa ogillande. Därför var det viktigt att bena ut frågetecknen tidigt. 
Här kommer också Wolfs checklista till hjälp (se ovan.). Det fjärde och sista steget är att utbyta 
”kopplingar” som Chambers (s.21)menar kan handla om att hitta samband mellan olika 
element. Kopplingarna kan gälla personer, språk, händelser eller symboler som deltagarna 
känner igen från någonting annat: filmer, serietidningar, personliga upplevelser, böcker eller 
bara tankar. Chambers hänvisar till vår mänskliga natur ”Människor tycker inte om kaos, vi har 
svårt för det som saknar mening” (Ibid). Att utbyta kopplingar blir det viktigaste elementet för 
hela samtalet. Om eleverna lyckas sätta in lyriken, i för dem bekanta sammanhang, är 
förhoppningen att det främlingskap de i värsta fall känner för lyrik kommer minska. De ser då 
att lyrik inte alls är något främmande, de känner ju igen dessa element. Genom lyriksamtalets 
mönsterkopplande del är förhoppningen att elevernas får nya insikter om lyrik.  
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4.3.1 Lyriksamtalets utformning 
Samtalet inleddes med att varje elev fick ett A4-papper med dikten ”Från mars -79” av Tomas 
Tranströmer. Därefter fick en elev högläsa. Efter det kunde själva lyriksamtalet börja. Jag 
fungerade som samtalsledare och utgick från en samtalsmall som visas lite längre ned. När vi 
samtalat om ”Från mars -79”, vilket tog ca 15 minuter gick vi in på nästa dikt ”Inget särskilt 
har hänt” av Bruno K. Öijer. På samma sätt fick eleverna tystläsa dikten för sig själv och 
därefter högläste en annan elev dikten inför alla. Därefter samtalade vi på samma sätt om denna 
dikt. Hela lyriksamtalet var 22 minuter långt.  
 
Samtalsfrågorna som jag utgick ifrån var influerade av Aidan Chambers teorier om boksamtal 
(1998) och Lars Wolfs teorier om lyriksamtal (2004). Alla steg utgick från Chambers teorier 
om ”gillade”, ”ogillade”, ”frågetecken” och ”mönster” (redogörs ovan). Wolf dök upp på det 
tredje steget när det var dags att reda ut frågetecknen kring dikterna (se ovan s.14). Här är den 
egenarbetade frågemallen som användes: 

1. Alla säger en sak de gillade med dikten, ”gillade”. Efter det får de förklara varför. 
2. Därefter en sak de inte gillade med dikten, ”ogillade”. Förklara sedan varför. 
3. Reda ut frågetecken: Gå en runda och varje elev säger ett frågetecken. Jag repeterar 

dessa frågor för gruppen och tillsammans, med min hjälp, löser vi frågetecknen. Alla 
får fylla i varandra. Förhoppningsvis leder detta till ett samtal. Samtalsledaren leder 
samtalet och inflikar när det är lämpligt. Frågar efter saker i var och varannan dikt som 
har en djupare mening t.ex. i ”Från mars -79” frågas: ”Vad menas med ’De oskrivna 
sidorna breder ut sig åt alla håll’”. Frågorna som ska reda ut frågetecknen är enligt 
Wolf (2004) dessa.  

• Vad försöker författaren beskriva?  
• Vad vill författaren framkalla för känsla hos er? 
• Vad anser ni vara det viktigaste innehållet i dikten? 
• Vilka ord eller uttryck lägger ni främst märke till? 

 
4. Mönster: 

• Vad känner ni igen från tidigare erfarenheter? Film, TV-serie, bok, 
personligt, skolan, känslor etc. Koppla samman det med dikten. Alla 
elever säger en sak och det är fritt att fylla i varandra.  
 

5. Lyriksamtalet avslutas.  

4.4 Metod för transkribering 
Enligt Catrin Norrby (2014: 99) räcker en grov transkribering om syftet bara är att analysera 
innehållet, det vill säga vad som sägs, och inte hur det sägs. Därför har en grov transkribering 
använts för att analysera intervjuerna och lyriksamtalet. En grov transkribering enligt Norrby 
(s. 101) följer skriftspråkets konventioner och innehåller inga onödiga tecken som gör texten 
”omotiverat svårläst”. Symbolerna som finns med är endast till för att underlätta läsningen. 
Symbolerna uttrycker sådant som inte går att skriva ut med hjälp av skriftspråket men som kan 
ha betydelse för undersökningen, t.ex. pauser, talhastighet, emfas, längd och ljudstyrka. Dessa 
drag har markerats i texten genom Norrbys (s.110-111) principer för transkribering. Det är 
således språkdrag som kan vara av vikt för analysen av elevernas attityder till lyrik, och därför 
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måste de markeras i texten. Norrby (s.103) refererar till Linell som skiljer mellan 
bastranskription, standardtranskription och förenklad transkription. Medan bastranskriptionen 
är den mest detaljerade följer standard- och den förenklade transkriptionen 
stavningskonventionerna och placerar överlappningar och uppbackningar placeras i talarens 
rad. Just överlappningar och uppbackningar har inte skrivits ut under lyriksamtalet då det 
ansågs för tidsödande. Lyriksamtalet är i övrigt mycket enklare transkriberad än intervjuerna. 
En mer noggrann transkribering hade varit alltför tidskrävande i förhållande till vad som kunnat 
utläsas. I egenskap av att fungera som en tilltänkt attitydförändrare lades inte samma vikt att 
detaljerat transkribera som under intervjuerna. Norrby skriver också att det är syftet som ska 
avgöra för hur långt man driver talspråksanpassningen (s.105). Därför följs inte standard- eller 
förenklad transkription slaviskt utan en egenarbetad talspråksanpassning har gjorts i den mån 
det ansetts vara av värde för analysen.  

4.5 Metod för analys av material 
Nedan följer redogörelser för hur analysen av materialet analyserats. Denna underdel är 
uppdelad i en underrubrik där metoden för analysen av intervjumaterialet redovisas och en till 
underrubrik där metoden för analys av lyriksamtalet redovisas. Under analysen av intervjuerna 
och lyriksamtalet har en hermeneutisk metod använts. Detta för att en bedömning av texten som 
sådan ansetts rimligare då det är attityder som mäts och inte samtalsstil.  

4.5.1 Metod för analys av intervjudata 
Till största delen är analysmetoden induktiv eftersom slutsatser dragits från intervjuerna, 
frågorna, situationen och mina egna erfarenheter (Fejes & Thornberg, 2015: 24). Om det finns 
något deduktivt så skulle det kunna vara hypotesen om att lyriksamtal kan förändra elevers 
attityder till lyrik. Undersökningen försöker testa lyriksamtalets attitydförändringskraft och det 
skulle kunna tolkas deduktivt: antingen fungerar lyriksamtalet bra eller dåligt. Däremot är 
skolsituationer komplexa varför ingen metod kan sägas fungera i alla situationer. Metoden är 
därför induktiv eftersom det inte är en teori som ska bekräftas. Istället analyseras det som 
kommer fram. Fejes och Thornberg (2015: 25) beskriver detta på ett sätt som inte kan förklaras 
med andra ord: ”Från en serie empiriska, enskilda fall identifierar vi (jag) ett mönster av vilket 
vi (jag) kan formulera ett generellt (eller flera) … hypotetisk(a) och provisorisk(a) 
påstående(n)”.  
 
Metodvalet för analysen av intervjuerna stod mellan grundad teori (GT) och hermeneutik. Till 
en början var siktet inställt på GT, eftersom metoden är populär till att analysera intervjuer 
(Thornberg & Forslund Frykedal, 2015: 44). Dessutom innehåller GT transkribering i sitt 
kronologiska upplägg. Men efter noga övervägande dök en insikt upp. GT skulle inte bara bli 
tidsödande utan dessutom en aning krystad, till och med onödig. Den GT-modell Thornberg 
och Forslund Frykedal (ibid: 44-59) beskriver ska dessutom resultera i en modell innehållande 
egna begrepp som konstruerats under analysen. För undersökningens del skulle en sådan modell 
riskera att bli för fattig på antal steg och därmed sakna djup, till exempel: elever med dålig 
attityd till lyrik – deltar i lyriksamtal – attityder förändras. Givetvis skulle modellen kunna fyllas 
på, både på djup och bredd och andra viktiga aspekter skulle också kunna få plats, men ett 
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sådant arbete sågs som alltför tidsödande. Syftet med undersökningen är heller inte att skapa 
nya begrepp och därför skulle själva analysarbetet riskera att bli, inte bara tidsödande, utan 
också att hamna utanför själva undersökningens syfte. Jag är övertygad om att samma mängd 
information, som skulle kunna inhämtas via konstruktionen av en modell, med lätthet kan 
upphämtas genom att bara läsa det transkriberade intervjumaterialet förutsättningslöst. Det är 
också det som gjorts i undersökningens fall. Valet föll därför på hermeneutiken.  
 
Hur kan då samma mängd information ändå upphämtas genom att välja det lättare alternativet? 
Svaret är att ett grovarbete redan hade gjorts, inte bara i transkriberingen, utan också i 
konstruktionen av intervjumallar. Då frågeställningarna för denna undersökning är så pass 
konkreta kunde man implicit få in dem i intervjufrågorna. Då behöver heller inte intervjusvaren 
vara överdrivet djupa. En djupgående analys av intervjusvaren behövs alltså inte tack vare 
frågornas konkretion som då även gjorde svaren konkreta. En alltför omfattade analysmodell 
har alltså inte behövt göras, tack vare noggrant utarbetade intervjumallar. Intervjufrågorna var 
konkreta, korta och få till antalet. Man får heller inte glömma min relation till eleverna som 
också spelar en avgörande roll. Tack vare den goda relationen har jag därför kunnat läsa in så 
mycket mer i deras svar än vad jag annars kunnat göra om jag exempelvis inte kände dem så 
väl. GT har således bedömts överflödig. Inga uppräkningar av antal småord här och där har 
bedömts innehålla något av analysvärde då jag som intervjuare redan kände till deras språk. Det 
kvantitativa materialet har också redan funnits framför en, i form av transkriberingen, varför en 
kvalitativ analys på en gång kunnat påbörjas. En GT-modell, eller en hermeneutisk metod med 
kvantitativa inslag, t.ex. ett konstruerande av en modell, hade enligt mig lämpat sig bättre om 
en större mängd data hade inhämtats (ibid). Hade bekantskapen med intervjuobjekten dessutom 
varit skalare hade en GT-modell också ansetts mer lämplig.   
 
Metodvalet föll till slut på Ingrid Westlunds (2015: 71) version av hermeneutik. Precis som hon 
säger så var ett syfte med undersökningen att ”få tillgång till informanternas egna upplevelser 
av fenomen” (ibid). I detta fallet lyrik i allmänhet plus det genomförda lyriksamtalet med de 
två dikterna ”Från mars -79” och ”Inget särskilt har hänt”. Däremot finns det ingen ”generell 
arbetsmodell eller arbetsgång när det gäller analys- och tolkningsprocessen” (s.79). 
Hermeneutik är med andra ord en väldigt bred tolkningslära och därför krävs en precision av 
undersökningens tolkningsmetod. Westlund (s.74) beskriver något som kallas ”Allmän 
tolkningslära” som är ”den vidaste inriktningen inom hermeneutiken”. Valet på allmän 
tolkningslära föll med samma anledning som redogjorts för tidigare. Frågeställningarna, 
intervjufrågorna, som i sin tur styrt intervjusvaren samt den relativt lilla mängden insamlad data 
gjorde att det inte behövdes en alltför snäv tolkningsmetod för att analysera materialet. I 
elevsvaren fanns redan explicit det som efterfrågades i undersökningen. Den allmänna 
tolkningsläran lämpade sig därför utmärkt för undersökningen. Westlund (s.77) talar även om 
”helhetsprincipen” vilket betyder att alla delar i ett material hänger ihop med helheten. Alla 
mindre delar hänger ihop med en större helhet och det är upp till forskaren att tolka de mindre 
delarnas relation till helheten. ”Här är det samstämmigheten mellan delar och helhet som varit 
vägledande för tolkningens rimlighet” (ibid). Det gällde således att försöka tolka varje elevsvar 
i relation till frågan, i relation till det som eleven tidigare sagt under intervjun och i relation till 
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det eleven sa efter yttrandet, samt tolka allt detta i relation till vilken inställning denna elev kan 
ha till lyrik. 
 
Det finns fler aspekter som tagits i hänsyn. Trots att intervjusvaren och intervjufrågorna samt 
frågeställningarna var väldigt konkreta var ett öppet sinne grundläggande att ha. När ett ord, en 
tanke, antydande eller yttring dök upp fler gånger än väntat var det viktigt att ta detta fenomen 
på allvar, även om det inte alls hade med själva syftet att göra. Eftersom allt hänger ihop och 
allt påverkar allt var oväntade utsagor som dök upp under transkriberingen viktigt att tas på 
allvar och analyseras. Det här kallar Westlund för att ”registrera som en del av tolkningsakten” 
och är en del i att läsa materialet förutsättningslöst (s.78). Ödmjukhet inför alla sinnelag i texten 
var därför av största vikt, något Nussbaum (Westlund, 2015: 81) kallar emotiv öppenhet. Det 
handlar om att följa upp inslag som uttrycker ilska, sorg, ointresse, intresse, etc. Just emotiv 
öppenhet har varit extra viktigt att följa upp då det varit attityder som undersökts.  
 
Slutligen har det under tolkningsarbetet varit viktigt att ha koll på den egna rollen man själv 
som individ spelat. Den egna betydelsen som man haft under intervjuerna och under 
tolkningsarbetet har ständigt medvetengjorts. Ens egna betydelse kan dels delas in i ens 
förförståelse. ”En genuint nyfiken hållning inför det empiriska materialet, med den egna 
förförståelsen medvetengjord, ökar forskarens möjligheter att se vad texten erbjuder” 
(Westlund, 2015: 81). Den egna förförståelsen handlar i detta sammanhang om att dels tolka 
hur bekantskapen med eleverna kan ha påverkat intervjuerna samt hur min förförståelse för 
lyrik kan ha påverkat utgången för intervjuerna. Det är klart att eleverna möjligen hade svarat 
på ett annat sätt om en mer obekant intervjuare ställt frågorna. Tolkningen har till största delen 
lutat åt att eleverna känt sig bekväma med mig som intervjuare. Detta baseras på egna 
erfarenheter samt att eleverna för undersökningen ställde upp på frivillig basis. Det kan dock 
finnas en risk med att eleverna då önskade att behaga mig genom sina bidrag. Detta måste också 
tas i beaktning.  

4.5.2 Metod för analys av lyriksamtalet 
Intervjuerna var, som redogjorts ovan, kvantitativa i sig med sina välstrukturerade frågor. 
Eftersom de också var få till antalet och relativt korta lämpade sig inte analysen av dem att 
innehålla några större kvantitativa inslag. Med lyriksamtalet hade det varit annorlunda om syftet 
med samtalet hade varit att just mäta attityder. Men eftersom syftet med lyriksamtalet aldrig 
varit att mäta elevernas attityder utan istället tänkt att fungera som en attitydförändrare 
behövdes inte någon större analys av samtalet göras. Den mesta informationen om elevernas 
förändrade attityder till lyrik framkommer i ”efterintervjuerna” men intresse har också funnits 
att analysera lyriksamtalet som den tilltänkta attitydförändrare den ska vara.  
 
Den hermeneutiska metod jag använde vid analysen av intervjuerna har jag även använt här. 
Det som däremot spelat en större roll här än i intervjuerna är min relation till eleverna och min 
förkunskap om lyrik. Till intervjuerna hade jag konkreta frågor där elevernas svar var mer 
avhängigt i hur frågan var konstruerad än till deras bekantskap till mig. Frågorna var 
konstruerade på det sättet att intervjuaren lämnades utanför och fokus låg istället på elevernas 
användarvanor. Under analysen av lyriksamtalet fanns däremot ett stort fokus på mig som 
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samtalsledare. Mina förkunskaper var själva vinden i seglet för hur samtalet skulle fortlöpa. 
Frågorna var dessutom mer öppna än under intervjuerna varför relationerna mellan 
samtalsdeltagarna sinsemellan, och relationen samtalsledaren och samtalsdeltagarna spelade en 
stor roll. En större vikt har därför lagts vid texten och dess kontext. Min, och elevernas, 
erfarenheter och förförståelse för lyrik har också spelat roll för analysen. Hur engagerad 
deltagarna och samtalsledaren varit har också tagits i beaktning.  
 
5 Analys 
Nedan följer en analys av undersökningens tre delar: Förintervjuer, lyriksamtal och 
efterintervjuer. Alla tre är indelade i rubriker med tillhörande underrubriker. Förintervjerna är 
intervjuerna som skedde två veckor innan lyriksamtalet ägde rum för att ta reda på vilka 
attityder eleverna hade till lyrik. Efterintervjuerna är intervjuerna som skedde direkt efter 
lyriksamtalet för att ta reda på om attityderna till lyrik möjligen förändrats.  

5.1 Analys av förintervjerna 
Det är svårt att säga vilken inställning eleverna hade till lyrik innan lyriksamtalet. Detta beror 
på att de hade väldigt lite erfarenhet om lyrik sen tidigare. De flesta kände därför varken 
aversion eller entusiasm för ämnet. De visste helt enkelt för lite. Om någonting generellt kom 
upp, som handlar om hur de såg på lyrik, så skulle det i så fall vara att dikter var ”korta” med 
mindre komplexa handlingar än till exempel romaner.  

5.1.1 Problematiskt utformade alternativfrågor 
Till en början var jag nästan på väg att tro att mina fördomar skulle raseras. Tidigt i intervjun 
kom en alternativfråga upp om vad lyrik till största delen är för något. Alternativen var ”lätt”, 
”svårt”, ”stimulerande”, ”intressant och ”tröstande”. Alla elever utom en svarade att lyrik till 
största delen var ”intressant” och den som avvek svarade dessutom ”stimulerande”. Detta skulle 
senare visa sig inte alls stämma. Att endast göra en bedömning av vilket alternativ de valde där 
och då kan bli väldigt missvisande för vad de egentligen tyckte. Här kommer den hermeneutiska 
helhetstolkningen väl till pass. Eleverna som svarade ”intressant” gjorde nog så delvis på grund 
utav intresse att på frivillig basis delta i undersökningen. Min tolkning är alltså att de kopplade 
samman lyriken i sig med undersökningen. De hade tidigare haft mig som VFU-lärare, kände 
positivt för mig som person och lärare, och var därför intresserade av att hjälpa mig med min 
studie. Dessutom hade de flesta elever en så liten erfarenhet av lyrik att ”intressant” möjligen 
ska tolkas som ett intresse att vilja lära sig mer och inte att de själva verket tyckte om att jobba 
med lyrik. Denna tolkning bekräftas även av hur eleverna i övrigt svarade under intervjun. Det 
visade sig nämligen, senare i intervjuerna, att de flesta inte alls tyckte att lyrik var speciellt 
intressant, i alla fall inte till den grad att de ägnade sig åt det på fritiden, eller tänkt en tanke om 
att någon gång ägna sig åt det på sin fritid. Niklas, som svarade just ”stimulerande” på frågan 
tyckte senare att dikter inte var ”nödvändiga” och förklarade att ”det skulle som inte v- va nån 
skillnad, fö- om dem >inte fanns”.  
 
Bristen på valida alternativ måste ses som ett av de stora problemen med undersökningen. 
Studerar man de tidiga frågorna upptäcker man avsaknaden av alternativ som indikerar ett 
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ointresse. Alternativen ”lätt”, ”stimulerande”, ”intressant och ”tröstande” kan alla uppfattas 
som positiva hållningar till lyrik. Det återstående alternativet ”svårt” är det enda alternativet 
som kan tolkas vara en negativ hållning till lyrik. Men att något är svårt behöver som bekant 
inte betyda att något är ointressant, ostimulerande eller tråkigt. Alternativ som visade på 
ointresse saknades alltså, och saknar eleverna erfarenhet av lyrik i övrigt säger ”intressant” inte 
heller så mycket mer än att ett intresse för något outforskat kan finnas. Alternativ som just 
”tråkigt”, ”ostimulerande” eller rentav ”onödigt” hade varit en mycket bättre värdemätare för 
de negativa attityder som kanske fanns. Varför Niklas, exempelvis svarade ”stimulerande” 
berodde troligen på detta dilemma. Det visade sig senare att han hade placerat lyrik i ett väldigt 
snävt sammanhang när han i sitt huvud jämförde mellan olika scenarion, säkerligen p.g.a. de få 
valmöjligheter alternativen för undersökningen gav. Han jämförde exempelvis inte lyrik med 
TV/Dataspel, film eller andra vanligt förekommande kulturaktiviteter bland unga, utan istället 
trodde han att man skulle sätta in lyrik i ett skolsammanhang. ”Jag hade hellre gjort det än att 
inte göra nånting” svarade han på min fråga om varför han hade satt ”stimulerande” från första 
början. Lite senare tillade han dessutom: ” De kan vara intressanta, men jag tycker inte att de 
är nödvändiga” på frågan om hans inställning till dikter. Av Niklas senare svar att döma så kan 
han definitivt inte tycka att lyrik är stimulerande. På frågan om hans generella inställning till 
lyrik, mellan 1-10, specificerade han sin inställning från att gå från 5, om man inkluderade 
musiktexter, till endast 3 om man bara pratade om dikter. Han tillade också att ” det skulle som 
inte v- va nån skillnad, fö- om dem >inte fanns”. Niklas svar var de mest konkreta negativa 
attitydsvar som intervjuerna gav. För det mesta handlade det om en allt för liten erfarenhet av 
lyrik 

5.1.2 Elevernas tidigare erfarenheter 
Ovanstående citat av Niklas får ses som den mest negativa attityden som uppmärksammades 
under förintervjuerna. De flesta var som sagt inte lika negativa som Niklas. Dennis kan 
exempelvis kategoriseras som varken eller. På frågan om lyrikundervisningen borde utökas 
svarade han: ”Ja asså, (.5) jag tror inte man ska ha hela lektioner med bar lyrik”. Notera 
pluralformen ”lektioner”. Med det menar Dennis att man inte bör ha lyrik som ett enskilt ämne 
i gymnasieskolan utan istället som ett delämne i svenskan. En troligen vanlig åsikt vilket säger 
väldigt lite om Dennis attityder till lyrik. När jämförelsen gjordes med matematik var det ingen 
tvekan om att matematiken var det viktigaste ämnet. Han ville inte förminska lyrikämnet på 
något sätt, men menade att ”Ingen matte så kommer du aldrig kunna hålla koll på din egen 
ekonomi”. Ett svar som de flesta håller med om. Linus var positiv till lyrik vilket berodde på 
att just samtala om dikter var något han ägnade sig på fritiden. För studien blir därför hans 
inställning till lyrik mindre intressant. Emir är desto mer intressant. Han hade minst erfarenhet 
av lyrik och kände inte ens till begreppet lyrik: ”Lyric? Lyrik. Vad var det?” och ” asså det här 
ordet lyric, lyrik… Det var första gången jag hörde det”. Visserligen läser Emir Svenska som 
andraspråk men då han bott så pass länge i Sverige, sen 7-årsåldern, får detta inte betraktas som 
en ursäkt för den svenska skolans åsidosättande av lyrik. Visserligen kan Emirs okunskap om 
begreppet ligga i en ren begreppsförvirring. Emir visste naturligtvis vad dikter är, säkerligen 
poesi, men diktkunskaperna var varken bättre eller sämre än hos någon annan. Därför väljer jag 
att kategorisera honom som en varken eller-elev. Viktor kategoriserar jag också som neutral, 
även om han tyckte att TV-spel, TV-serier och film var roligare än lyrik. Intresset för lyrik svek, 
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vilket han inte kunde ge orsak till. Han menade, som alla andra, att skolan kunde vara 
intresseskaparen för att höja lyrikens status. Han saknade helt enkelt tillräckliga erfarenheter 
för att ett intresse tidigare skulle kunna ha skapats.  
 
De flesta elever var således varken eller-elever. Lyrik verkade vara någonting lite outforskat, 
även om de hade jobbat med lyrik för inte så länge sen ”i nian”. Ingen elev kom dock ihåg vilka 
dikter de jobbat med då. Lägg då till att nästan ingen förstod lyrikens egentliga uppgift eller 
hade generellt sett mycket att säga om lyrik. ”Varken eller” placerade så många som tre av fem 
elever på frågan om hur roligt lyrik är, alltså ingen stark åsikt. Lyrik bör upplevas starkt varför 
antingen en lägre eller högre rangordning skulle ha varit enklare att analysera. Alla utom en 
elev placerade också sin generella inställning till lyrik på en femma, på en skala mellan 1-10. 
”Varken eller” och fem av tio i detta sammanhang bör tolkas som att eleverna haft en alltför 
knapp och mekanisk erfarenhet om ämnet. Slutsatsen om elevernas tidigare lyrikundervisning 
i grundskolan måste vara att den inte nått ut och således inte fastnat. Kanske har den varit för 
liten eller alldeles för mekanisk, men att lära ut begreppet bör väl ändå vara ett minikrav? Emir 
kände som sagt inte ens till begreppet. Han tillade också på frågan om hur lyrik kunde bli mer 
intressant: ” Eh, (1) det skulle kanske vara (.5) att man ska lära sig det mer i skolan. För att d- 
den (x) eh, är d- den kommer inte så mycket till. T.ex. i nian”. Emirs citat vittnar om bristande 
erfarenhet. Han trodde till exempel att lyrik ”måste” innehålla rim och Dennis hävdade, dock 
inte alldeles tokigt, att dikter var ”korta”. Däremot kunde han inte vidareutveckla detta svar. 
Han, och ingen annan förutom Linus, pratade om lyrikens roll som tröstare eller implicita 
budskapsförmedlare. Det var mest att de var ”korta” att läsa som var fördelen. Detta vittnar om 
att eleverna inte förstod varför lyrik var viktigt. Lyrikundervisningen kanske inte bara måste 
utökas. Det viktigaste är nog att den reformeras så att lyrikens själva kärna når ut.  
 
Få elever förstod alltså vad den allmänna nyttan med lyrik är. Endast en elev, Linus, pratade 
om dikters motiverande och tröstande kraft och Viktor var väldigt nära när han pratade om att 
”hitta handlingen” och att man ska ”tolka” på frågan varför vissa läser dikter. Även Dennis 
snuvade på detta, men han hakade mest upp sig på att lyrikens särart låg i textens korthet. 
”Kortare tid” var den enda fördel han kunde hitta som diktläsningen hade till förmån för andra 
typer av texter. Skillnaden mellan diktskrivande och annat skrivande var att ”Diktskrivande är 
ju lätt för man skriver ju kortare. (.5) Och (.5) Jae, man behöver ju inte komma på en komplex 
story, som om man ska skriva roman t.ex”. Enligt Dennis kunde dikter alltså inte innehålla 
komplexa ”storys” utan dikter enligt Dennis var till största delen ”kortfattning”. Detta kan 
relateras till att han tyckte att musik, film och TV-serier samt dataspel hade mer ”tyngd”. Att 
dikter saknar ”tyngd” måste förstås i att Dennis inte förstod varför lyrik är viktigt. Om dikter 
endast är ”kortfattning” väger ju det som då har ”mer” utav någonting tyngre. Ingen förutom 
Linus, kunde direkt förklara varför det är viktigt att lyrik bevaras och varför skolan bör lära ut 
det. Dikter enligt Linus är till att börja med ”att du ska läsa mellan raderna. Det kanske inte står 
(.5) straight up att bah (.5) >amen det är det här som betyder xx< utan det liksom (.5) upp till 
din personliga tolkning”. Precis som Peter Degerman (2015: 209) skriver så bekräftar Linus 
också att det poetiska språket är ”ett språk som inte är kommunikation”. När läsaren sedan 
processat fram en tolkning, antingen direkt eller genom textanalys kan läsaren ”bli motiverad 
av det”. Dikter kan därmed ” kan hjälpa en mentalt” och många ”tar hjälp utav dikter” bekräftar 
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Linus. Att ”tänka mer på <djupet>”, som Linus också sa, kan alltså vara mental träning för oss 
människor, något som Linus förstått i o med ovanstående citat.  
 
Trots att bara Linus, fullt ut, förstod meningen med att läsa och skriva lyrik var alla, lite 
förvånande, ändå väldigt måna om att lyrik hade en självklar plats i gymnasieundervisningen. 
”Så att det bevaras” eller ”I alla fall lite grann” kom fram på frågan om skolan bör undervisa i 
lyrik på gymnasiet, men ingen gick djupare än så. Att alla var måna om att bevara lyrik gör det 
också svårare att kunna mäta vilka attityder de hade om lyrik. Attityderna kan inte varit negativa 
om de var övertygade om att det fyllde en funktion. Det hade varit intressant i hur de tänkte här. 
Det som framkom var i alla fall att lyrik hängde ihop med skriften, och därför var det viktigt att 
bevara det. Logiskt verkar denna tolkning vara eftersom inget alternativ om skrivande generellt 
fanns på frågan om viktiga kulturyttringar att bevara. Återigen gjorde sig bristen på alternativ 
att lyrik hamnade högre upp än vad det egentligen skulle. Linus rangordnade lyrik i mitten, av 
alla kulturyttringar som han ansåg vara viktiga att bevara. Detta gjordes med motiveringen: ”en 
hyfsat stor del kan ju ändå inte som (1) >vad man ska säga< läsa, asså skrift, och så (1) 
skriftinlärning, eller vad man ska säga. M:an >måste ju kunna< skriva och läsa. Så det var därför 
som jag inte tog det (lyrik) sist utan- … ganska i mitten nånstans”. Viktigt ansåg Linus att 
skriften som sådan, inte nödvändigtvis lyrik som sådan, bevaras. Niklas placerade lyrik på 
tredje plats i saker som var viktiga att bevara vilket ändå måste anses otroligt med tanke på att 
han faktiskt tyckte att det var tråkigt att jobba med dikter. Han motiverade sitt val med: ”Men, 
det är ändå som (2) viktigt att bevara… Mm, sså det är ändå väldigt bra å kunna” och på frågan 
om varför det var bra att kunna,” Ja men, om man vill skriva med nån på nätet, eller vad som 
helst”. ”vad som helst” d.v.s. skrivande i största allmänhet. På nåt sätt verkar det ändå som att 
Niklas är inne och nosar på en utav lyrikens undanskymda potentialer, som 
språkträningsapparat, men under senare delen av intervjun, när han jämförde han lyriken med 
andra saker, degraderas lyriken till att det” skulle som inte v- va nån skillnad, fö- om dem >inte 
fanns”. Niklas måste alltså tänkt på skriften som helhet när han placerade lyrik på tredje plats, 
eftersom andra skrivaralternativ fanns att välja. Att varken Niklas, eller någon annan förutom 
Linus, förstod lyrikens undanskymda potential beror säkerligen på deras tidigare nästan 
obefintliga lyrikundervisning de utsatts för. Niklas tyckte inte ens att mer undervisning om 
dikter behövdes generellt, ”Nä:j det tycker jag inte” då han trodde sig ha ”förstått (1) vad de 
ville lära ut å principen med det”. Men det Niklas sa visar tydligt på att han inte alls förstått 
principen med det. Att lyrik berör frågor om livet i sig och förmår sätta ord på saker som kan 
vara oförklarliga var något ingen, förutom Linus, tog upp. Detta är ett konkret exempel på att 
skolan misslyckats med att förklara varför lyrik är viktigt.  

5.2 Analys av lyriksamtalet 
En elev föll bort lagom till andra träffen, den när vi skulle genomföra lyriksamtalet och 
efterintervjuerna. Det var Viktor som insjuknat. Detta ska inte påverka utgången avsevärt då 
varken Viktor, eller någon annan, var någon dominerande elev. Lyriksamtalet var demokratiskt 
strukturerat tack vare samtalsmallen, samtalsledarens lärarkompetens samt elevernas 
inställning till varandra och samtalsledaren. Utgången hade säkerligen blivit detsamma, även 
om Viktor skulle deltagit.  
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5.2.1 Första dikten, ”Från mars -79” av Tomas Tranströmer 
Efter den snabba ”gillade-rundan” utbytte Linus direkt ett frågetecken i o med ogillanderundan, 
”rådjursklövar”. Detta mynnade ut i ett oväntat samtal om man skulle kunna byta ut rådjuret 
mot något annat djur. Emir hajade vinkeln snabbt, ” Djuren i vintern”. Med det menade han att 
det skulle vara konstigt att sätta in ”antilopspår i snön” eller ”zebraklövar i snön”. Rätt djur för 
rätt miljö för att budskapet ska nå fram alltså. Jag ställde den konstaterande och ledande frågan 
” Eller hur’ Det spelar roll vilket djur man har med här?” och fick jag ett ”JAKANDE”. 
Djurvinkelsdiskussionen fortsatte och kom att väva in renar, vargar, pingviner och slutligen 
älgar. Alla djur som kom upp analyserades hur det skulle passa in i dikten och som 
samtalsledare, och med lärarerfarenheter, syntes det att de förstod hur välvalt nåt så 
intetsägande som ”rådjursklövar i snön” faktiskt är. Min ledande fråga gick verkligen in. 
Pupillerna vidgades och de nickade på huvudena. Ett annat djurval hade förändrat hela 
diktbudskapet. Jag ville testa vad de hade att säga om ”varg” varpå Dennis då svarade att det 
då ” hade det ju blivit mer rädsla” och mot pingviner konstaterade Dennis igen att de ” bor ju 
bara på Sydpolen” och Linus fyllde i ” Det kanske blir för mer… positivitet” och att ”Rådjur 
känns ganska neutrala, de är inte glada men de är inte sura heller”. De hade alltså själva, med 
hjälp av mina ledande frågor, konstaterat rådjurets betydelse i kontexten. Jag ville dra det ännu 
längre och infogade ”ren” och förklarade själv utan ledfrågor, p.g.a. av tidsbrist, renens 
originalitet och att renen inte heller blir särskilt allomfattande utan istället kanske blir för 
exotiskt, möjligen exkluderande. Eleverna hade ändå redan greppat konceptet varför jag 
förklarade detta själv. Kanske ville jag också gå vidare, och kanske ville alla andra det också 
men Niklas hade, tack och lov, mer att inflika, ”men då skulle man kunna säga samma sak om 
älg. För det är ju typ samma”. Detta stämmer ganska bra men är ändå inte helt sant. Älgar finns 
i hela Sverige och dessutom kan djuret vara en ”symbol för ära” som Linus besvarade Niklas.  
Jag ifyllde vidare med ”skogens konung”. En älg är därmed inte ett speciellt neutralt djur och i 
utbyte mot rådjur skulle älgen kunna förvirra, eller ännu värre, ta för mycket fokus ifrån 
huvudbudskapet. Bra att Niklas höll djuravsnittet vid liv så att man, nu i efterhand, med större 
säkerhet kan säga att eleverna förstod hur viktigt själva ”rådjursklövarna” var för dikten, och 
därmed gjorde kopplingen att varenda lilla ”ord” är speciellt framtaget. Säkerligen öppnade 
denna aha-upplevelse upp nya insikter om vad lyrik kan, och ska, vara. 
 
Trots att alla tyckte att dikten var mycket bra skriven och hade ett stort djup så verkade eleverna 
inte tillräckligt imponerade, i alla fall inte så imponerade som jag trodde att de skulle bli. ”Helt 
ok, det är ju inget man fastnar vid men… Men väl skriven och genomtänkt, känns det som” 
tyckte Dennis. Linus höll med: ”Den är inte jättefångande”. Niklas och Emir höll med och Emir 
talade sedan om i efterintervjun att ”Den första var lite svår att förstå”. Emir vill förstå de dikter 
han läser på en gång: ”Ja’ (1) det är intressant men, >ibland kan det va svårt↓< men när man 
förstår det, då (1) då e: är det mycket intressant”. Detta är inget konstigt men man ska nog ändå 
inte vara rädd som lärare att ta en dikt där det finns mycket att diskutera om. Under 
efterintervjuerna fick själva samtalsmallen mycket positiv respons. Niklas gillade att ”vi 
diskuterade dikterna efteråt”. ”Från mars -79” lämpade sig ändå, trots sin svårighet, väldigt bra 
som en dikt att samtala om. Eleverna visade engagemang, ville höras och ge sina synpunkter, 
trots att intresset för lyrik i övrigt var ”varken eller”. Niklas och Dennis kom fram till att ”trött 
på alla som kommer med ord” kan vara alltifrån ”nyhetsartiklar” till ”folk runtomkring” och 
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Linus försökte tränga ännu djupare. Om ”snötäckta ön” tänkte han ”att man isolerar sig själv, 
man har ingen annan där” och om ”de oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll” tänkte han att 
”de som inte säger någonting breder ut sig. Man märker de som inte säger någonting”. ”Från 
mars -79” var alltså rik på tolkningsmöjligheter som gjorde att samtalet flöt på.   
 

5.2.2 Andra dikten, ”Inget särskilt har hänt” av Bruno K. Öijer 
Den här dikten upplevdes som mer lättförstådd. Linus sa direkt efter första gillanderundan att 
han förstod budskapet. Jag valde därför att gå utanför samtalsmallen och stanna kvar i vad 
budskapet kunde vara. Linus sammanlänkade dikten med ordspråket ”i slutet av varje 
schackspel går bonden och kungen in i samma låda”. Detta måste ses som en bra tolkning för 
de som läst dikten. Emir spann vidare med att han gillade ”Att titeln och det slutet slutar (1) 
samma” och ”Att den är tydlig. Man förstod”. Cirkelkompositionen och det enkla språket gick 
alltså hem. Dennis drog en koppling mellan dikten och vårt kungahus ” Det är ungefär som vårt 
kungapar idag… De har ju ingen makt ’har aldrig varit’ de har ju aldrig Bernadottes, de har ju 
aldrig haft någon makt”. Niklas uttryckte sig väldigt roligt om ”att den var typ, sann” men 
ändrade sig ganska direkt med nyanseringen ”För om konungen eller drottningen dör så är det 
ändå som en jättestor grej”. Alla dessa citat, som kom tidigt i samtalet om Öijers dikt, visar på 
att budskapet gick snabbare in till eleverna än vad Tranströmers dikt gjorde. På en gång förstod 
de diktens budskap, som Emir uttryckte det under efterintervjun ”brevet kom till mig”. Öijers 
brev skickades till eleverna och budskapet var mindre dolt än i Tranströmers dikt.  
 
Eftersom Öijers dikt upplevdes som mindre svår än Tranströmers fanns inte lika mycket att 
säga om den. Detta kan dock ha berott på att vi närmade oss slutet av samtalet och att både 
eleverna och jag upplevde att vi inte kunde stanna kvar hur länge som helst i dikten. Framförallt 
inte då de efterföljande ”Efterintervjuerna” skulle göras direkt efter.  Det kan också tolkas som 
att eleverna var mer uppgiftsorienterade i den bemärkelsen att en dikt ska ”lösas” och inte 
samtalas om. Några intressanta delar från samtalet kan ändå vara värda att redovisa. Jag ställde 
bland annat frågan ”Mm’ Hade den här kunnat vara skriven på 1500-talet då? När Gustav Vasa 
hade all makt. Hade den passat då?” varpå jag möttes av ett ”NEKANDE” från alla utom Linus. 
”Nej, han hade ju all makt i landet” konstaterade Dennis. Linus ville dock problematiserade 
detta: ”Fast jag tror ändå att det hade kunnat gå. Den säger ju inget om (2) att kungen liksom 
har makt. Det är mer att eh: kungen är en vanlig person”. Ingen sa emot detta, kanske för att 
Linus öppnat upp en ny insikt eller också för att de kände att inte mycket mer fanns att säga. 
Dennis började istället på en ny kula: ”Jag tänker mig att de har skrivit den i frustration… han 
sätter dem i ett sånt negativt läge” och Niklas ifyllde ”Rakt på sak”. Detta vittnar också om att 
eleverna redan tidigt fick en tydlig bild av diktens budskap, som de kanske inte gärna ville ändra 
på. Därför kanske de inte var mottagliga för andra tänk. Detta är min efterhandstolkning för att 
hitta fler orsaksförklaringar om varför de hade så lite att säga om Öijers dikt. Under samtalet 
kändes det ändå som att orsaken var att de själva ville gå vidare. Allt hade redan sagts.  

5.2.3 Sammanfattande analys lyriksamtalet 
Den övergripande tolkningen av lyriksamtalet är att mallen fungerade organisatoriskt. Eleverna 
höll sig till samtalet och de inledande delarna, gillade och ogillade, fungerade som en infösare 
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för de elever som annars bara hade suttit tysta. Huruvida attityderna kan ha påverkats eller inte 
är svårare att svara på. En pedagogisk övning på endast 20 minuter är för kort för att förändra 
ens attityder. Det som i varje fall uppmärksammades var att eleverna fick nya insikter. Jakanden 
och nickande på mina ledande frågor om att varje ord i dikterna spelar roll, samtidigt som de 
själva provade att byta ut ordet ”rådjursklövar” mot ”björn” eller ”varg”. Öijers dikt gick 
snabbare in, eller som Emir sa ”brevet kom till mig”. Mindre fanns att säga om denna dikt, 
kanske för att de flesta tidigt etablerade en tolkning som de själva inte ville nyansera eller 
överge. Lyriksamtalsmallen fungerade i stort men om attityderna förändrades eller inte är 
omöjligt att veta. Klart är i alla fall att nya insikter tillkom eleverna.  

5.3 Analys av efterintervjuerna 
Som intervjuare och tidigare VFU-lärare upptäckte jag att nya insikter hade dykt upp under 
efterintervjuerna. Eleverna hade fått upp ögonen för vad man kan göra med dikter. Från att 
tidigare bara trott att det handlar om rim och korthet till att nu förstå att komplexa budskap kan 
komprimeras. Lyriksamtalet fick bra respons eftersom vi samtalade om dikterna, vilket alla 
tyckte om. 

5.3.1 Nya insikter om lyrik 
Niklas, som var mest negativ till lyrik innan lyriksamtalet, är av undersökningens vikt mest 
intressant att undersöka. På frågan om varför vissa läser dikter svarade han här under 
efterintervjun väldigt ironiskt ”Ja dom kanske tycker det är roligare än (.5) vad jag gör” men 
utvecklade sedan att ”De kanske, tycker det är kul asså (1) ordspråk hh. (1) sånt”. Niklas förstod 
numera språkets betydelse för dikterna, ”ordspråk”. Även om han fortfarande tyckte att dikter 
var väldigt tråkigt att jobba med så hade han fått upp ögonen för språkets betydelsebärande 
kraft. Om Tranströmers dikt svarade han till och med ”Den var lite (.5) krånglig, men när man 
börja (.5) verkligen gå in i den, å tänka efter så (.7) hh. °var den bra°”. För första gången under 
hela undersökningsprocessen använde Niklas ordet ”bra”. Detta kan tolkas som att en ny 
positivare insikt kanske kom fram till honom. På samma fråga, om diktens fördelar i jämförelse 
med andra textformer, svarade Dennis under förintervjun att, ”dom är korta”. Ingen 
vidareutveckling skedde där och då. Under efterintervjun bad jag honom utveckla detta svar 
vilket han verkligen gjorde: ”Eh: Du kan få in ett (.6) större meddelande på mindre text”. Min 
hermeneutiska tolkning av detta påstående är att Dennis lärt sig saker under lyriksamtalet. Han 
upptäckte att i dikten ”Från mars -79” kunde man ”få in ett större meddelande på mindre text”. 
Av Dennis vidareutveckling att döma visar det på att nya insikter tillkommit om vad dikter är 
till för. Att dikter kunde vara innehållsrika och ändå komprimerade var kanske inget han ägnat 
någon större tanke åt tidigare, men lyriksamtalet måste uppenbarat detta faktum. Även Emir 
hade snappat upp detta: ”på dikten då kan man berätta ganska mycket i några ord, alltså i liten 
(.5) mängd” vilket han inte svarade under förintervjun. Emir var i övrigt väldigt positiv till 
dikter under denna intervju: ”Eh: (2) Ja’ (1) det är intressant men, >ibland kan det va svårt↓< 
men när man förstår det, då (1) då e: är det mycket intressant och (1) roligt”. Lyriksamtalet hade 
för Emir öppnat upp en större förståelse för hur man kan läsa dikter. Om första dikten ”Från 
mars -79” uttryckte han: ”Jag förstod inte så- så bra… +Men när+ jag förstod den här, >°sen 
när vi prata°< då var den asså ok. Som den var bra↑”. Viktigt för mig som läsare i arbete med 
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texter är att jag ”förstår” men kanske är det ännu viktigare för Emir, som läser svenska som 
andraspråk. Lyriksamtalet hade alltså öppnat nya dörrar för vad dikter kan innehålla. Att dikter 
kan innehålla mer och för att ta reda på vad mer är för något måste man ”prata”.   

5.3.2 En bra mall för lyriksamtal 
Linus var först ut att intervjuas efter lyriksamtalet. Hans inställning till lyrik hade inte förändrats 
nämnvärt efter samtalet, vilket berodde, även enligt han själv, på att han redan hade en positiv 
hållning till lyrik och hade ” gjort det här med några kompisar, så (han) är ganska van”. Däremot 
uttryckte han sig i väldigt positiva ordalag om hur själva lyriksamtalet var strukturerat:” Ganska 
välvalda frågor. Alltså, (.5) den första är liksom så här, ganska basic för att få folk in i det, sen 
är det ju uppföljningsfrågor >eller vad man ska säga< (1) då kommer man in lite grann på 
djupet. Man liksom förklarar grundläggande”. På frågan om vad han gillade med lyriksamtalet 
svarade han: ”Asså, (.5) alla deltog i samtalet och gav liksom (.5) sitt perspektiv. Det gjorde det 
lite mer intressant”. Just att samtal om dikterna i grupp skulle visa sig vara den mest 
återkommande positiva aspekten under efterintervjuerna. Även Niklas, som tidigare varit den 
elev som haft de tydligast negativa attityderna till lyrik, tyckte om upplägget. På frågan om vad 
han tyckte var bra med lyriksamtalet svarade han: ”det var ju bra att det var i grupp↑. Det gjorde 
det mer intressant tyckte jag (.7) och att (.5) vi diskuterade dikterna efteråt”. Tidigare under 
intervjun hade han dessutom sagt, på frågan om vad han tyckte om med dikterna under samtalet: 
”Eh: jag tror det är mycket tråkigare om man bara läser ensam”. Att göra saker i grupp är 
dessutom någonting som vunnit mark inom didaktikforskningen den senaste tiden (Wiliam, 
2013: 147-157). Klokt är nog, när det är dags att arbeta med dikter i gymnasieskolan, att göra 
det tillsammans. Framförallt när de allra flesta elever har så pass liten erfarenheter av att jobba 
med textskriven lyrik.  
 
Ett klart positivt betyg för lyriksamtalet som sådant alltså, vilket även det tyder på att mallen 
för samtalet bör fungera i en verklig undervisningssituation. Dennis, Niklas och Emir fick alla 
nya insikter. Emir, som tidigare ändå haft en ganska positiv hållning till lyrik trots ringa 
erfarenheter, var mest positiv till dikter i stort under efterintervjuerna. Ordet ”roligt” nämnde 
han mer än gång och till lyriksamtalet sa han att det var tack vare lyriksamtalet han bättre kunde 
förstå ”Från mars -79”, se tidigare rubrik. Dennis och Niklas sa först att deras inställning till 
lyrik inte förändrats, men när de var tvungna att välja mellan att deras attityder till lyrik antingen 
negativiserats eller positiviserats så valde de båda det sistnämnda. Frågeordningen till Dennis 
löd ”har din <uppfattning om dikter förändrats på något sätt, efter det här samtalet?” varpå han 
svarade ”Jag tror inte det”. När ultimatumfrågan ställdes ”Men om du måste välja, att din 
inställning för lyrik antingen har minskat eller ökat efter detta samtal?” så svarade han ”Ökat i 
så fall” utan att tveka. ”I alla fall lite grann” förtydligade han om att hans intresse för lyrik 
antingen ökat eller minskat. Niklas svarade ”(host) alltså (.5) det kanske har ökat lite” när jag 
även till honom gav ett ultimatum – minskat eller ökat. Detta kanske inte säger någonting om 
deras egentliga attityder eftersom att jag pressade dem till förtydliganden. Möjligen svarar de 
som de tror att jag vill att de ska svara. Det mest troliga är däremot att när en ultimatumfråga 
ställs direkt efter en relativt vällyckad aktivitet så är inställningen, just där och då, till den 
aktiviteten troligen mer positiv än den var innan. Inställningen på ett långsiktigt plan vet vi 
däremot inte mycket av. Varken Dennis eller Niklas kommer nog att börja läsa eller skriva 
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dikter på fritiden men säkerligen har de, tillsammans med Emir, fått nya insikter till dikter. 
Nästa gång alla de kommer i kontakt med dikter kanske de minns de positiva erfarenheterna av 
lyriksamtalet vi hade vilket förhoppningsvis gör att dikter fortsätter att växa hos dem.  
 
6 Avslutande diskussion 
Denna undersökning har gjorts i syfte att undersöka gymnasieungdomars attityder till lyrik och 
om dessa kan förändras med hjälp av lyriksamtalet. Det dök tyvärr inte upp så mycket attityder 
i inledningsskedet. Elevernas tidigare minimala kontakt med textburen lyrik gjorde att de flesta 
varken kände aversion eller intresse. Bristen på valida svarsalternativ, som skulle kunnat fånga 
upp de möjliga negativa attityder som kanske fanns, saknades också. Den sammanfattande 
bilden de fem eleverna själva hade om lyrik, eller i detta fallet dikter, var att de var ”korta” och 
innehöll ”rim”. De saknade helt enkelt tillräckliga erfarenheter. Trots detta blev lyriksamtalet 
relativt lyckat. Mallen fungerade organisatoriskt. Under efterintervjuerna kunde man dessutom 
skönja att nya insikter om lyrik hade tillkommit. Från att tidigare bara upplevt dikter som 
”kortfattning” förstod de nu att man kunde få in en stor mängd information med väldigt få ord 
och att diktens språkliga stil är avgörande för vilket budskap den får. Om attityderna förändrats 
är svårt att avgöra då deras tidigare erfarenheter var för ringa och antalet träffar för få för att 
kunna förändra attityder.   
 
Lyriksamtalet hade som mål, i o med undersökningens roll som examensarbete för 
gymnasielärare, att likna ett lärarlett samtal, det vill säga ett lyriksamtal under en verklig 
gymnasielektion. Här måste en problematisering göras. I en verklig undervisningssituation kan 
en lärare sällan sitta med en och samma grupp särskilt länge, inte längre än 5-10 minuter om 
det inte rör sig om ett förhör. Under lyriksamtalet för studien satt vi tillsammans i över 20 
minuter vilket sällan är möjligt i den verkliga undervisningssituationen. Argumentet att denna 
modell för lyriksamtal då skulle kunna användas på riktigt bör därför problematiseras. Finns 
det gott om tid, t.ex. under en temadag med lyrik eller om läraren har en liten klass så fungerar 
denna metod säkerligen, rent tidsmässigt i alla fall. Om tillräckligt med tid inte finns kan en 
lärare ändå fungera som ett startskott till ett lyriksamtal, eller ett smörjmedel för att samtalet 
ska ta fart, utan att man som lärare ständigt behöver övervaka gruppen. Samtalsmallen kan 
därför absolut användas i en verklig undervisningssituation för lärare, men även för elever 
sinsemellan. Dylan Wiliam (2013: 147-157) talar om kollaborativt lärande, som betyder att 
elever använder sig själva som läranderesurser för varandra. Varför skulle inte elever kunna 
fungera som samtalsledare i ett lyriksamtal? Elevers lärarande av varandra sparar tid och arbete 
för läraren samtidigt som det enligt Wiliam (ibid) ökar elevernas egna lärandeprocess. Att 
lämna eleverna själva åt sin öde har däremot inte testats i undersökningen eftersom en vilja 
redan från början fanns att eleverna skulle upptäcka värdet med dikter. För att detta skulle 
möjliggöras krävdes att en kunnig samtalsledare deltog. En samtalsledare som kunde 
”underlätta den avancerade intellektuella process(en)” (Pihlgren, 2010: 109) och enligt 
Vygotskij leda eleverna till nästa utvecklingszon (Brodow & Rininsland, 2005: 49 och 195). I 
egenskap av att jag kunde mer om lyrik än mina elever fungerade jag därför som samtalsledare. 
Huruvida lyriksamtalet kan användas som en tilltänkt attitydförändrare är däremot mycket svårt 
att svara på. Säkert är att elever, med tidigare ringa erfarenheter om lyrik, kommer få nya 
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insikter. Insikter är som bekant en viktig del i arbetet med att försöka förändra attityder. Dock 
krävs säkerligen många lyriksamtal för att attityder ska kunna förändras, men ännu viktigare så 
krävs mer arbete med lyrik över huvud taget. För skolans del måste prioritet ett vara att ge 
eleverna erfarenheter om lyrik så att elever i allmänhet överhuvudtaget  kan bilda sig en 
uppfattning om ämnet. Skolan har här en uppgift att införa mer lyrik i gymnasieundervisningen. 
 
Denna undersökning hade endast pojkar med som studieobjekt. Framtida studier behöver 
undersöka vad som skulle hänt i en könsblandad fokusgrupp, eller en fokusgrupp där endast 
flickor deltar. Undersökningen har inte fokuserat på genus. Eftersom lyrik på gymnasiet är ett 
så pass outforskat område bedömdes att undersökningen endast behövde göras övergripande. 
Därför lämpar sig undersökningen nu att byggas ut, till exempel genom genusglasögon eller 
genom att infoga fler lyriksamtal. Vidare bör nästa lärarstudent fundera över intervjufrågornas 
utformning, för att undvika de brister som frågorna för denna undersökning har. Andra saker 
som kan vara intressanta att diskutera är begreppen. Som ni minns så hade Emir aldrig kommit 
i kontakt med begreppet lyrik. Detta säger mycket om den närmast obefintliga 
lyrikundervisningen i grundskolan men kanske säger detta också om något annat? Vad är det 
egentligen för skillnaden mellan poesi och lyrik? Kan det rentav vara en nackdel till att båda 
begreppen görs gällande för samma sak? Om alla människor sammanblandar poesi med lyrik, 
vad ska vi då med lyrikbegreppet till? Det kan alltså vara av intresse för framtida 
undersökningar att ta reda på hur synonymerna, poesi och lyrik, samspelar med varandra, 
kanske också i samklang med lyrikens status. Har begreppsförvirringen någonting med den 
undanskymda rollen att göra? Den här undersökningen har dock begränsat sig till att undersöka 
gymnasieelevers attityder till textburen lyrik samt om dessa kan förändras med hjälp av 
lyriksamtalet.  
 

 

7 Käll- och litteraturförteckning 

7.1 Tryckta källor 
Andersson, Per-Yngve (2015). Världen är alltid större än mina tankar: Diktläsning, litterär 
förståelse och känslomässig inlevelse utifrån ett skolperspektiv. I Jönsson, Maria & Öhman, 
Anders (red.). Litteratur och läsning: litteraturdidaktikens nya möjligheter. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur.  
Brodow, Bengt & Rininsland, Kristina (2005). Att arbeta med skönlitteratur i skolan: praktik 
och teori. Lund: Studentlitteratur. 
Chambers, Aidan (1998). Böcker inom oss: om boksamtal. [Ny utg.] Stockholm: Rabén & 
Sjögren. 
Degerman, Peter (2015) Läsa närmare: Det poetiska språkets motstånd i den pedagogiska 
situationen. I Jönsson, Maria & Öhman, Anders (red.). Litteratur och läsning: 
litteraturdidaktikens nya möjligheter. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.  
Fejes, Andreas & Thornberg, Robert. (2015) Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I Fejes, 
Andreas & Thornberg, Robert. (red.) Handbok i kvalitativ analys, 2, utök. uppl. Stockholm: 
Liber. 



 33 

Fryksäter, Erika (2013). "Alla människor har en fasad och man vet aldrig vad som döljer sig 
där bakom": En undersökning om hur det går att påverka elevers attityd till lyrik genom 
undervisning. Examensarbete, Umeå universitet, institutionen för språkstudier. Hämtat från: 
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:695233/FULLTEXT01.pdf 
Molloy, Gunilla (2003). Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Lund: Studentlitteratur. 
Norrby, Catrin (2014). Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra. 3., [rev.] uppl. 
Lund: Studentlitteratur. 
Pihlgren, Ann S. (2010). Sokratiska samtal i undervisningen. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
Rooswall, Gun (1996) Lyriksamtal i skolan: Fyra elever ur årskurs nio samtalar om en dikt. 
Härnösand.  
Schiöler, Niklas (1999). Koncentrationens konst: Tomas Tranströmers senare poesi. Diss. 
Göteborg : Univ. 
Sigvardsson, Anna (2007). Den svåra konsten att undervisa i poesi. Svenskläraren. 2014 (58):1, 
s. 22-23. 
The Changes in the Attitudes towards Poetry in the Class (14 - 15 Years Old) Thanks to 
Experimental Teaching Methods Vala, Jaroslav ; Sladová, Jana ; Řeřichová, Vlasta ; Fic, Igor 
8300 defect for UNSW Procedia - Social and Behavioral Sciences, 21 February 2014, Vol.116, 
pp.3811-3815 [Fackgranskad tidskrift]. 
Thornberg, Robert & Forslund Frykedal, Karin (2015). Grundad teori. I Fejes, Andreas & 
Thornberg, Robert (red.) Handbok i kvalitativ analys, 2, utök. uppl. Stockholm: Liber. 
Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4, [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur.  
Westlund, Ingrid (2015). Hermeneutik. I Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) Handbok 
i kvalitativ analys, 2, utök. uppl. Stockholm: Liber. 
Wibeck, Victoria (2010). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod. 2., uppdaterade och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur.  
Wiliam, Dylan (2013). Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur.  
Wolf, Lars (2003). -och en fräck förgätmigej: mer om att läsa och skriva poesi i skolan. Lund: 
Studentlitteratur. 
Wolf, Lars (2004). Till dig en blå tussilago: att läsa och skriva lyrik i skolan. 2., [utök.] uppl. 
Lund: Studentlitteratur. 

7.2 Övriga källor 
Hedlund, Samuel (2016). Tomas Tranströmers plats i gymnasieundervisningen: Lyrikens 
didaktiska möjligheter samt lyriksamtalets styrkor och svagheter. Umeå.  
Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket.  
 
 



 

 
Bilaga 1 

Transkribering av Lyriksamtalet 
Denna transkribering är mycket grövre och enklare gjord än tidigare transkriberingar, dem 
under intervjuerna. Det har inte varit relevant att markera ut minipauser, emfatiska uttryck, 
långsamt och snabbt tal, tonartsförändringar, förändringar i röstvolym, vokalutdragningar och 
framförallt inte överlappningar och samtidigt tal, om det inte har påverkat utgången för 
analysen. Eftersom avsikten med studien är att undersöka attityder och inte själva samtalet har 
en noggrannare transkribering inte bedömts vara nödvändig. Dessutom skulle en noggrannare 
transkribering vara ett väldigt tidsödande arbete för den obefintliga information som möjligen 
skulle kunna avläsas, framförallt för ett gruppsamtal. Fokus har istället legat på analysen av 
attityder och inte samtalskulturerna. I övrigt gäller samma transkriberingssymboler som vid 
intervjuerna.  
     P.s. Då lyriksamtalet skedde vid ett annat tillfälle än under attitydintervjuerna föll en elev 
bort. Det var Viktor som inte kunde närvara under lyriksamtalet p.g.a. sjukdom.  
 
(.5) Pauser. Detta fall 0,5 sek. Notera att jag ibland nöjer mig med ett enkelt 

skriftspråkspunkt ”.” om pauserna inte är märkbara eller inte har någon betydelse.  
Nej Emfatiskt tryck. Extra betoning alltså.  
°nej° Sägs med låg röst 
+nej+ Sägs med hög röst 
*nej* Sägs med skrattande röst 
SKRATT Alla skrattar 
SKRATTAR Talaren skrattar 
(x) Ohörbart 
’ Fortsättningston (det kommer mera) samt bejakande ton.  
↓ Fallande ton 
↑ Stigande ton 
→ Samtalsturen fortsätter två rader nedanför, under överlappande talet.  
:  Förlängning av föregående ljud t.ex. Eh: blir ett långt ”eehh”. Trå:kigt bli 

”trååååkigt”. 
men- avbrutet ord eller samtalstur, den egna eller andras. 
[ ] Överlappande, eller samtidigt tal 
>hejsan< sägs snabbare än vanligt 
<hejsan< sägs långsammare än vanligt 
hh. Lätt inandning. Kan ibland va utandning, dock mycket sällan.  
hh.hh Kraftigare inandning. Kan ibland va utandning, dock mycket sällan. 
( )  Osäker transkribering 
 
 
Samtalet inleds med att alla får tyst läsa upp dikten ”Från mars -79”. Därefter läser Dennis upp 
dikten högt. Därefter slås diktafonerna igång.  



 

 
Samuel: Då får alla säga en sak vad ni gillar med den här dikten, och det kan vara vad som 
helst. Det kan vara budskap, eller… ja, vad som helst egentligen. Det är helt fritt. Linus, säg en 
sak du gillade. 
Linus: Alltså den börjar på typ ungefär samma sätt som den slutar på.  
Samuel: Mm’, en upprepning eller, cirkelkomposition. Yes, Emir? 
Emir: Ord?  
Samuel: Ord? Ja, Dennis? 
Dennis: ”Snötäckta ön”. 
Samuel: Ja’ Eh, Niklas? 
Niklas: ”Snötäckta ön” också för jag gillar snö.  
Samuel: Ja, bra. Då får ni säga en grej ni inte gillar med den här dikten, och vi tar från andra 
hållet. Niklas? 
Niklas: Ja, det var typ inga rim.  
Samuel: Inga rim’ Dennis? 
Dennis: ”Trött på alla som kommer med ord” verkar lite negativt.  
Samuel: Det är negativt’ Ja, Emir? 
Emir: Eh, (3) Ne jag vet inte. Det är en dikt va? 
Samuel: Ja’ 
Emir: Hm, kort kanske? 
Samuel: Den är för kort’ Linus? 
Linus: Just det här med ”rådjursklövar” jag fattar inte vad det har med någonting att göra. 
Samuel: Ne ok’ vad bra. Det kom upp lite saker som man kanske inte fattar. Så jag tycker att vi 
reder ut lite frågetecken. Och Linus började med det här med ”rådjursklövar”.  
Linus: Jag tror jag ungefär fattar det, men varför just rådjursklövar? Var det för att det just 
passade inte med vinter? Vinterdjur eller vad man ska säga… 
Samuel: Aa’ Det kan vara det, vad tror ni andra? Eh, Dennis? Varför just rådjur? 
Dennis: Jag vet inte, kanske fanns på ön?  
Samuel: Aa↓ Eh→ 
Flera: SKRATT 
→ Emir, har du någon aning? 
Emir: Eh, ne men jag kanske tyckte som (2) att det har med snön. Med snön att göra.  
Samuel: Ja’  
Emir: Djuren i vintern. 
Samuel: Precis, en antilop i snön blir lite konstigt kanske. Niklas, vad tror du? 
Niklas: (3) Jao, jag vet inte. Samma ungefär.  
Samuel: Om vi byter ut rådjuret mot något annat djur då? Och då menar jag inte lejon eller 
zebra, utan något djur som kan leva i snön. Björn kanske? Skulle det funka med björn istälelt? 
Niklas: De är ju i ide.  
Samuel: Ja det är de ju! → 
SKRATT 
→ Vilka slöa djur. Vi tar en varg då. Skulle det funka med en varg? 
Niklas: De är också i ide. 
Samuel: Nej, det är de *inte alls det* 



 

SKRATT 
Dennis: Med en varg så hade det ju blivit mer rädsla. 
Samuel: Aa’ Eller hur’ Det spelar roll vilket djur man har med här? → 
JAKANDE 
→ Så om vi tar, inget rovdjur här kanske men, nånting- 
Linus: *Pingviner* 
Samuel: Ja pingviner’ varför kan man inte ha med pingviner.  
Dennis: Pingviner bor ju bara på Sydpolen.  
Samuel: Ja, precis’ 
Linus: Men Sydpolen är ju tekniskt sett en ö. Även om det är en gigantisk ö. 
Dennis: En isbit. 
Linus: SKRATTAR, ja exakt en ö.  
Dennis: (xx) 
Linus: En ö av isbitar.  
Samuel: Men finns det nån- 
Niklas: Är det inte i marken där också (x)? 
(2) 
Samuel: hh.hh. Yes, Ja men det skulle ju kunna gå- finns det någonting annat här, för varför 
man inte kan ha med pingviner? 
Linus: Det kanske blir för mer, jag vet inte vad jag ska säga, positivitet.  
Samuel: Ja’ 
Linus: Rådjur känns ganska neutrala, de är inte glada men de är inte sura heller. 
Samuel: Vad tror ni? Neutral? 
Dennis: Neutrala? (2) Det är ju ändå ganska häftigt å se rådjur, det händer ju inte så ofta.  
Samuel: Nej’ kanske inte ändå. Men om vi skulle ha en ren här? Renar finns ju bara i Norrland 
så det blir ju i sig kanske lite avgränsat. Tror ni författaren valt ett djur som är tänkt att vara så 
allomfattande som möjligt och så alla ska kunna ha en relation till dikten. Vad tror ni om det? 
Niklas: Det är möjligt, men då skulle man kunna säga samma sak om älg. För det är ju typ 
samma.  
Samuel: Ja, det är möjligt- 
Linus: Fast jag skulle säga att älg inte riktigt är neutralt, tänker jag i alla fall. De tär ju lite mer 
såhär, symbol för ära, typ.  
Samuel: Ja’ De är stora, de är skogens konung, och lite sånt där.  
Linus: Ja’  
Samuel: Det spelar alltså roll vilket djur- 
Linus: Rådjur, de är lite så här. Man vet inte så mycket om dem, man har ingen sån hära-. Men, 
pingviner är gulliga och de är lite mer så. Rovdjur de typ dödar saker. Men med rådjur är det 
lite mer så här ”vad är ett rådjur?” typ. 
Samuel: Precis, kan man säga att det är ett intetsägande djur? 
Linus: A men typ.  
Samuel: Och vad är det dikten säger då?  
TYST 
Samuel: Vad är själva budskapet med dikten? 
Linus: Alltså, just den där raden är det väl typ, att man blir fundersam. [(xx)] 



 

Dennis: [Alltså] intetsägande, då är det väl ”språk men inga ord”? 
Samuel: Mm’ Ne men precis. Rådjur, det säger inte så mycket. Allt i en dikt har en anledning 
för varför man placerar in det. (2) Aa’ nån mer som har nå frågetecken? 
TYST 
Samuel: Det finns- Emir? Är det nåt du undrar? 
Emir: Eh: (3) ”Det vilda har inga ord”? 
Samuel: Ja’ 
Emir: Eh, ”det vilda”, jag vet inte. Jag förstod inte riktigt.  
Samuel: Ja, vad är det vilda?  
Dennis: Det här med att han for till den snötäckta ön. Kanske en öde ö.  
Samuel: Aa’ 
Linus: Jae, (2) eh: det här snötäckta ön, det tänker jag är >(xx)< att man isolerar sig själv, man 
har ingen annan där. Det tror jag menas med ”ön” att man isolerar sig, men just ”det vilda har 
inga ord”? 
Dennis: Står att han är ”trött på alla som kommer med ord” och då for han till ”den snötäckta 
ön”. Då tänker jag att han far till en öde ö. Ingen bor på den. Han får vara själv.  
Samuel: Mm’ 
Linus: Det kan ju också vara, såhär, rent psykiskt. Om, just så här, världen.  
Samuel: Vilka är det som har språk? Ni har jätteintressanta tankar och jag försöker bara spina 
hjulet, men ”det vilda har inga ord” då? Om man tänker så här. Vi har ju vart inne på det i 
historieämnet med civilisationer osv, men vilka är det som har ord? Är det stad någonting vilt? 
Eller är hus någonting vilt?  
Linus: Alltså det är ju inte direkt något ovanligt. 
Samuel: Nej precis, men skogen är vild, och öken är vilt och berg. Alltså, allt med naturen. Det 
är ju bara människor som har ord. Djurriket har det inte, inte heller växtriket. Kan det vara nåt 
sånt han menar? 
JAKANDE 
Samuel: Så han är trött på alla som kommer med ord, och då drar han till en öde plats (2) Niklas 
har du några fler funderingar kring detta? 
Niklas: Nej inget som inte har sagts.  
Samuel: Vad är de här ”oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll”? 
(6) 
Linus: Men det är väl också typ att (3) de som inte säger någonting breder ut sig. Man märker 
de som inte säger någonting.  
Samuel: Mm, precis, och var är han någonstans? 
Dennis: En öde ö. 
Samuel: På den snötäckta ön ja. (tar mitt diktpapper och vänder det upp och ner så att det endast 
blir ett vitt papper. Visar på pappret när jag säger-). Och ”de oskrivna sidorna breder ut sig åt 
alla håll”. Det blir som en liten stilfigur. För att ge mer effekt till dikten.  
Samuel: Det är ju en väldigt, väldigt kort dikt. Men ändå så kan man hitta lite stilfigurer, 
liknelser och upprepningar och sånt där. Hh. Bra. Eh: mönster? Känner ni igen det här 
budskapet, eller (2) Eh, orden? Eller nånting, från nånting annat? Man brukar säga att det här, 
det här påminner om någonting… 
Emir: Nånting om Ryssland? 



 

Samuel: Om Ryssland’ Ok, Aa? 
Emir: Vet inte, kallt (2) soldaterna. 
Samuel: Ja just det, möjligt. Men, vad är budskapet i dikten? Eller vad vill författaren säga med 
det här? Vad är det för känslor? 
Linus: Asså det är väl typ (2) de som babblar på men har inget viktigt å säga. Jag skulle kunna 
tänka mig, politiker.  
Samuel: Mm’ bra’ 
Linus: Nånting så här, jag vet inte, jag skulle kunna säga att den här är typ renässansen.  
Samuel: Ok’ 
Linus: Jag vet inte varför, men just för att den är typ tid av politisk ofred.  
Dennis: ”Från mars -79” 
Linus: Ja jag vet. Den är väldigt sen, men jag skulle ändå kunna tänka mig att det här från typ 
renässansen.  
Samuel: Att dikten är skriven under renässansen’? 
Linus: Ja precis.  
Samuel: Aa’  
Linus: Det är det jag fåt typ, overall-tänket. (2) Om det inte skulle stå att den är skriven 79 så 
skulle jag gissa på 16/1700-talet någon gång. 
Samuel: Mm’ Det är intressant. 
Linus: Fast, 79 kan jag också förstå, p.g.a. Kalla kriget. I o för sig. 
Samuel: Mm’ Jag har inte tänkt så mycket över titeln, men det måste ju betyda nånting. Om 
just varför 1979, jag har faktiskt ingen bra anledning. (2) Men, budskapet. (2) Vad är det 
viktigaste innehållet med dikten då? 
(2) 
Samuel: Nu är den ju lite kort, så det kanske inte- det är ju ett tydligt innehåll som vi vart inne 
på. Vilka mer är det som kommer med ”ord, ord men inget språk”? Förutom politiker, finns det 
några andra? 
Dennis: Kan va folk runtomkring en. 
Samuel: Aa’ 
Dennis: Privatlivet t.ex. Folk kanske kommer med kommentarer eller nåt sånt där onödigt.  
Samuel: Aa’ 
Dennis: Och man är trött på det, man vill bort.  
Samuel: Aa’ 
Niklas: Eller typ, nyhetsartiklar och sånt.  
Samuel: Aa’ (2) Bara, massa babbel.  
Dennis: Mm’ 
Samuel: Alright, nåt annat i dikten, nå stilfigurer eller språk ni lägger märke till? 
(3) 
Emir: Nej. 
Linus: Asså, han upprepar ju samma koncept på varenda rad, ungefär. Asså typ. ”ord men inget 
språk”, ”det vilda har inga ord”, ”de oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll”, ”jag stöter på 
spåren av rådjursklövar i snön”, alltså typ otydlighet. Alltså de flesta raderna upprepar samma 
sak men han säger det på olika sätt.  
Samuel: Exakt, och vad gör det här rådjuret då? När den går över snön? 



 

Niklas: Lämnar spår? 
Samuel: Precis’ Och om ”oskrivna sidorna” var den snötäckta ön. Vad gör rådjuret då? 
Dennis: Skriver ord. 
Samuel: Exakt.  
Dennis: Språk men inga ord. 
Samuel: Precis, det är ett språk, men det är inga ord. Och det är väl lite grann det han ville visa, 
redan med första raden.  
Dennis: ”Snötäckta ön” det kanske är en bok.  
Samuel: Precis. (Babblar på lite om dikten) Vad säger ni? Vad tyckte ni om dikten? 
Dennis: Helt ok, det är ju inget man fastnar vid men… 
Samuel: Ne’  
Niklas: Men väl skriven och genomtänkt, känns det som.  
Samuel: Jo’ 
JAKANDE 
Linus: Jo, det är som du säger. Den är inte jättefångande, eller vad jag ska säga men den är 
väldigt bra skriven, alltså (.5) välartikulerad.  
Samuel: Bra. Hh. Då tar vi nästa. 
 
Här avslutar vi dikten med att Linus läser om dikten. Jag berättar om vem som skrev den och 
hur han skriver/skrev rent allmänt. Tar fram nya dikten ”Inget särskilt har hänt” som de får läsa 
tyst för sig själva, precis som under förra dikten. Därefter fick Emir högläsa den en gång.  
 
Samuel: Vi kör på samma sätt som under förra. En sak ni gillar med den här dikten, Linus? 
Linus: Den är ganska tydlig, om vad budskapet är osv, tror jag. Jag fick en klarare uppfattning 
om vad de menar.  
Samuel: Aa’ Vi kan fortsätta där. Vad fick du för uppfattning? 
Linus: Jag kom bara på ett ordspråk, ”i slutet av varje schackspel går bonden och kunden in i 
samma låda”.  
Samuel: Ja just det’ 
Linus: För jag tror att det de menar med den här är att kungen och drottningen inte egentligen 
är någon speciell, för när de dör så kommer ingenting speciellt att hända.  
Samuel: Nä’ 
Linus: Världen kommer inte att sluta snurra när de dör. Den bara fortsätter.  
Samuel: Sant, de är bara vanliga människor. Precis som du och jag. Emir? 
Emir: Ja (2) Asså det jag gillar med den? 
Samuel: Mm’ 
Emir: Att titeln och det slutet slutar (1) samma. 
Samuel: (xX) 
Emir: Att den är tydlig. Man förstod.  
Samuel: Tydlig och cirkelkomposition. Dennis? 
Dennis: Jag tänkte på det här ”vår kung är ingen kung, drottningen ingen drottning”. Det är 
ungefär som vårt kungapar idag.  
Samuel: Mm’ 



 

Dennis: De har ju ingen makt ”har aldrig varit” de har ju aldrig ”Bernadottes” de har ju aldrig 
haft någon makt.  
Samuel: Nä’ 
Dennis: De är ju bara reklam egentligen.  
Samuel: Mm. De är ett hån mot varje sagobok? 
Dennis: Ja’ 
Samuel: Niklas? 
Niklas: Mm, jag gillar att den var typ, sann. 
Samuel: SKRATTAR 
Niklas: Allt som står där är ju sant. Eller jae. 
Samuel: (2) Ja visst jag förstår vad du menar. Sen är det ju metaforer.  
Niklas: Ja precis, men det som menas. 
Samuel: Ja visst. Sen är det inte så mycket metaforer, mer liknelser. Så du har helt rätt där. Hh. 
Yes, nånting ni inte gillar då? Niklas? 
Niklas: Det hade jag inte tänkt så mycket på innan men (2) Jo men, det som jag sa att ”allt var 
sant”. Egentligen inte. Det är främst i slutet. För om konungen eller drottningen dör så är det 
ändå som en jättestor grej.  
Samuel: Ja. 
Niklas: Det är som bara det. 
Samuel: Så de har ju ändå en viss betydelse.  
Niklas: Även fast de inte hade makt, så är det ändå en stor grej. 
Samuel: Ja, ni andra då? 
Emir: Ja det var typ nästan samma sak. Asså, det är sant att de inte har någon makt åså. Men 
om de dör, det blir en stor sak för landet ändå.  
Samuel: Mm’ 
Emir: Alla kommer ju prata om det och alla kommer ju veta det snabbt. Så det är ju en stor sak 
men, det kommer inte förändra ganska mycket.  
Samuel: Nä’  
Dennis: ”En natt faller de, som löv ur ett träd” då tänkte jag. Blir de mördade?  
Samuel: Ok↑ Aa’  
Dennis: Det är ju (.5) inte så troligt att de dör samtidigt.  
Samuel: nä. 
Dennis: De säger ”en natt” så… 
Samuel: Sant. Vad betyder det där då? ”en natt faller de”? 
Emir: Det betyder asså att de dör.  
Samuel: Mm, men dör de samtidigt? 
Emir: Ne:- 
Linus: Jag tror de är mera. Jag tror inte att ”en natt” att de menar samma natt. Utan jag tror mer 
att det är, ”en dag” först och kanske ”en dag” sen, nån gång kommer de att falla.  
Samuel: Just det. Bara ett ordspråk då? Mm’  
Linus: Men jag tycker det här ”har aldrig varit” Jag tycker det inte passar in. Det är liksom så 
här ”drottningen är ingen drottning”. ”har aldrig varit”, det är svårt å liksom (xx) bli, det borde 
varit det har aldrig varit. Det har dom aldrig varit.  
Samuel: Mm’ det är ett språkval som författaren har gjort. Varför tror du han valt att skriva så? 



 

Linus: Jag tror bara för att det är kortare. Det är kortare och det säger samma sak, det är bara 
svårare att läsa högt.  
Samuel: Mm’ kanske är snyggare, och samma budskap är det ändå. Vad tror ni författaren vill 
säga med den här dikten? 
Linus: Att vi i slutändan är av samma kött och blod, typ.  
Samuel: Ja, alla är lika och, vad säger ni? Kungahuset har ändå ingen formell makt? 
Dennis: Nej.  
Linus: Jag jämförde det lite grann med pengar. Alltså, pengar har egentligen inget värde, det är 
bara vi som sätter ett värde på dem. Det är inte som att världen slutar snurra eller att solen 
skäcks för att kungen dör. Det är lite ”å nej kungen dog” men sen fortsätter allt som vanligt.  
Samuel: Mm’ Hade den här kunnat vara skriven på 1500-talet då? När Gustav Vasa hade all 
makt. Hade den passat då? 
NEKANDE 
Dennis: Nej, han hade ju all makt i landet.  
Linus: Fast jag tror ändå att det hade kunnat gå. Den säger ju inget om (2) att kungen liksom 
har makt. Det är mer att eh: kungen är en vanlig person.  
Dennis: Jag tänker mig att de har skrivit den i frustration.  
Samuel: Varför tror du det? 
Dennis: Ja men (1) han sätter dem i ett sånt negativt läge.  
Niklas: Rakt på sak.  
Dennis: De har ”aldrig varit” det. Nej precis, rakt på sak. ”ligger och multnar bort på marken” 
och ”inget särskilt har hänt.  
Samuel: Mm’ 
Emir: Asså det är ju ändå en kung. Så t.ex. när han går på gatan har han massa poliser omkring 
sig för att (1) ja han har ändå ett värde, ett värde i landet. Så när han dör, då dör han inte som 
vanliga, asså de…   
Samuel: Nej jag förstår. Och det intressanta med det är ju, ja varför skulle den inte kunna ha 
skrivit på 1500-talet? Om vi tar det som Linus menade att, de är ju ändå vanliga människor. 
Jorden snurrade ändå fast Gustav Vasa dog. Förstår ni det där? Det är skillnad på hur mycket 
makt man kan ha men, han (kungen) är ju ändå betydelsefull.  
JAKANDE 
Samuel: Och på ett sätt så, just det här ”inget särskilt har hänt” så kan man ju säga om alla 
människor. Även om alla människor har ett värde så kommer livet ändå att gå vidare. Ni förstår 
vad jag menar? Vilket också kan vara en tröst ändå.  
(5) 22 minuter har vi hållit på. Vad säger ni? Någonting mer om den här dikten? 
Emir: Jag tycker att den här var lite mer tydligare än den förra.  
Samuel: Den var tydligare’. Kanske det är därför vi har mindre att säga om den. Eller är det 
bara för att ni är trötta?  
Linus: Asså, den är välskriven på nåt sätt ändå. Den säger inte. Den förra var mer att du skulle 
tänka själv medan den här har en bra balans mellan tänka själv och vad författaren, typ, visa 
vad författaren menar.  
Samuel: Precis. Den här har ju en rytm ändå. Den förra var ju så (trycker ihop mina händer) 
väldigt hoptryckt, medan den här var lättare att ta sig igenom och den har ett flyt och så här. 
Dennis: Den har dock ingen punkt.  



 

Samuel: Nej, och varför inte då då?  
(3) 
[xx] 
[xx] 
Samuel: Ingen punkt, ingen stor bokstav och inga kommatecken? Varför inte? 
(3) 
Linus: Det kan vara att det är snyggare symmetriskt.  
Samuel: Vad säger det med budskapet då? Att ”inget särskilt har hänt”? Att det är så att språket 
och budskapet hänger ihop? 
Linus: Det kan vara så att- den är slarvigt skriven för att visa att han inte bryr sig. 
Samuel: Aa’ Kan det vara så? 
JAKANDE 
Samuel: Och det är ganska coolt att språket ofta hänger ihop med det som författaren vill säga. 
Lite det här med Dennis sa att den ”den är negativt skriven”. Det är sånt som är svårt att förklara 
men när vi väl läser nåt så kan språkvalet ofta hänga samman med känslan.  
(Avslutar sedan samtalet) 
 


