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ABSTRACT 
The aim of this compilation thesis was to increase the understanding of secondary students’ 
poetic literacies both inside and outside school. The study employed an overarching theoret-
ical framework derived from New Literacy Studies in which poetry reading is understood as 
a social practice (Barton, 2007; Barton & Hamilton, 2000; Street, 2001).  
   Paper I was a systematic literature review of international research discussions on the teach-
ing of poetry reading in secondary school. The descriptive analysis showed that the research 
has mainly come from English-speaking countries, namely Great Britain, Ireland, Canada, 
Australia, and the US, and the primary areas of research have been in the fields of education, 
literature, and psychology. The majority of studies were qualitative, and methods such as 
interviews, observations, surveys, and textual analyses were used. An inductive thematic anal-
ysis of topics in the research identified four major themes: “personal response pedagogies”, 
“development of poetry reading during secondary education”, “educational politics and po-
etry reading pedagogy”, and “boys and poetry reading”.  
   Paper II explored secondary students’ leisure use of poetry with special regard to the read-
ing of poetry. The study comprised 21 interviews and was inspired by constructive grounded 
theory (Charmaz, 2014). The analysis showed that the most common activity was private 
reading at home. Poetry was read for inspiration in order to create poetry, prose, and images. 
The participants’ examples of their favourite poems showed that lyric poetry and song lyrics 
were favoured. Paper III was based on the same empirical material as paper II and aimed at 
exploring the participants’ main reasons for reading poetry for leisure.  Felski’s (2008) theory 
about leisure reading was employed in the analysis. The analysis rendered three categories: 
“being seen by the poem”, “an internal community”, and “support in difficult periods”, 
which indicated that there is a relational dimension to the reading process.  
   Paper IV explored secondary Swedish teachers’ perceptions of key elements of poetry ped-
agogy. The study comprised 15 interviews. A thematic analysis (Braun & Clarke, 2006) iden-
tified four themes: “drawing on personal engagement”, “discussing pupils’ conceptions from 
the outset”, “creating a safe classroom atmosphere”, and “scaffolding pupils’ interpreta-
tions”, which comprised the two sub-themes “scaffolding the aesthetic experience” and 
“scaffolding textual analysis”. Rosenblatt’s (1994 [1978], 1995 [1938]) theory of aesthetic 
reading and Shulman’s (1986, 1987) concept of pedagogical content knowledge was em-
ployed to interpret the participants’ perceptions.  
   In the final section of the thesis, trends in the results in papers I–IV were discussed. The 
findings suggested that the aesthetic experience of poetry was key to the reading practices 
inside and outside secondary school. Students’ statements about their poetry reading outside 
school showed that they tended to read for psychological reasons, whereas the teachers’ 
statements about the teaching practices indicated that these were oriented towards textual 
analysis.  
 
Keywords: poetic literacy, poetry pedagogy, leisure reading, poetry, secondary education 
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Inledning 
Den här avhandlingen handlar om gymnasieelevers poesiläsning.1 Den under-
söker hur denna har diskuterats i de senaste decenniernas forskning och hur 
lärare resonerar kring sin undervisning i poesiläsning. Inte minst handlar den 
om hur elever själva ser på poesiläsningens värde. 
   Poesiläsning utgör centralt innehåll i svenskämnet i både grund- och gymna-
sieskola (Skolverket, 2011a, 2011b). Poesiläsningen ska, precis som den övriga 
litteraturläsningen, ske utifrån läroplanens olika syften och målsättningar. Ge-
nom litteraturundervisningen ska elever exempelvis stimuleras till ökat läsin-
tresse, utveckla förmåga att läsa för självinsikt och för förståelse av andra, bi-
bringas ämneskunskaper, uppöva analytiska förmågor och utveckla sina tolk-
ningar. Svensklärare behöver därför ämneskunskaper och metoder för att 
kunna arbeta med poesi i enlighet med dessa olika mål. 
   Forskning pekar emellertid på att många svensklärare upplever poesiunder-
visningen som en särskild utmaning i jämförelse med annan litteraturundervis-
ning (Alfredsson, 2018; Dahlbäck, Lyngfelt & Bengtsdotter Katz, 2018; 
Rooswall & Wolf, 1998; Thorson, 2000; Wolf, 1995, 2002). Studierna visar att 
lärare och lärarkandidater beskriver en osäkerhet kring hur de kan få elever att 
engageras av undervisningen samt att de tycker sig ha begränsade ämneskun-
skaper. Vidare uppger endast en minoritet att de läser dikter för nöjes skull på 
sin fritid (Lundström & Nordenstam, 2019; Rooswall & Wolf, 1998; Thorson, 
2000; Wolf, 1995; 2002). Forskning har också funnit att lärarkandidater ut-
trycker ett behov av mer förberedelser inför poesiundervisningen (Alfredsson, 
2018; Dahlbäck, Lyngfelt & Bengtsdotter Katz, 2018). 
   Den osäkerhet som lärare beskriver och de aspekter som lyfts fram som bi-
dragande orsaker till denna är inte unika för den svenska kontexten. Internat-
ionellt har studier visat på liknande mönster (Benton, 2000; Dymoke, Lambirth 
& Wilson, 2013; Ofsted, 2007). I Storbritannien har även nationella utvärde-
ringar visat att poesiundervisningen är den del av litteraturundervisningen som 
är i störst behov av utveckling (Ofsted, 2007). Hur det förhåller sig med poesi-
undervisningen i Sverige är oklart eftersom motsvarande granskningar inte har 

                                         
1 Studien utgår från en förståelse av poesi som en kulturell, historisk föreställning. Begreppen 
poesi, lyrik och dikt används synonymt. Se vidare under centrala begrepp. 
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gjorts. Nationella utvärderingar av litteraturundervisningen visar att litteratur-
läsning ofta tar formen av ett individuellt projekt, där elever lämnas ensamma 
med sin läsning och saknar utmaningar (SOU, 2012:65). 
   Till sammanhanget hör även att Sverige sedan 2010 har en ny skollag (SFS, 
2010:800) som ökar kraven på lärare att basera sin undervisning på forskning, 
då utbildning, enligt denna, ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfa-
renhet. I dagsläget har emellertid svensklärare begränsade möjligheter att hämta 
stöd från forskning eftersom den litteraturdidaktiska forskningen huvudsakli-
gen har fokuserat på undervisning kring prosagenrer. Diktläsning i gymnasie-
skolan har inte utgjort primärt studieobjekt sedan 1970-talet (Hansson, 1974). 
Studier av läromedel visar vidare att andelen poesi minskar i dessa, varför lärare 
kan hämta mindre stöd där (Dahl, 2015). 
   Enligt ämnesplanen för svenska i gymnasiet syftar litteraturundervisningen 
både till att utveckla elevers läsning och tolkningar med hjälp av litteraturveten-
skapliga läsarter och till att understödja elevers fria fritidsläsning (Skolverket, 
2011b). Detta medför att forskning om fritidsläsning blir viktig för att lärare ska 
kunna utforma sin undervisning utifrån kunskaper om vad elever i olika åldrar 
vill läsa, samt deras motiv för läsningen. För att undervisningen ska kunna bidra 
till elevers utveckling till läsare behövs en god förståelse för vad som gör att 
barn, ungdomar och vuxna läser och använder litteratur utanför skolan. I den 
svenska forskningen om elevers fritidsläsning av litteratur har elevers läsning av 
prosa behandlats (Hansson, 1988; Lövgren, 1991; Manderstedt & Palo, 2009; 
Nordberg, 2017; Olin-Scheller, 2006; Ulfgard, 2002). Men hur elever läser och 
skapar mening med poesi utanför skolkontexten har inte undersökts.  
   Mot bakgrund av ovanstående undersöker denna studie gymnasieelevers po-
esiläsning i skolan och på fritiden. Eftersom forskningen kring undervisning i 
poesiläsning på gymnasiet är begränsad, och elevers fritidsläsning av poesi inte 
har undersökts, förefaller det motiverat att undersöka diktläsningen i de båda 
kontexterna. En sådan ansats möjliggör även jämförelser av poesiläsningens 
syften och funktioner i skolsammanhang och fritidssammanhang.  
   Avhandlingen kan beskrivas som explorativ och kvalitativ. Den innefattar en 
systematisk litteraturstudie och två intervjustudier. I den första delstudien un-
dersöks hur undervisning i poesiläsning2 diskuterats i den senaste internationella 

                                         
2 Se stipulativ definition under centrala begrepp. 
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forskningen. I den andra delstudien undersöks hur poesiintresserade3 elever an-
vänder och skapar mening med dikter på sin fritid. I den tredje delstudien un-
dersöks poesiintresserade lärares uppfattningar om poesiundervisningen och 
vilka strategier och arbetssätt de finner centrala vid diktläsning.  
   Avhandlingsarbetet påbörjades våren 2015 och därefter har delstudiernas re-
sultat publicerats i svenska och internationella tidskrifter. Kappan placerar 
delstudierna i ett större forskningssammanhang och här beskrivs deras genom-
förande mer utförligt än vad som har varit möjligt i artiklarna. Här sammanförs 
också de olika resultaten för en fördjupad diskussion med hjälp av ett literacy-
perspektiv inom vilket poesiläsning förstås som en social praktik (Barton, 2007; 
Barton & Hamilton, 2000; Street, 2003). Avhandlingens övergripande studie-
objekt teoretiseras som poetiska läspraktiker, det vill säga sätt att läsa och an-
vända poesi i olika sammanhang. Dessa praktiker påverkas av uppfattningar om 
läsningens syfte, vilka i sin tur påverkas av den kontext inom vilken läsningen 
sker. I de tre delstudierna undersöks olika uppfattningar om poesiläsningens 
funktion och mening som påverkar hur elever och lärare närmar sig, tolkar och 
använder dikter i skolan och i sina liv. 

Syfte  

Avhandlingens syfte är att ge en fördjupad förståelse för gymnasieelevers poe-
tiska läspraktiker i skolan och på fritiden. För att uppnå detta genomfördes 
delstudierna utifrån specifika delsyften och forskningsfrågor. Dessa presenteras 
under rubriken ”Metodologiska överväganden”. För att vidare belysa delstudi-
ernas resultat förs i kappan en diskussion utifrån ett literacyperspektiv där föl-
jande frågeställningar har varit vägledande: Hur kan relationen mellan skolans 
och fritidens poetiska läspraktiker förstås utifrån delstudiernas resultat? Kan 
någon dominerande läspraktik i gymnasieskolan skönjas och, om så, vad kän-
netecknar denna? 

Centrala begrepp 

Här beskrivs några av studiens centrala begrepp kortfattat.  
 

                                         
3 Se stipulativ definition under centrala begrepp. 
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Poesi(er) 

Studien utgår från en förståelse av poesibegreppet som kulturellt och historiskt 
betingat (Greene et al., 2012). Det finns allmänna kulturella föreställningar om 
poesi och individuella föreställningar baserade på människors egna erfarenheter 
av poetiska texter. Flera teoretiska definitioner av exempelvis typiska textdrag 
eller mönster i läsares estetiska reception existerar. Filosofiska utsagor om po-
esins natur har också utgjort en stor del av begreppets historia. Poesi förstås 
mot bakgrund av detta som en kollektiv föreställning om vilken förhandling 
ständigt pågår. Då flera föreställningar existerar parallellt kan man tala om poesier 
snarare än poesi. Denna förståelse är i samklang med det literacyperspektiv som 
anläggs på diktläsning i kappan, se vidare under rubriken ” Metodologiska över-
väganden”. 
   Poesi, dikt och lyrik används synonymt i delstudierna och kappan då delta-
garna använder orden på detta vis. Detta är också vanligt i skolsammanhang, 
styrdokument, läromedel och kurslitteratur (se t. ex. Bergsten, 1994, 2007). I 
styrdokumenten för grundskolan och gymnasiet förekommer begreppen ”poe-
tiska texter” och ”lyrik” och de används synonymt. Det preciseras inte närmare 
vad de står för utan lärare får själva avgöra vilka texter som avses. 

Poesiintresserad 

Eftersom studien fokuserar hur elever och lärare läser poesi på fritiden och i 
skolan har strategiska urvalsgrupper varit givna. För att ringa in dessa användes 
ordet poesiintresserad vid rekrytering av deltagare utifrån en stipulativ definit-
ion som var avsedd att öppna för ett utforskande av olika sorters poesiintressen. 
I delstudie 2 och 3 användes begreppet ”poesiintresserad” eller ”keen reader of 
poetry” om deltagare som enligt egen utsago uppskattar och läser poesi på fri-
tiden. Se vidare under avsnittet om urval. 

Poetiska läspraktiker 

Begreppet betecknar olika sätt att läsa och använda dikter i specifika samman-
hang för skilda syften. I denna studie undersöks poesiläsning i skolsammanhang 
och fritidssammanhang genom att uppfattningar, ”literacy practices”, och be-
skrivningar av läshändelser, ”literacy events”, studeras (Barton & Hamilton, 
2000). De poetiska läspraktikerna förstås här som ett deluttryck för deltagarnas 
poetiska literacy, det vill säga deras förmåga att läsa, skriva och använda poetiska 
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texter för skilda syften i specifika sammanhang. Se vidare om detta i teoriav-
snittet. 

Undervisning i poesiläsning  

I studien använder jag begreppet undervisning i poesiläsning. Med detta avses 
här former av undervisning där läsningen i sig är i fokus. Det innefattar under-
visning i/om/genom diktläsning där denna relaterar till olika syften och mål, 
exempelvis tolkning, analys eller ett specifikt lärande. I artikel I använder jag 
begreppet ”poetry reading pedagogy” i denna betydelse. I begreppet innefattas 
inte diktläsning som inspiration för skrivande eller diktläsning för att lära elever 
om andra skolämnen. 

Avgränsningar 

Av avgränsningsskäl har inte skrivande av poesi behandlats här. Av samma skäl 
behandlas inte poesiläsning inom ramen för ämnet svenska som andraspråk el-
ler främmandespråksundervisning. Studiens resultat har relevans för litteratur-
undervisningen i både högstadiet och gymnasiet men rör framförallt gymnasie-
undervisningen. 

Disposition 

Kappan inleds med en presentation av en utvidgad kontext till delstudierna. Här 
ges en bakgrund där föreliggande ämnesplan för gymnasieskolans svenskämne 
som lägger ramar för lärares arbete gås igenom. Tidigare forskning behandlas 
och delstudierna motiveras. Därefter presenteras studiens teoretiska ramverk. 
Efter detta följer en genomgång av metodologiska överväganden samt en be-
skrivning av genomförande och analys för respektive delstudie. Delstudiernas 
resultat sammanfattas därefter kort i ett separat avsnitt. Avslutningsvis görs en 
diskussion av resultattendenser utifrån ett literacyperspektiv. 
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Bakgrund 
I skolan har poesin traditionellt haft en central plats inom modersmålsämnet. 
Under 1900-talets första hälft utgjorde lyriken, som en av de tre klassiska hu-
vudgenrerna, en betydande del av den kanoniserade litteratur som gymnasiele-
ver mötte i litteraturundervisningen. Dikter bildade ofta underlag till uppsats-
ämnen inför studentexamen och elever undervisades för att vara bevandrade i 
kanoniserad poesi (Martinsson, 1989). I takt med olika samhällsförändringar 
och ny utbildningspolitik minskade dock utrymmet för litteraturen successivt i 
läroplanerna (Martinsson, 2012; Wolf, 1995). Efter införandet av den allmänna 
grundskolan 1962 utökades skolans elevupptag och undervisningen anpassades 
för nya elevgrupper. Svenskämnet förändrades mot att bli mer av ett språkämne 
och litteraturen gavs mindre utrymme i läroplaner och läromedel. Läromedlen 
ökade också betydligt i antal. Andra texter och nya medier kom att användas 
allt mer i undervisningen. Poesiundervisningen inriktades mot att träna språk-
färdigheter (Wolf, 1995). Under 1980-talet lyftes skönlitteraturen fram igen men 
lyriken fick ett fortsatt begränsat utrymme. I läroplanen från 1994 omnämns 
inte lyrik som ett eget begrepp (Wolf, 1995). I föreliggande styrdokument utgör 
emellertid lyrikläsning ett centralt innehåll i svenskämnet i grund- och gymna-
sieskola (Skolverket, 2011a, 2011b) och lyrikens ställning har stärkts något. Un-
der hösten 2019 kom förslag på en reviderad kursplan för grundskolan från 
Skolverket i vilken lyrikbegreppet hade tagits bort. Efter protester verkar det 
dock som att det blir kvar. Regeringen väntas fatta beslut om den slutliga vers-
ionen under året 2020. 

Litteraturläsning i gymnasiets ämnesplan 

I detta avsnitt görs en genomgång av beskrivningar som relaterar till undervis-
ningen i diktläsning i föreliggande ämnesplan för svenskämnet i gymnasiet 
(Skolverket, 2011b).4 Denna syftar till att kontextualisera lärarnas uppdrag och 
visa på förutsättningar för undervisningen. I detta sammanhang nämns också 
en studie av de nationella provens läsarter (Nilson, 2017). Genomgången syftar 
avslutningsvis till att lägga en grund för en del i den avslutande diskussionen. 

                                         
4 I denna del görs hädanefter inga löpande hänvisningar till ämnesplanen.  
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   Ämnet svenska i gymnasieskolan utgörs av sex kurser: Svenska 1–3 samt de 
valbara kurserna5 Litteratur, Retorik och Skrivande, alla på 100 poäng vardera. 
Elever på högskoleförberedande program läser de första tre kurserna. Elever 
på yrkesförberedande program läser endast den första kursen. Här behandlas 
enbart de tre första kurserna eftersom att dessa lägger de huvudsakliga ramarna 
för litteraturundervisningen. De mönster som beskrivs i genomgången förstärks 
i den valbara kursen Litteratur.  
   Ämnesplanen innehåller en syftesbeskrivning som är gemensam för de sex 
kurserna och avslutas med ett antal övergripande mål för undervisningen som 
tydliggör vad som ska examineras. Därefter har varje kurs ett specifikt centralt 
innehåll och kunskapskrav som ska hjälpa lärare vid betygsättning. Undervis-
ningen ska planeras utifrån syften och mål. Den ska vidare behandla det som 
föreskrivs i det centrala innehållet och lärare ska ta hänsyn till de angivna kun-
skapskraven vid betygssättning (Skolverket, 2019). Kunskapskraven är tänkta 
som ett stöd för att lärare ska ha ett brett bedömningsunderlag. De beskriver 
olika kvalitetsnivåer av elevers kunnande utifrån betygsskalan E–A där E är 
godkänt betyg och A högsta betyg.       
   I beskrivningen av svenskämnets syfte används det övergripande skönlittera-
turbegreppet som innefattar epik, dramatik och lyrik. I syftesbeskrivningens 
första stycke återfinns ett antal olika mål som rör litteraturundervisningen: 
 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga 
att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skön-
litteratur och andra typer av texter. Eleverna ska ges möjlighet att i skönlittera-
turen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Under-
visningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skön-
litteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till 
självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar 
och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna 
för nya perspektiv.  

                                         
5 Elever som har läst Svenska 1 kan välja dessa kurser för att fördjupa sig. I kursen Litteratur 
har poesin en tydlig plats i och med att lyrikanalys här utgör ett centralt innehåll. En lyrika-
nalys krävs i kunskapskraven för godkänt betyg. I kursen Retorik behandlas litterära troper 
som ofta återfinns i hög koncentration i poesin, till exempel anafor, metafor, metonymi och 
ironi. Retorik har i den meningen många beröringspunkter med poesin. I kursen Skrivande så 
ska olika typer av skönlitterära texter produceras och bearbetas även om tonvikten ligger på 
sakprosa. 
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I det tredje stycket står vidare: ”Undervisningen ska stimulera elevernas lust att 
tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling”. Det 
fjärde styckets sista mening lyder: ”I undervisningen ska eleverna få möta olika 
typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation 
till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen”. 
   I syftesbeskrivningen återfinns vidare två förmågor som eleverna ska ut-
veckla: ”förmåga att läsa skönlitteratur” och ”förmåga att använda skönlittera-
tur” i syfte att förstå sig själva och andra och genom läsningen utveckla förstå-
else för människors skilda levnadsförhållanden. I beskrivningen ser man även 
att undervisningen ska stimulera elevers läslust och stödja deras personliga ut-
veckling. Eleverna ska ges möjligheter att läsa olika skönlitterära genrer och re-
latera det lästa till egna livserfarenheter, intressen och den utbildning de valt. I 
de sammanfattande målen som avslutar syftesbeskrivningen rör tre (av nio) läs-
ning av skönlitteratur6 och beskriver vad eleverna ska utveckla i undervisningen 
i relation till denna: 
   

5.   Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och 
författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.  
6.  Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skön-
litteratur från olika tider, dels i film och andra medier.  
7.  Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika 
tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna 
texter med utgångspunkt i det lästa. 

 
Här lyfts kunskaper om författarskap och deras kontext samt genrer och form-
mässiga drag fram. Endast en av de två förmågor som nämndes i syftet åter-
kommer i målen. Eleverna ska utveckla sin ”förmåga att läsa, arbeta med samt 
reflektera över skönlitteratur” men på vilket sätt eller vad som avses med 

                                         
6 En diskrepans i fördelningen av språkliga och litterära delar föreligger i ämnesplanen. I 
kommentarmaterialet (Skolverket, 2019) anges att fördelningen mellan språkliga och litterära 
moment är ”ungefär lika” i ämnet. Lärare är även fria att integrera språkliga och litterära delar 
om de önskar. För den lärare som inte läst kommentarmaterialet ger emellertid fördelningen 
intryck av att det huvudsakligen är språkliga moment som ska behandlas. I det centrala inne-
hållet i kursplanerna är sedan fördelningen mellan språkliga och litterära delar fortsatt ojämn. 
Två av nio punkter i första kursen rör skönlitteratur, därefter två av sex i den andra kursen 
och i den tredje är det endast en av sex punkter som rör skönlitteratur. 
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”förmåga att läsa” preciseras inte. Förmågan att läsa litteratur för självinsikt och 
förståelse av andra och människors skilda livsvillkor återkommer inte i målen. 
Däremot tillkommer en ny förmåga i punkt fem: att kontextualisera verk.  
   I det centrala innehållet i de tre svenskkurserna föreskrivs att elever ska tränas 
i att läsa, analysera och tolka litteratur med hjälp av litteraturvetenskapliga be-
grepp. I den första kursen behandlas skönlitteratur ”från olika tider och kul-
turer” samt ”centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag”. 7 I den andra 
kursen behandlas svenska och internationella författarskap och litteraturens re-
lation till samhället. Även ”centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras 
användning” samt ”skönlitterära verkningsmedel” utgör centralt innehåll. I 
kommentarmaterialet (Skolverket, 2019) kan man läsa att med ”skönlitterära 
verkningsmedel” åsyftas ”metaforik, symbolik, rytm och meter”. I den tredje 
kursen preciseras skönlitteraturen i det centrala innehållet till ”prosa, lyrik och 
dramatik” och här föreskrivs en ”litteraturvetenskapligt inriktad analys av stil-
medel och berättartekniska grepp” samt ”litteraturvetenskapliga begrepp och 
verktyg”. Vilka litteraturvetenskapliga begrepp som avses är öppet för tolkning 
och kommentarmaterialet ger ingen vägledning i detta (Skolverket, 2019).8   
  I kunskapskraven betonas att elever ska läsa litteraturen med hjälp av littera-
turvetenskapliga begrepp ännu tydligare. Ett av fem kunskapskrav i Svenska 1 
rör litteraturläsning. För det högsta betyget A9 anges att: 
 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internat-
ionella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över 
innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska be-
grepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan 
olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven 
återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna 

                                         
7 Till skillnad från grundskolans kursplaner (Skolverket, 2011a) nämns inte begreppet poe-
tiska texter eller lyrik specifikt i det centrala innehållet i de första två kurserna på gymnasiet. 
Det förekommer först i den tredje kursen. I de första två kurserna används istället det över-
gripande begreppet skönlitteratur. 
8 Om man jämför med ”grundläggande språkvetenskapliga begrepp” som förekommer som 
centralt innehåll i den första kursen preciseras dessa i kommentarmaterialet och flera exempel 
ges. När det gäller litteratur verkar det inte lika klart vilka begrepp som ska anses som cen-
trala. 
9 I detta avsnitt används exempel på kunskapskrav för betyget A eftersom undervisningen 
ska ge elever möjligheter att nå denna nivå.  



 11 

tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättan-
det på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.10 

 
I citatet syns att eleven ska kunna behandla innehåll och form utifrån begrepp 
och beskriva tematiska samband mellan verk. Frasen att eleven ”formulerar väl-
grundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet” samt 
att innehållet ska relateras till ”allmänmänskliga förhållanden” indikerar att fo-
kus ligger på texten snarare än på elevens läsupplevelse och meningsskapande, 
även om allmänmänskliga förhållanden kan sägas inkludera elevers livserfaren-
heter. 11  I Svenska 2 ska eleven kunna diskutera stil och innehåll med hjälp av 
terminologi. För det högsta betyget A krävs bland annat att: 
 

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära 
verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litte-
raturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, 
resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur 
de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa 
verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i sam-
hället. 

 
Eleven ska kunna använda litteraturvetenskapliga begrepp för att diskutera stil 
och innehåll. Eleven ska också beskriva stilistiska verkningsmedel och diskutera 
hur verken ”förmedlar idéer och känslor” och även kontextualisera författar-
skap idéhistoriskt. I den sista kursen Svenska 3 ska förmågan till litteraturveten-
skaplig analys fördjupas. Enligt det centrala innehållet, som beskrevs ovan, ska 
eleverna analysera berättarteknik och stil med begrepp. För det högsta betyget 
A krävs att: 
 

Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära 
litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. 
I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och 
verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna. 

 

                                         
10 I kunskapskraven är dessa partier fetade.  
11 Att eleven ska kunna beskriva sin läsupplevelse ”på ett välutvecklat sätt” finns som ett 
kunskapskrav för A i år 6 men inte i år 9 i grundskolan (Skolverket, 2011a).  
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I citatet syns att teman, genrer eller författarskap kan fokuseras i den berättar-
tekniska och stilistiska analysen. Även olika perspektiv ska användas i analysen. 
Det preciseras inte närmare vad som avses med perspektiv vare sig i kursplanen 
eller i kommentarmaterialet (Skolverket, 2019). I kursplanen till den valbara för-
djupningskursen Litteratur finns perspektiv i det centrala innehållet och där pre-
ciseras det till ett ”postkolonialt, feministiskt eller komparativt” sådant.  
  I detta sammanhang kan avslutningsvis också en studie av de nationella pro-
ven i svenska nämnas. Proven utgör en betydande kontextuell faktor för lärares 
undervisning och är avsedda att mäta hur målen för undervisningen nås, och 
därmed fungera som ett stöd för lärare vid betygsättning. De nationella proven 
genomförs av gymnasieelever i år 1 och 3. Eva Nilsons (2017) avhandling Att 
skapa en läsare: Läsarter och läsare av litterär text i svenskämnets nationella examination 
på gymnasiet – åren 1968 till 2013 behandlar läsarter och subjektspositioner i de 
nationella proven över tid. Nilson identifierar tre subjektspositioner: det litte-
rära subjektet, det psykologiska subjektet och det politiska subjektet. Ofta för-
väntas elever inta två positioner samtidigt i en uppgift. Den mest frekventa 
läsarten under hela tidsperioden är den ”teknisk-analytiska”. I och med proven 
från 2011 blir stilistisk analys utifrån begrepp obligatoriskt, vilket stärker denna 
läsart.  När det gäller poesin specifikt ser Nilson att lyriktolkning utifrån be-
grepp alltid har funnits med som valbar uppgift men sedan 2011 är diktanalys 
med begrepp obligatoriskt i provet som görs i år 1. Detta kan, enligt Nilson 
tolkas som ”en påtryckning från provkonstruktörerna gentemot lärarna” för att 
styra litteraturundervisningen i riktning mot formanalys (2017, s. 140).  
   Sammanfattningsvis beskrivs flera syften för litteraturläsning i ämnesplanen. 
Ett är att stimulera elever till vidare läsning. Ett annat är att ge elever rika möj-
ligheter att läsa brett och relatera det lästa till egna erfarenheter, intressen och 
sin valda utbildning. Ett tredje är att litteraturundervisningen syftar till att elever 
ska utveckla vissa förmågor: 1) förmåga att använda litteraturen för självinsikt 
och förståelse av andra och människors olika livsvillkor, 2) förmåga att sätta 
verk i deras idéhistoriska sammanhang, 3) förmåga ”att läsa”, utan närmare de-
finition. Mellan ämnets olika syften och kursernas centrala innehåll och kun-
skapskrav föreligger emellertid en diskrepans. I kursernas centrala innehåll och 
kunskapskrav återkommer endast förmåga 2 och den obestämda förmåga 3, 
som där specificeras till förmågan att tolka och analysera innehåll och form ut-
ifrån litteraturvetenskapliga begrepp och perspektiv. I kunskapskraven betonas 
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framförallt förmågan till litteraturvetenskaplig analys av texters innehåll och 
form med hjälp av begrepp. 
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Tidigare forskning 
Studien hör till det relativt unga forskningsämnet svenska med didaktisk inrikt-
ning instiftat vid Malmö högskola 1995. Forskningsämnet inriktades mot ett 
studium av övergripande utbildningsfrågor utifrån språkvetenskapliga eller lit-
teraturvetenskapliga ansatser och var inte tänkt att enbart undersöka skolans 
svenskämne (Arfwedson, 2006). Studier som gjorts inom ämnet har ökat kun-
skapen om och problematiserat undervisningen i språk och litteratur i relation 
till både svenskämnet och andra skolämnen (Holmberg & Nordenstam, 2016). 
Metoder hämtas idag även från andra discipliner än moderämnena. Förenklat 
kan man dela in forskningen i en gren som huvudsakligen undersöker studie-
objekt som rör undervisning i språk och en annan som undersöker studieobjekt 
som rör undervisning i litteratur eller fiktion och medier. Denna studie hör till 
den litteraturdidaktiska gren som intresserar sig för litteraturundervisningen 
inom svenskämnet (för översikter se Arfwedson, 2006; Degerman, 2012, 
Martinsson, 2012, 2015). Mer specifikt fokuseras poesididaktiska frågeställ-
ningar i relation till diktläsning inom gymnasieundervisningen.  
   I detta avsnitt placeras delstudierna i sitt forskningssammanhang. Avsnittet 
utgör ett komplement till och en utvidgning av den tidigare forskning som pre-
senterats i artiklarna. Här integreras också delar av resultaten från den systema-
tiska litteraturstudien (artikel I) i detta sammanhang. Denna bredare kontext 
lägger en grund för den avslutande diskussionen.  
   Forskningen presenteras tematiskt utifrån studieobjekt. Eftersom forsk-
ningen inte kunde presenteras ingående i artikelformatet kommer den att bere-
das ett större utrymme här. Här beskrivs svensk och internationell forskning 
med tonvikt på empirisk forskning som relaterar till undervisningen i diktläs-
ning gymnasiet, men även forskning kring högstadieundervisningen har inklu-
derats då frågeställningar som behandlas har relevans för undervisningen på 
båda stadier.   
   Avsnittet är disponerat som följer. Först presenteras svensk forskning om 
äldre elevers diktreception. Efter genomgången av denna görs en kort jämfö-
relse med den internationella forskning som analyserats i artikel I. Därefter be-
skrivs de svenska studier som i olika utsträckning behandlar undervisning i po-
esiläsning, vartefter svensk och internationell forskning som beskriver lärares 
erfarenheter av och perspektiv på poesiundervisning behandlas. Sist görs en 
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genomgång av svensk och internationell forskning om ungdomars och vuxnas 
fritidsläsning av litteratur. Avslutningsvis motiveras de olika delstudierna. 

Diktreception 

I nedanstående del kommer jag att gå igenom den svenska forskningen om äldre 
elevers diktreception. Här inkluderas studier med elever i år sex upp till gymna-
siet och även ett antal studier som rör universitetsstudenters reception, i syfte 
att ge en bred bild av elevtolkningars utveckling över tid. Forskningen har över-
gripande delats in i tre grenar. Litteraturvetaren Gunnar Hanssons omfattande 
pionjärarbete om diktupplevelsen och dess relation till tolkningar utgör en egen 
gren i genomgången. En andra gren fokuserar på dikttolkningars progression 
och utveckling av litterär medvetenhet eller litterär kompetens. Till denna läggs 
även de teoretiska studier som på senare år argumenterat för att läsa dikter uti-
från deras särskilda estetiska form. Den tredje grenen är en erfarenhetspedago-
gisk gren som lyfter fram elevers erfarenheter som avgörande för elevers kun-
skapsbildning vid tolkning. Avsnittet avslutas med en sammanfattade kommen-
tar där jag relaterar de svenska studierna till den internationella forskning som 
analyserats i artikel I. 

Diktupplevelsen 

Gunnar Hansson genomförde från 1950-talet och framåt en omfattande grund-
forskning på området diktreception och hans empiriska studier har bidragit med 
viktig kunskap om hur olika läsargrupper upplever och tolkar dikter.12  
    Hanssons (1959) avhandling Dikten och läsaren – studier över diktupplevelsen är 
den första litteraturvetenskapliga studie som empiriskt undersöker läsares dikt-
reception och i och med denna introduceras receptionsforskningen i den 
svenska miljön. Till sin studie har Hansson hämtat inspiration13 av Ivor 
Armstrong Richards Practical Criticism från 1929, i vilken Richards visat hur elit-
studenter inte förmådde att tolka dikter. I studien låter Hansson grupper av 
studenter, gymnasister och folkhögskoleelever lämna skriftliga kommentarer på 

                                         
12 Sven-Gustaf Edqvist (1988) har gjort en översikt av Hanssons forskargärning. Se även 
Martinsson (2012). För en förteckning av Hanssons publikationer se Litteraturen och läsarna – 
festskrift till Gunnar Hansson (Svensson, 1988b, s. 163–174).  
13 Hansson gästade Richards på Harvard under ett års tid och av avhandlingens förord fram-
går hur stor betydelse denne har haft. 
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dikter de fått att begrunda under en veckas tid, i syfte att undersöka hur de 
upplever och tolkar dikterna. Hansson är även intresserad av huruvida litterär 
kritik kan påverka deltagarnas upplevelse och tolkning. Därför låter han delta-
garna antingen genomföra ett gruppsamtal om dikten eller ta del av en kritikers 
analys efter att de lämnat in sin kommentar. Efter ytterligare en vecka får de 
lämna in en ny kommentar om huruvida samtalet eller analysen påverkat dem. 
De återkommande mönstren i kommentarerna visar dels hur personlig diktupp-
levelsen är, dels hur sällan deltagarna uppger att de påverkats i någon betydande 
grad av samtal och analyser. De studenter som gör de rikaste kommentarerna 
är mest engagerade och använder sina känslor och personliga erfarenheter som 
klangbotten. Det tycks vara först när dikten ”berör den centrala personlig-
heten” (s. 110) som den verkligen griper tag i läsaren. Hansson finner även att 
det är sällan som kritikernas upplevelser och analyser stämmer överens med 
deltagarnas som generellt uppger att de inte påverkats i någon betydande grad 
av kritikerna. Endast ett fåtal större förändringar kan spåras i kommentarerna.      
   För att bringa mer klarhet i frågan huruvida läsares diktupplevelser kan på-
verkas går han vidare med nya studier och resultat redovisas i Författaren, dikten, 
läsaren (Hansson, 1969). I dessa studier utsätts deltagarna för påverkan innan de 
har hunnit formulera en egen uppfattning om dikten och undersökningssituat-
ionen är här mer lik ett vanligt undervisningsförlopp där studenter och elever, 
ofta utan speciellt mycket egen tid att formulera sig kring sin tolkning, tar del 
av lärarens eller klasskamraters tankar. Hansson konstaterar dock även denna 
gång att diktupplevelsen är svårpåverkbar. Detaljer och nyanser i tolkningarna 
kan ändras men själva upplevelsen och helhetstolkningen förblir i allmänhet 
oförändrad. Sammantaget tycks varken expertanalyser, diskussioner, utökad tid 
eller tillgång till författarens tolkning rubba det intryck som dikten gör eller inte 
gör från början. Hansson uttrycker därför en viss pessimism vad gäller littera-
turpedagogikens möjligheter att utveckla läsarnas diktupplevelser. Resultaten 
pekar sammantaget i riktning mot hypotesen att dikten antingen påverkar läsa-
ren omedelbart eller inte alls. Hansson påpekar dock att detta inte gäller för alla 
typer av dikter och undervisningssammanhang utan endast den pedagogik som 
rör läsarens personliga relation till dikten. För andra läsarter som en historisk 
eller biografisk är en orientering från läraren avgörande.  
   I samma studie (1969) intresserar sig Hansson även för relationen mellan för-
fattares och läsares tolkningar. Här introducerar han begreppen ”författardikt” 
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och ”läsardikt”. Begreppet författardikt betecknar den utsaga som poeten själv 
gett om vad det är som har gestaltats i en dikt. Läsardikten är en vanligt före-
kommande tolkning i en grupp, av vilka det vanligen finns flera. Hansson jäm-
för i studien författardikter med läsares kommentarer och ser att det inte finns 
några enkla samband mellan författardikt och läsardikter. Analyserna visar dock 
på överenstämmelser (se även Ström, 1974). Begreppen ”författardikt” och ”lä-
sardikt” blir centrala när han senare kritiserar det han ser som ett objektivt text-
begrepp inom den textanalytiska grenen av litteraturvetenskapen (se exempelvis 
Hansson, 1983).14  
   Hansson har även undersökt diktreceptionen med andra metoder. I studier 
som presenteras i Dikt i profil (1964) och Litteraturläsning i gymnasiet (1974) får 
litteraturhistoriker, studenter, yrkeslärare och gymnasister skatta diktstrofer ut-
ifrån skalor med motsatspar (exempelvis tragisk–lycklig). Hansson finner ovän-
tat att alla grupper tycks ha en mycket likartad basreception samtidigt de har 
olika lätt för att beskriva sin upplevelse och tolkning. Hansson (1974) anser mot 
bakgrund av det stora urvalet att resultaten ger underlag för pedagogiska impli-
kationer och påtalar att alla elever, oavsett studieinriktning, borde få bygga upp 
ett ordförråd som hjälper dem att beskriva, tolka och värdera dikter utifrån sin 
upplevelse. Hur den pedagogiken ser ut återstår emellertid att pröva ut eftersom 
skolans lyrikpedagogik traditionellt har inriktats mot litterär analys. Eleverna är 
dock, enligt Hansson, inte redo för analys förrän de fått pröva sig fram till en 
upplevelse av dikten och satt ord på denna. Undervisningen måste därför pri-
märt inriktas mot att utveckla ett språk för den personliga läsningen och möj-
liggöra utvecklade beskrivningar av det som eleven upplevt som betydelsefullt.  
   Hansson (1974) för också fram att elever generellt har ett begränsat ordförråd 
av värderingskriterier vilket hindrar dem från att beskriva sin personliga läsning 
och värdera dikter efter egna preferenser, vilket är ett resultat som senare har 
bekräftats av andra forskare (Svensson, 1989a; Wolf, 1995). 
   I Hanssons senare arbeten (1974, 1975a, 1990, 1995) kommer han alltmer att 
problematisera och ifrågasätta textanalysövningar samt expertanalysers plats i 

                                         
14 Hansson (1983) beskriver sin teoretiska position och de begrepp han utvecklat som nära-
liggande den receptionsteori som Stanley Fish (1980) presenterat i vilken meningen i läsakten 
ses som en konsekvens av de tolkningskonventioner som råder inom en tolkningsgemen-
skap.  
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skolans litteraturundervisning (se även Martinsson (2012)). Han vänder sig mot 
en allt för stark betoning av litteraturvetenskapliga analysmodeller och termi-
nologi från den textanalytiska forskningsgren som, i nykritikens och struktural-
ismens anda, efterträtt de historiska och biografiska grenarna och kommit att 
dominera vid universiteten. Han påtalar att analysmodellerna inte okritiskt bör 
överföras till skolans litteraturundervisning eftersom de är redskap för forsk-
ning:  
 

De analysmodellerna är inriktade på stil och struktur, form och komposition, 
bildspråk och liknelser, berättarteknik, personteckning och miljöbeskrivning, 
därför att sådana aspekter har visat sig vara fruktbara i forskningen. Det är 
sådana analysmodeller som förmedlas till de blivande lärarna under den äm-
nesteoretiska utbildningen, och de ställs sedan inför uppgiften att göra det 
bästa möjliga av dem i en pedagogisk situation som modellerna inte alls är av-
sedda för. Den arsenal av begrepp och synsätt som de för med sig ut i skolan 
är främst avsedd för forskare och specialister, men det är inte en arsenal som 
de flesta människor behöver behärska för att kunna tillägna sig och samtala om 
litteratur. Den kan rentav hindra dem från att se sådant i litteraturen som de 
anser är viktigt och därigenom avhålla dem från att söka sig till litteraturen.  
(1974, s. 173)  

 
I citatet syns en farhåga för att bruket av forskningsverktyg och terminologi kan 
skymma det som är viktigt för elever när de läser. Man måste skilja på forsk-
ningsverksamhet och litteraturundervisning. Hansson (1975a) påtalar vidare att 
skolundervisningen har andra mål än att skola fram litteraturvetenskapliga ana-
lyser samt att dessa specialistläsningar inte kan anses vara relevanta för skolele-
ver som skall uppöva ett litteraturintresse och en läsvana utifrån målsättning-
arna för litteraturarbetet i skolan. Eleverna bör emellertid orienteras om forsk-
ningen samt hur deras egna personliga tolkningar relaterar till olika expertana-
lyser för att de ska kunna förhålla sig till dem (Hansson, 1974).  I Den möjliga 
litteraturhistorien (Hansson, 1995) går han ett steg längre och kritiserar (i likhet 
med I. A. Richards på sin tid) själva analysspråket och de analysmodeller som 
forskare och kritiker använder som placerar meningen i texten och därmed 
skymmer läsarens del i meningsskapandet. Hansson menar att det behövs en 
annan terminologi för att bättre göra reda för läsares del i tolkningsarbetet både 
vad gäller beskrivning, analys och värdering.  
  



 20 

Litterär medvetenhet och litterär kompetens 

Ett andra spår i den svenska receptionsforskningen om diktläsning rör elevtolk-
ningars progression. I forskningen har diskussioner förts om begreppen ”litte-
rär medvetenhet” och ”litterär kompetens”. Upphovsman till begreppet litterär 
medvetenhet är Cai Svensson (1983, 1985, 1993). Svensson (som hade Gunnar 
Hansson som handledare under senare delen av sitt avhandlingsarbete) har med 
sina studier gett kunskapsbidrag om elevtolkningars progression. I avhand-
lingen The Construction of Poetic Meaning – a Cultural-Developmental Study of Symbolic 
and Non-Symbolic Strategies in the Interpretation of Contemporary Poetry (1985) behand-
las frågor om hur barns och ungdomars tolkningar av poesi utvecklas med ål-
dern samt i relation till deras tidigare kulturella erfarenheter. Svensson intresse-
rar sig för symboliska tolkningar (förenklat att läsaren ser att diktens ord säger 
en sak men refererar till ett sammansatt komplex av känslor och tankar, till ex-
empel att ordet havet kan symbolisera en upplevelse av evighet) och lyfter i 
avhandlingen fram ett till synes outforskat område. Han påtalar att forskare ofta 
undersöker metaforer i samband med dikttolkning, men enligt honom är meta-
foren underordnad en symbolisk tolkning. Avhandlingen undersöker om och 
hur olika former av symboliska tolkningar korrelerar med ålder, ”kultiverad dis-
position” (ett begrepp från Bourdieu) samt förmåga till metaestetiska resone-
mang (mätt med ett antal test). Genom en kvasi-experimentell design och upp-
följande intervjuer och enkäter undersöks tolkningar hos tre grupper i åldrarna 
11, 14 och 18 år. Resultaten visar signifikanta positiva korrelationer mellan sym-
boliska tolkningar och de tre faktorerna. Resultaten visar även att det framförallt 
är den äldsta gruppen som läser symboliskt. Svensson menar utifrån teori från 
litteraturvetarna Jonathan Culler och Stanley Fish, att detta delvis kan förklaras 
av att denna grupp är mer insocialiserad i det litterära samfundet och att de har 
internaliserat fler tolkningsnormer15 och strategier genom skolundervisningen, 
men ingen av deltagarna ger uttryck för att de har tillämpat tolkningskonven-
tioner. Svensson menar emellertid att de kan tillämpat dem omedvetet. Svens-
son anser vidare att resultaten sammantaget indikerar att en kultiverad disposit-
ion lägger en betydande grund för att barn ska värdesätta och införliva de 

                                         
15 Vid diktläsning är vanliga normer, enligt Svensson, exempelvis att läsaren måste vara med-
skapande, att dikter rymmer en viktig insikt samt att alla rader i dikten är betydelsefulla delar 
av en helhet. 
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tolkningskonventioner, normer och strategier för litteraturtolkning som de se-
nare möter i skolan.  
  I avhandlingens diskussion om pedagogiska implikationer påtalar han att det 
är elevens egen personliga läsning och emotionella läsupplevelse som är den 
grundläggande byggstenen i utvecklingen av dikttolkningsförmågan. Svensson 
anser att elever bör få läsa regelbundet och brett för att få givande läsupplevel-
ser. Vid tolkning bör elever få utgå ifrån egna erfarenheter och jämföra sina 
tolkningar med andras för att utveckla dem. Svensson för även fram att elever 
behöver ett metaspråk för att diskutera tolkningar, något han betecknar som 
litterär medvetenhet, inspirerad av Cullers begrepp litterär kompetens:16 
 

An essential aspect of literary instruction is to furnish an appropriate vocabu-
lary by means of interpretive exercises and meta-cognitive talk. Through the 
latter activity children also may gain insights into the basic norms and strategies 
underlying the interpretations of literary texts and be provided with opportu-
nities to reflect upon and try out their conceptions of the interpretive process 
and the value and purpose of the reading of fiction. (1985, s. 175)     

 
I citatet syns att Svensson föreslår en undervisning som inriktar sig på att ut-
veckla ett specialiserat register genom tolkningsövningar och diskussioner av de 
konventioner och strategier som är av betydelse inom ett visst tolkningssam-
fund: den litterära medvetenheten visas genom att eleven kan beskriva sin läs-
ning, resonera om olika förutsättningar för tolkningsarbete samt läsningens vär-
den och syften. 
   Svensson (1988, 1989a, 1989b, 1993) vidareutvecklar i senare arbeten det för-
slag han lagt fram i avhandlingen om litterär medvetenhet som ett medel och 
mål för undervisningen. Litterär medvetenhet definieras nu som ”förmågan att 
göra litterära normer, tolkningsstrategier, motiv etc ’ogenomskinliga’ och upp-
märksamma dem som något i och för sig själva” (Svensson, 1989a, s. 105). 
Svensson (1989b) för fram att den medvetna diktläsaren är förtrogen med de 
tolkningskonventioner och strategier som anses relevanta i ett visst 

                                         
16 Begreppet litterär kompetens lanserades av Jonathan Culler (1975) i Structuralist Poetics som 
en slags hypotes för att beskriva den förmodade internaliserade kunskap om tolkningskon-
ventioner som en litterärt skolad läsare, en ideal läsare, nyttjar för att tolka texter.  
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tolkningssamfund.17 Målet för litteraturundervisningen blir således att sociali-
sera in de unga diktläsarna i den etablerade litterära diskussionen18 med hjälp av 
en systematisk strategiundervisning anpassad efter utvecklingsnivå. Undervis-
ningen bör inte enbart inriktas på texters innehåll utan själva tolkningsproces-
sen, dess operationer och förutsättningar, sätts i förgrunden i Svenssons förslag, 
som hämtar inspiration från läsforskning om läsförståelsestrategier.  
   Efter Hansson och Svensson har fler forskare diskuterat konventioner och 
tolkningsstrategier i relation till diktläsning och både begreppet litterär kompe-
tens såväl som litterär medvetenhet har diskuterats. En grupp forskare från då-
varande Mitthögskolan har intresserat sig för begreppen i relation till lyrikläs-
ning i skolan (Bäckman, Rooswall, Torell, & Wolf, 1998; Bäckman, 2001; To-
rell, 2002, 2013) och diskuterat dess relevans samt föreslagit olika modifikat-
ioner. Medan Stig Bäckman (2001) ser begreppet som en användbar utgångs-
punkt för litteraturpedagogisk forskning har Lars Wolf (1998, 2002) föredragit 
att använda Svenssons begrepp eftersom litterär kompetens, enligt honom inte 
är ett lämpligt begrepp för att diskutera och studera litteraturundervisning i sko-
lan.19 Staffan Thorson (2005) använder senare begreppet tillsammans med este-
tisk responsteori och påtalar att begreppet inte får bli ett mål i sig.  
    En annan variant av begreppet litterär kompetens har föreslagits av Örjan 
Torell (2001, 2002, 2013) utifrån en studie av svenska, finska och ryska lärar-
studenters beskrivningar av hur de skulle vilja arbeta med litteratur, däribland 
dikter. Torells begrepp består av flera delkompetenser: en ”konstitutionell kom-
petens”, en slags biologisk medfödd receptivitet, en ”literary transfer-kompe-
tens”, förmågan att använda sina egna erfarenheter och känslor för att tolka 
litteratur samt en ”performanskompetens”, förmågan att använda litteraturve-
tenskapliga tolkningsstrategier och begrepp. Till modellen fogas också en 
grundläggande ”jag–du-dimension” inspirerad av den ryske litteraturvetaren 
Michail Bachtins dialogiska litteraturteori. Dikter ska först och främst läsas som 
uttryck för en annan människas temperament och läsaren bör spåra detta 

                                         
17 Begreppet tolkningssamfund kommer från Stanley Fish (1980) som med detta teoretiserar 
hur en viss grupp av läsare finner gemensam mening i en text med hjälp av delade tolknings-
konventioner.  
18 Att Svensson inte gör någon distinktion mellan en personlig och en institutionell dikttolk-
ning har påpekats av Lars-Göran Malmgren (1997). 
19 Lars Wolf (2003, 2004) har även publicerat en del studier om yngre elevers diktläsning. 
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temperament genom att erfara dikten. Litterär kompetens uppnås vid en opti-
mal balans av de olika delkompetenserna utifrån en läsning som utgår från jag–
du-dimensionen. Den här studien är flitigt citerad i det nordiska litteraturdidak-
tiska sammanhanget och har använts för att diskutera svenska lärarstudenters 
tolkningar som i jämförelsen med de ryska och finska deltagarna inte stod sig 
lika väl. I den sammanlagda analysen av resultaten från fyra undersökningar (där 
även noveller används) noterar dock Torell (2002, s. 98) att de svenska studen-
terna lyckades bäst med dikterna och att de trots lite termkunskaper i jämförelse 
med de finländska och ryska studenterna presterar ungefär likvärdigt när det 
gäller lyriktolkning. I Maritha Johanssons (2019a) studie om gymnasieelevers 
begreppsanvändning vid dikttolkning visas hur begrepp kan användas utan 
egentlig förståelse och att begreppskännedom i sig inte nödvändigtvis leder till 
ökad förståelse.   
   Staffan Thorson (2005) har undersökt gymnasisters förhållningssätt till dikten 
”Barfotabarn” av Nils Ferlin och diskuterar deras reception med begreppet lit-
terär kompetens och receptionsteori (Iser, McCormick, Rosenblatt, Riffaterre). 
Utifrån resultatet att gymnasister med läsvana och begränsad läsvana hade svå-
righeter med att läsa dikten problematiserar han begreppet ”ovana läsare”. 
Thorson lyfter frågan hur pass väl undervisningen har förberett eleverna för 
lyrikläsning och vilka förväntningar lärare har på olika grupper av elever.  
   Slutligen ska några teoretiska artiklar om hur lärare kan arbeta med poesi-
läsning i klassrummet nämnas i detta sammanhang. I antologin Mångfaldens möj-
ligheter – litteratur-och språkdidaktik i Norden (Andersson, Holmberg, Lyngfelt, 
Nordenstam & Widhe, 2014) skriver Pär-Yngve Andersson i kapitlet ”Världen 
är alltid större än mina tankar – diktläsning, litterär förståelse och känslomässig 
inlevelse utifrån ett skolperspektiv” fram en argumentation för poesins plats i 
klassrummet. Andersson ger exempel på hur man kan arbeta med olika dikter i 
klassrummet och lyfter fram formanalys och lärartolkningen som viktiga ele-
ment. Dock skall elevens känslomässiga upplevelse inte glömmas bort. Anders-
son har även påpekat detta i artikeln ”Lyrikläsning som didaktisk praktik” 
(2019), där han betonar att formundervisning ska ske utifrån elevers emotion-
ella läsupplevelser. Vidare har Peter Degerman (2014) i ”Läsa närmare – det 
poetiska språkets motstånd i den pedagogiska situationen” poängterat att po-
esins form bör beaktas mer. Kapitlet innehåller ett metodförslag i närläsningens 
tradition inspirerat av litteraturvetaren Marjorie Perloff. Degerman menar att 
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litteraturundervisningen bör behandla det estetiska och den speciella estetiska 
kunskap som poesiläsningen kan ge. Han kontrasterar en estetisk läsning mot 
en personlig eller subjektiv läsning som han menar har betonats i litteraturun-
dervisning och forskning. Degerman (2017) har även lagt fram ett förslag om 
hur avantgardepoesi kan utgöra en kunskapskälla i undervisning. 

Erfarenhetspedagogisk diktläsning  

Ytterligare en gren av den svenska receptionsforskningen som har studerat ele-
vers diktläsning ska slutligen beskrivas. Den Pedagogiska gruppen vid littera-
turvetenskapliga institutionen i Lund under ledning av Jan Thavenius och Lars-
Göran Malmgren, genomförde från 1970-talet ett stort antal receptionsstudier 
av elever och vuxnas litteraturläsning och förde fram en erfarenhetspedagogik 
som har gjort påtagligt avtryck i den litteraturpedagogiska debatten. Erfaren-
hetspedagogiken med rötter i en marxistisk samhällsanalys utgår från ett tema-
tiskt, problembaserat undervisningsupplägg inom vilket elevers erfarenheter 
och frågeställningar bildar utgångspunkten för en litteraturundervisning där 
dessa sätts in i en samhällelig och historisk kontext. Litteraturundervisningens 
mål (Malmgren, 1986) är att elevers läsning blir en kunskapsutvecklande erfa-
renhet, ”läsning som erfarenhet”. Genom igenkänning och perspektivbyte ska 
eleven ges möjlighet att kunna sätta sina egna erfarenheter i ett samhälleligt-
politiskt sammanhang. Den politiska dimensionen blir dock mindre betonad i 
de senare skrifterna. Malmgren (1997) skriver, inspirerad av litteraturvetaren 
Louise Rosenblatt, att litteraturundervisningens ideal är den goda transaktionen 
mellan elev och text. Läraren ska försöka möjliggöra denna genom att ta hänsyn 
till såväl individuella psykologiska behov, sociokulturella faktorer samt olika lit-
terära konventioner och strategier för att bidra till elevers litterära socialisation. 
Den litterära kompetensen underställs här den litterära socialisationen och ut-
gör bara en av flera faktorer i en övergripande kulturell identitetsbildningspro-
cess som litteraturundervisningen griper in i.      
   Med sina många studier kom gruppen att bidra med kunskaper om elevers 
och vuxnas reception av litterära texter. Lars-Göran Malmgren (1986) redogör 
i Den konstiga konsten för återkommande huvudmönster i denna. Läsare, både 
individuellt och i grupp, tenderar att växla mellan att skydda sig från textens 
information och att öppna sig för densamma. Läsarens tidiga socialisation tycks 
ha stor inverkan på huruvida man läser med skydd eller öppenhet. Om 
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läsningen ska utvecklas till en erfarenhet behöver den utgå från en läsupplevelse, 
”läsning som upplevelse”, och ”igenkänning” tycks fungera produktivt för re-
ceptionen. En återkommande problematik är att elever tenderar att utgränsa 
sina erfarenheter från klassrummets offentlighet och visa en motvilja mot att 
dela med sig av dessa. Det är också påtagligt att texten tenderar att reduceras i 
elevers samtal och vid bearbetning av texter. Malmgren påtalar att de samman-
tagna resultaten huvudsakligen beskriver de hinder för receptionen som upp-
dagats och de problem som kan uppstå vid litteraturläsning i skolan. Då ”öp-
penhetens mekanismer i större utsträckning fortfarande är täckta av svarta 
fläckar” (1986, s. 119) behövs vidare studier.   
     Den Pedagogiska gruppen har undersökt tematisk diktläsning i årskurs sex 
och alla de receptionsmönster som beskrivits ovan är synliga i detta samman-
hang. Tre publikationer (Malmgren, Ven, Piet Hein van de, & Nilsson, 1992; 
Malmgren & Nilsson, 1993; Malmgren, 1997) presenterar resultaten från ett 
aktionsforskningsprojekt. Lars-Göran Malmgren och Jan Nilsson (1993) be-
skriver i Litteraturläsning som lek och allvar – om tematisk litteraturundervisning på mel-
lanstadiet en analys av undervisningen i år sex kring temat ”Flykt” och visar att 
det är svårt att se någon fördjupad förståelse hos eleverna för hur flyktingar 
upplever sin tillvaro och flyktingsituationen i samhället. Malmgren och Nilsson 
finner att eleverna har lättare att knyta an till de dikter som skrivits av jämnåriga 
elever från Rinkeby än till mer abstrakta vuxendikter. De ser också att lärartolk-
ningen kan dominera menligt över vissa elevers tolkningar men också bidra till 
en självständig utveckling av andras. Analysen av undervisningen på temat 
”Kärlek” visar att de dikter som är skrivna av jämnåriga skattas högst. Genom-
gående syns att eleverna har haft lättare att knyta an till de diktjag som är mer 
barnsliga eller ungdomliga. Analysen av klassrumssamtalen visar att eleverna 
uppger att det är svårt och pinsamt att tala om kärleksdikter. När uppgiften 
istället blir att jämföra dikterna med en anonym högstadieelevs kärleksdikt kom-
mer samtalet igång. En skillnad i hur pojkar och flickor förhåller sig är emeller-
tid tydlig. Några av flickorna i klassen kan visserligen samtala om känslor, erfa-
renheter och tankar men ofta tycks det ske motvilligt. Pojkarna försöker skämta 
bort dikterna eller är helt tysta. Däremot kunde pojkarna formulera sig om sina 
känslor och sin inlevelse i diktjagen i de individuella skriftliga uppgifterna.  
   I rapporten Miljö och kärlek – två teman i åk 6 analyserar Malmgren, Nilsson 
och van de Ven (1992) undervisningen om temana ”Miljö” och ”Kärlek” mer 
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ingående. Analysen visar att när eleverna arbetar individuellt med diktläsning 
och diktskrivande flyter arbetet på. Eleverna är engagerade och intresserade. 
Arbetet sker med koncentration och då av läraren anonymiserade tolkningar tas 
upp i klassen är intresset stort. Det tycks inte finnas någon motvilja mot genren 
som sådan. En svårighet uppstår då eleverna ombeds att dela med sig av sina 
tolkningar och erfarenheter. Eleverna tystnar och blir passiva. Endast flickor 
med hög status vågar yttra sig och en påtaglig rädsla för att säga fel och dela 
känslor och tankar kommer fram i de gemensamma klassamtalen. Forskarna 
lyfter fram rädslan för att misslyckas på klassrummets sociala arena som en tro-
lig orsak till att samtalen avstannar.    
      I Åtta läsare på mellanstadiet fördjupar Malmgren (1997) analysen av elevers 
litteraturreception genom åtta läsarporträtt som sätts i relation till kompetens-
teorier och socialisationsteorier. Malmgren beskriver hur sjätteklassarna gene-
rellt läser dikter utan försök till tolkning. Enkelt strukturerade och narrativa 
dikter uppskattas mest då de är lättast att utvinna något ur. Undantag finns dock 
i materialet. Malmgren visar hur två pojkar i klassen som tidigare huvudsakligen 
läst för spänning fångas av dikter och ger prov på en empatisk, inkännande 
läsning. Malmgren påtalar att en hierarkisk kompetensteori inte kan förklara den 
plötsliga kompetens som pojkarna uppvisar men att denna blir begriplig om 
man istället betraktar diktläsningen utifrån ett socialisationsperspektiv inom vil-
ket personliga teman påverkar receptionen. Pojkarna har, enligt Malmgren fått 
kontakt med dikterna eftersom deras personliga erfarenheter väckts till liv.  
   Sammanfattningsvis visar ovanstående genomgång att det är ett litet antal 
forskare och forskargrupper som från 1950-talet i Sverige gett kunskapsbidrag 
med bäring på undervisningen i poesiläsning för gymnasieelever genom empi-
riska studier av diktreception inom olika utbildningskontexter. Något tydligt el-
ler entydigt kunskapsläge går inte att utläsa av studierna eftersom man fokuserat 
på olika aspekter av reception och tolkning. Gunnar Hanssons studier visar på 
diktupplevelsen och receptionens personliga element samt att diktupplevelsen 
är svår att påverka. Även Pedagogiska gruppens studier visar att receptionen är 
personligt präglad och beroende av läsarens tidiga socialisation. Cai Svenssons 
studier av symboliska tolkningars progression lyfter också fram den tidiga so-
cialisationens betydelse för progressionen samt faktorer som ålder, kognition 
och grad av insocialisation i det litterära samfundet. 
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Kommentar med internationell jämförelse 

Den svenska litteraturdidaktiska diskussionen har de senaste decennierna präg-
lats av en spänning mellan forskare som å ena sidan betonar vikten av att läsa 
litteratur enligt litteraturvetenskapliga tolkningskonventioner så kallad kompe-
tenspedagogik, å andra sidan forskare som betonar vikten av att utgå från ele-
vers erfarenheter och genom läsningen utveckla en kunskap om samhället och 
individens plats i historien, så kallad erfarenhetspedagogik (Norberg, 2017; Tha-
venius, 2017). Denna spänning är redan tydlig i de tidiga studierna om diktre-
ception från 1970- och 80-talen. Genomgången ovan visar också på en tredje 
gren i forskningen med Gunnar Hanssons studier, där han betonar vikten av 
att elever får beskriva sina personliga läsupplevelser och utveckla ett ordförråd 
för det som de finner relevant i litteraturen, ett spår som inte tycks ha fångats 
upp av efterföljande forskare.20    
   Om man sätter de tre grenarna i relation till internationell forskning och de 
artiklar som analyserades i artikel I ser man först att Hanssons studier kan för-
stås som del av en med I. A. Richards (1932) och Louise Rosenblatts (1995 
[1938], 1994 [1978]) teori etablerad receptionsteoretisk strömning inom littera-
turvetenskapen. Rosenblatts teori om litteraturläsning som varande en unik 
transaktion mellan läsare och text har sedan 1970-talet särskilt kommit att få ett 
stort inflytande i den anglosaxiska forskningen om poesiundervisning (Benton, 
1986; Dias & Hayhoe, 1988; Dressman & Faust, 2009, 2014). Rosenblatt un-
derströk vikten av att elever får utveckla sin personliga respons på dikter. I den 
internationella forskningen som analyserades i artikel I läggs flera varianter av 
personlig respons-metodik fram.  Att hennes teori influerat Pedagogiska grup-
pen är tydligt även om Lars-Göran Malmgren inte hänvisar explicit till henne 
förrän 1997 (Nordberg, 2017, s. 26).  
   Om man sätter den andra grenen av den svenska forskningen i relation till de 
internationella studierna i artikel I, ser man att tolkningars progression är ett 
område där framförallt psykologer bidragit. Joan Peskin som publicerat flera 
studier talar bland annat om en utveckling av elevers ”poetic literacy” (Peskin, 

                                         
20 Att Hansson ifrågasatte värdet av expertanalyser och litteraturvetenskapliga analysmodeller 
för elevers litteraturtillägnelse kan bidragit till att hans idéer inte plockats upp av andra litte-
raturvetare. Inom Smdi-fältet är Rosenblatt och den receptionsteoretiska traditionen emel-
lertid väl representerad i forskningen om undervisning om prosagenrer.    
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2010, Peskin & Wells-Jopling 2012). Detta är dock inte literacy i den sociokul-
turella mening som avses i denna studie. Intressant är att Peskin har hämtat 
inspiration från Svensson (1985) i sitt arbete. Resultaten i studierna pekar sam-
mantaget i samma riktning som Svenssons, det vill säga att tolkningar utvecklas 
långsamt och att elever långt upp i gymnasieåren har svårt att göra utvecklade 
tolkningar.  
   Litteraturpedagogik som en form av social kritik var mindre vanligt i studierna 
i artikel I, även om det förekom. Det omfattande litteraturpedagogiska pro-
grammet som den Pedagogiska gruppen utvecklade med en teoretiskt avance-
rad samhällskritik verkar inte ha några motsvarigheter.  
  Ett ytterligare diskussionsämne som jag senare noterat i den internationella 
forskningen är vikten av en balans mellan affektiv och kognitiv respons på dik-
ter i undervisningen som man menar tenderar att ha en kognitiv, analytisk in-
riktning. Forskare understryker betydelsen av att elever använder sina egna 
känslor och förnimmelser av dikten för att tolka den (Levine, 2014; Levine & 
Horton, 2015; Rumbold & Simecek, 2016). Till detta samtal kan också Eva-
Woods (2004, 2008) studier som identifierades i artikel I föras. Andra forskare 
betonar emotionernas betydelse indirekt genom att lyfta fram att poesiläsningen 
först och främst måste förstås som en estetisk upplevelse och påtalar att poesi-
läsningen i skolan inte får reduceras till en kognitiv uppgiftslösning för att till-
fredsställa skolans intresse för och lärares behov av elevprodukter för bedöm-
ning av lärande (Farber, 2015; Snapper, 2013; Xerri, 2018). 

Undervisning i poesiläsning för äldre elever 

I den svenska kontexten utgörs den empiriska forskningen som fokuserar 
undervisning i poesiläsning för gymnasieelever av ett par metodstudier från 
1970-talet (Hansson, 1974) samt delar av en licentiatuppsats (Adrian, 1997). Ett 
undervisningsmoment med diktanalys undersöks vidare i en studie av gymna-
sielevers svenskundervisning (Bergman, 2007).21 När det gäller högstadiet finns, 

                                         
21 Vad gäller diktskrivande med äldre elever har Per-Olof Erixon (2004) undersökt detta i 
Drömmen om den rena kommunikationen: Diktskrivning som pedagogiskt arbete i gymnasieskolan och i 
”From written text to design: Poetry for the media society” (Erixon, 2007). Beträffade lyrik-
samtal har Aslaug Fodstad Gourvennec (2016) i artikeln ”En plass for meg? Faglig identi-
tetsbygging i en litteraer praksis” beskrivit hur tre högpresterande norska gymnasister ut-
vecklar mening i ett litteratursamtal. I sin licentiatavhandling Lyriksamtal i skolan – fyra elever 
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förutom studien av erfarenhetspedagogisk diktläsning i en årskurs sexa som re-
dogjorts för ovan, en etnografisk klassrumsstudie där diktläsning är ett delmo-
ment i den undervisning som studeras (Molloy, 2002) och en avhandling som 
undersöker elevers kollektiva transformation av dikt till film (Höglund, 2017). 
Nedan beskrivs dessa studier. 
      I ett antal metodstudier finner Hansson (1974) indikationer på att lärarledd 
undervisning resulterar i bättre tolkningar och större engagemang hos elever än 
när elever arbetar enskilt. Han ser också att elever gynnas av att arbeta med 
kriterielistor för att utveckla sina beskrivningar och värderingar av dikter. I en 
studie av poesiundervisning i tre gymnasieklasser visas att den metod som ele-
ver rankar högst, att läsa dikten och själv försöka att bilda sig en uppfattning, 
inte är vanlig. Istället får eleverna arbeta i grupp med olika uppgifter. Vidare 
visas att sådant som elever intresserar sig för i litteraturen, människorna som 
skildras och deras problem samt den egna känslomässiga responsen på det lästa, 
inte ges tillräckligt med utrymme i undervisningen. Istället är det litteraturens 
formsida och den vanliga, enklare analysfrågan om handlingen som överbeto-
nas när man tolkar och värderar litteratur i skolan.22  
   I Lisbeth Adrians (1997) licentiatuppsats Från rim och ramsor till Ekelöf och Kafka 
studeras bland annat två undervisningsförlopp där diktläsning är i fokus. Adrian 
har undersökt sin egen undervisning i svenska i tre verkstadstekniska klasser. I 
två av klasserna fungerar undervisningen inte då informella ledare sätter stopp 
för litteraturarbetet. I en klass är inte maktkampen lika problematisk och där 
arbetar de med två Ekelöfdikter. Adrian låter eleverna läsa ”Helvetes-Brueghel” 
för att se om eleverna kan upptäcka satiren och humorn. Genom att låta ele-
verna göra kopplingar mellan dikten och sina egna erfarenheter finner de nyck-
lar till dikten. Klassamtalen handlar sedan om när och hur man får bryta mot 

                                         
ur årskurs nio samtalar om en dikt undersöker Gun Rooswall (1996) hur elever samtalar utifrån 
en för dem okänd dikt. Även Maritha Johanssons (2019b) artikel ”In i texten och ut ur den 
– nordiska lärarstudenter samtalar om lyrik” undersöker hur lärarstudenter gemensamt ut-
forskar en dikt.  
22 Detta resultat bekräftas även i en stor internationell jämförande studie (Hansson, 1975b) 
av litteraturundervisningen i högstadiet och gymnasiet. Medan lärarna fokuserar på texters 
formella sidor vill eleverna tala om människorna i litteraturen och deras problem. De analy-
tiskt förfarna eleverna med höga poäng på de litteraturförståelsetest som görs i studien är 
inte intresserade av formfrågor utan det är de mindre läsvana, osäkra eleverna som tenderar 
att följa lärarna i inriktningen mot formella aspekter.      
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skrivregler, konfirmationsundervisning samt latinska ord i svenskan. Uppmunt-
rad av att eleverna uppskattat undervisningen går Adrian vidare med Ekelöfs 
”sonatform denaturerad prosa”. Adrian väljer att sätta elevernas reaktioner i 
förgrunden och håller tillbaka med sin egen tolkning. Ett syfte med undervis-
ningen är att avdramatisera kulturarvet. För att hjälpa eleverna med tolkningen 
pekar hon inledningsvis på deras erfarenheter av rengöring av verktyg med T-
sprit, även kallad denaturerad sprit. Eleverna får då tankar om att dikten kan 
handla om att tvätta språket. Eleverna funderar på om diktaren kanske har 
skrivkramp och kämpar med skrivandet, vilket de känner igen från skolans 
skrivuppgifter. Eleverna uppskattar också diktens vardagsspråk och stimuleras 
av att detta görs legitimt på en svensklektion. 
   I Lotta Bergmans (2007) avhandling Gymnasieskolans svenskämnen: en studie av 
svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser studeras ett undervisningsförlopp där ele-
ver i år 3 på individuella programmet ska analysera en novell och en dikt av Pär 
Lagerkvist genom att behandla ett gemensamt tema i texterna samt undersöka 
språket. Eleverna har emellertid svårt att knyta an till texterna och att förstå 
uppgiften. Lärarens förslag på teman avvisas av eleverna som läser ut andra 
saker i texterna. Eleverna får då ytterligare instruktioner om hur de ska jämföra 
texternas språk. Undervisningen utvecklar sig till en kamp mellan läraren och 
eleverna. Endast två elever lämnar slutligen in en skriftlig analys. De problem 
som uppstår i undervisningen tolkas av Bergman som möjliga konsekvenser av 
socialisationsaspekter. Lärarna och eleverna har olika grad av litterär identitet 
varför eleverna uppvisar stor osäkerhet och ambivalens till den skolkultur som 
de förväntas anpassa sig till (jfr. Nordberg, 2017).  
   Gunilla Molloy (2002) undersöker i sin avhandling Läraren, litteraturen, eleven – 
en studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet ett arbete med diktläsning i år nio. 
Läraren introducerar först ett antal litterära begrepp varpå eleverna får välja 
varsin dikt av Karin Boye att läsa. Eleverna försöker därefter tolka vald dikt 
med hjälp av de litterära begreppen. Slutligen delads de in i grupper för att delge 
varandra sina tolkningar men arbetet fungerar inte. Molloy påtalar att frågan om 
varför man skulle läsa dikterna och varför just på detta sätt, inte diskuterats med 
eleverna som stod frågande inför undervisningens mål och syften. Dessutom 
hämmades eleverna av en uppfattning om att det finns en korrekt tolkning. 
Molloy analyserar även elevernas gruppsamtal utifrån ett genusperspektiv och 
visar på grupphierarkier som läraren inte tycks rå på.  
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   I Heidi Höglunds (2017) avhandling Video Poetry: Negotiating Literary Interpre-
tations – Students' Multimodal Designing in Response to Literature undersöks högsta-
dieelevers gemensamma grupptolkning och transformering av dikt till film uti-
från socialsemiotisk teori. Studien visar hur elevers grupparbete med att om-
vandla dikten ”Jag vill möta” av Karin Boye till en videofilm erbjuder sätt att 
förhandla om tolkningsaspekter och Höglund lyfter fram estetiska arbetssätt 
som en möjlighet för litteraturundervisningen. En liknande studie utifrån 
samma teoretiska ansats har också genomförts i Danmark (Brahe-Orlandi & 
Nielsen, 2017).   
   Sammanfattningsvis, lyfter de olika studierna lyfter fram flera faktorer som 
tycks påverka undervisningens utfall som lärarfaktorn, lärares ledarskap, elevers 
reception, socialisation, metoder och genusaspekter. Det behövs fler studier av 
lärares arbete med poesi i högstadiet och gymnasiet för att förstå undervisning-
ens komplexitet bättre och utveckla djupare förståelse för hur elever kan enga-
geras och lära i undervisningen i relation till olika mål. 

Lärares erfarenheter av poesi och perspektiv på undervisningen 

En ytterligare kontext för avhandlingen utgör svenska och internationella stu-
dier som indikerar att poesiundervisningen utgör en utmaning för många lärare 
i jämförelse med övrig litteraturundervisning.  I den svenska kontexten visar 
forskning om lärarkandidaters och lärares läsning att en majoritet har begrän-
sade erfarenheter och kunskaper om poesi och deltagare beskriver en osäkerhet 
gällande hur de ska få elever att engageras av poesiundervisningen (Alfredsson, 
2018; Dahlbäck, Lyngfelt, & Bengtsdotter Katz, 2018; Lundström & Norden-
stam, 2019; Rooswall & Wolf, 1998; Thorson, 2000; Wolf, 1995, 2002). En stu-
die av Katharina Dahlbäck, Anna Lyngfelt och Viktoria Bengtsdotter Katz 
(2018) undersöker blivande grundskollärares uppfattningar och visar att lärar-
kandidater önskar mer förberedelser och efterfrågar didaktiska modeller för be-
dömning och betygsättning. Även internationella studier pekar i riktning mot 
att lärarkandidater får för lite förberedelser under sin lärarutbildning (Certo, 
Apol, Wibbens, & Hawkins, 2012; Cremin, 2010, 2013; Young, 2016) vilket 
rimligen kan ge upphov till osäkerhet och/eller att man undviker att undervisa 
om dikter.  
   Internationella studier av yrkesverksamma lärares erfarenheter av poesiunder-
visning från Storbritannien och USA (Benton, 1986, 1999, 2000; Dymoke et al., 
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2013; Ofsted, 2007; Young, 2016) pekar också på liknande mönster. Majoriteten 
av lärarna beskriver ett bristande självförtroende och är osäkra på hur de ska få 
elever att engageras av poesi. De vittnar om otillräckliga ämneskunskaper och 
en begränsad erfarenhet av diktläsning. En australiensisk artikel som belyser 
lärares osäkerhet mer ingående är ’”I guess it scares us’ – Teachers discuss the 
teaching of poetry in senior secondary English” (Weaven och Clarke, 2013). 
Artikeln baseras på ett praktiknära forskningsprojekt som gav sju lärare möjlig-
het att utforska varför de under de senaste två åren inte hade undervisat alls i 
poesi, trots att de uppgav att poesi var en viktig del av engelskundervisningen. 
De flesta av deltagarna hade lång undervisningserfarenhet och var trygga med 
sin undervisning i övrigt. En av deltagarna hade publicerat dikter. Forskarna 
pekar i artikeln på ett antal möjliga förklaringar till att lärarna hade undvikit att 
undervisa i poesi, varav rädsla och bristande självförtroende var de mest fram-
trädande. Rädslan innefattar flera delaspekter: oro för vad eleverna egentligen 
lär sig och för att poesin är för svår samt farhågor för att elever inte ska klara 
examinationer. Till rädslan hör även föreställningar om att andra lärare skulle 
kunna ha kritiska åsikter om poesins nytta och att elever inte är intresserade. 
Lärarna är även bekymrade över att de har för lite ämneskunskaper och flera 
medger självkritiskt att de inte läser eller finner något nöje i poesi. Under studi-
ens gång ser forskarna emellertid hur lärarna börjar undra om det var de själva 
som hade problem med poesin och inte eleverna, som gladeligen tävlade i rap 
battles på luncherna.  
   Att lärares engagemang är centralt för undervisningens utfall indikeras av 
andra internationella studier. En tidig litteraturstudie över internationell forsk-
ning om poesiundervisning av Molly Travers (1984) The Poetry Teacher: Behaviour 
and Attitudes tyder på att den avgörande faktorn för undervisningens utfall vad 
gäller elevers engagemang och kunskapsutveckling är läraren.23 Enligt Travers 
är det sannolikt att lärare som får goda resultat själva har ett starkt engagemang 
för poesi och att undervisningen präglas av en lyhördhet inför hur dikter på 
olika sätt kan vara relevanta för elever (jfr. Hansson, 1959). Senare kvalitativa 
studier av Teresa Cremin (2010, 2013) där lärare för yngre elever får 

                                         
23 En framgångsrik undervisning kan enligt Travers definieras på olika sätt både vad gäller 
elevers engagemang och lärande. En grundläggande distinktion mellan dessa begrepp måste 
upprätthållas då det ena inte nödvändigtvis följer av det andra och utvärdering av utfall av 
undervisningens måste göras utifrån dess specifika mål. 



 33 

vidareutbildning ger stöd för tesen att lärarens egna erfarenheter och engage-
mang för poesi har stor betydelse. Cremin visar att osäkra lärare kan utveckla 
sitt självförtroende och sin undervisning genom fortbildning.  
   Den enda studie som jag funnit som fokuserar på lärare med ett eget intresse 
för poesi är Kathleen Harris (2018) avhandling The Practices of Exemplary Teachers 
of Poetry in the Secondary English-Language Arts Classroom. Utifrån en fenomenolo-
gisk ansats undersöks fem lärares undervisning genom enkäter, observationer 
och intervjuer. Lärarna valdes ut för att de var kända för att lyckas engagera 
elever i poesiundervisningen. Harris visar i studien att lärarna utgår från lik-
nande principer och strategier (vilka delvis liknar de Travers (1984) föreslagit 
som gynnsamma) trots att de arbetar på olika skolor och med olika grupper av 
elever. Lärarna beskriver exempelvis hur de själva läser poesi och finner mening 
i den. De understödjer elevers agens och delaktighet och är tydliga med mål-
sättningarna för undervisningen. Vidare använder de en variation av poetiska 
texter och representationsformer: skrift, bild, video, framföranden et cetera. 
Elever får även arbeta om dikter för att motverka att de sätts på piedestal. Enligt 
Harris är det mest avgörande i undervisningen relationen mellan lärare och ele-
ver: ”The most resonant finding was the centrality of the student-teacher relat-
ionship to the poetry teaching endeavor. The study found that being an exem-
plary teacher of poetry is as much about how one is in and out of the classroom 
as it is about what one does in the classroom” (Harris, 2018, s. vii). Lärarnas 
framgång tycktes huvudsakligen bero på att de lyckades odla goda relationer 
med sina elever. 

Fritidsläsning 

Detta avsnitt syftar till att lägga en bredare forskningskontext till den andra 
delstudien och resultaten i artikel III och ge ett utvidgat underlag för den avslu-
tande diskussionen. Ungdomars fritidsläsning av skönlitteratur har hitintills inte 
varit ett stort forskningsområde inom den svenska litteraturdidaktiken (Mehr-
stam, 2015) och de studier som gjorts har fokuserat prosa. På senare tid har 
gymnasieungdomars medieanvändning på fritiden, inom vilken litteratur kan 
utgöra en större eller mindre del, fokuserats (se till exempel Lundström & 
Svensson, 2017a; Palo & Manderstedt, 2019). Ett teoretiskt spår om ungdomars 
”textuniversum” har stakats ut (Lundström & Svensson, 2017b, 2019). Ett in-
tresse för litteraturintresserade gruppers läsning har även kunnat skönjas i det 
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litteraturdidaktiska sammanhanget på senare tid. Magnus Persson (2015, 2016) 
och Lotta Bergman (2018) har påtalat ett behov av studier om ”passionerade” 
litteraturläsares läspraktiker. När det gäller passionerade ungdomars menings-
skapande med litteratur finns studier av fan-diskussioner och recensioner av 
litteratur online (Manderstedt & Palo, 2009, 2015, 2017). Min andra delstudie 
kan placeras i denna kontext då den undersöker poesiintresserade ungdomars 
motiv för poesiläsning.  
   Nedan presenteras svenska kvalitativa studier som undersökt ungdomars mo-
tiv för fritidsläsning av olika former av litteratur. Även den avhandling om me-
ningsskapandet i poesigrupper på sjukhem (Eriksson, 2006) som refererades till 
i artikel III tas upp. I detta sammanhang presenteras också några senare inter-
nationella studier om vuxnas poesiläsning på fritiden, med syftet att kontextua-
lisera resultaten ytterligare.  
   Gunnar Hansson (1988) har i Inte en dag utan en bok – om läsning av populärfiktion 
bland annat beskrivit ett fyrtiotal 17–23 åringars läsning av populärfiktion på 
fritiden. Genom enkäter och intervjuer undersöks vad kvinnorna och männen 
läser (könsfördelningen var jämn) samt hur, när och varför deltagarna läser po-
pulärfiktion. Fyra bland kritiker då vanligt förekommande hypoteser testas: att 
läsningen av denna litteratur syftar till kompensation för upplevda besvikelser, 
att den passiviserar läsarna genom klichéer och stereotypiska skildringar, att den 
manipulerar läsare samt att populärlitteraturen driver upp läshastigheten så att 
läsare inte hinner bilda sig en egen uppfattning. Resultaten ger inte hypoteserna 
stöd. Deltagarna har generellt haft en god tillgång till populärlitteratur i hemmet 
(tillgången till annan litteratur har inte undersökts) och utvecklat ett läsintresse 
tidigt i livet. De framstår som djupt engagerade i sin läsning, vilket överraskar: 
”[e]tt så intensivt och i många fall kärleksfullt sätt att läsa och umgås med böck-
erna hade vi inte föreställt oss. Inte heller hade vi tänkt oss att läsningen kunde 
fylla så olikartade behov och ofta på så elementärt mänskliga plan” (s. 155). 
Viktiga motiv var ”underhållning och avkoppling” och ”mentalhygien” (s. 159–
160), exempelvis att rensa tankarna, samla ihop sig, få stöd och mod i svåra 
situationer. Läsningen hade enligt utsagorna lite med kompensation eller verk-
lighetsflykt att göra, menar Hansson, utan resultaten visar på ett medvetet, ak-
tivt sökande efter sådant som läsarna för stunden behövde. 
   Karin Lövgren (1991) undersöker i Farlig lockelse – om tonårsflickors läsning av 
romantikböcker, åtta flickors utsagor om sin fritidsläsning av romantikböcker. 
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Deltagarna var mellan 14 och 18 år och beskrev sin läsning som en ensamakti-
vitet som man inte talade mycket med andra om. Lövgren finner att deltagarna 
är medvetna om att litteraturen inte har högt anseende. De kan beskriva dess 
genretypiska struktur och stereotypa karaktärsskildringar och förhålla sig kri-
tiskt till genren. Läsupplevelsen beskrivs framförallt som känslomässig och ger 
läsarna möjligheter att bearbeta olika frågor i relation till det egna vuxenblivan-
det. Deltagarnas läsupplevelser beskrivs vidare av Lövgren som ”nära, inte ifrå-
gasättande, inte distanserad utan där man ger sig in i läsningen som en kärlek. 
Det nära läsesättet är svårare att klä i ord och svårare att beskriva. Det verkar 
som om läsupplevelsen består i en känsla som inte har varit verbaliserad och 
kanske inte låter sig göra det heller” (s. 102). 
   Maria Ulfgard (2002) påtalar i avhandlingen För att bli kvinna – och av lust: en 
studie i tonårsflickors läsning bristen på forskning som undersöker ungdomars per-
spektiv på sin fritidsläsning. I studien undersöks tjugo 15–16-åringars utsagor 
om sitt läsande samt deras reception av tre romaner. Flickornas fritidsläsning 
består mestadels av flickböcker och romaner om kvinnors liv, äventyrsböcker, 
kriminalromaner och skräck. De huvudsakliga motiven för läsning som uppges 
är läslust och de lärdomar som litteraturen ger. Läsningen framstår, enligt Ulf-
gard, som ett stöttande individuellt projekt påverkat ”subjektiv relevans”, ett 
begrepp hon hämtar från Jon Smidt (1989), för flickornas identitetsutveckling. 
Ulfgard exemplifierar också hur bakgrundsfaktorer som geografisk position, so-
cioekonomi, religiositet samt genus betingar flickornas läskulturer.  
   Christina Olin-Schellers (2006) avhandling Mellan Dante och Big Brother – en 
studie om gymnasieelevers textvärldar” undersöker relationen mellan gymnasieung-
domars fritidsläsning och skolläsning. Olin-Scheller visar att elevernas och lä-
rarnas litterära repertoarer ofta befinner sig långt ifrån varandra. I studien ob-
serveras fyra gymnasieklassers undervisning i Svenska B, en litteraturhistoriskt 
orienterad kurs, från höstterminen 2001 till vårterminen 2004. I varje klass väljs 
även fyra elever ut för individuella intervjuer. Olin-Scheller använder ett vidgat 
textbegrepp för att kunna beakta bredden av texter som eleverna tar del av på 
fritiden. De fritidstexter som eleverna berättar mest om i intervjuerna är film, 
såpoperor, fantasyböcker, digitala hypertexter, datorspel och dokuromaner, ro-
maner som utger sig för att vara mer dokumentära än fiktiva. Kännetecknande 
för fritidsläsningen, oavsett genre, är framförallt att den berör eleverna känslo-
mässigt och är starkt engagerande. På denna punkt är skillnaden mellan 
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fritidsläsningen och skolläsningen som störst. Studien visar en klyfta mellan 
svenskundervisningens läsning och fritidsläsningen som får konsekvenser för 
utvecklingen av elevernas litterära repertoarer i skolan. När den emotionella an-
knytningen till svenskämnets texter brister rör sig elevernas läsning mot en in-
strumentell läsning där de pliktskyldigt försöker lösa lärarens uppgifter eller helt 
undviker att läsa. 
   Enkätundersökningar om gymnasisters läsning och medieanvändning på fri-
tiden har identifierat ett antal vanliga motiv för litteraturläsning på fritiden där 
verklighetsflykt, underhållning, avkoppling, spänning samt att bli berörd och att 
förstå sig själv bättre är de vanligaste (Nordberg, 2017; Pettersson, Nilsson, 
Wennerström Wohrne, & Nordberg, 2015). Olle Nordberg (2017) följer i av-
handlingen Avkoppling och analys – empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär 
kompetens hos svenska 18-åringar upp ovan nämnda enkätsvar om motiv för fri-
tidsläsning med fokusgruppsintervjuer för att fördjupa förståelsen. Han finner 
då att en personlighetsutvecklande läsning utgör den starkaste mönstret i sva-
ren. I enkäten hamnade en personlighetsutvecklande läsning först på sjätte 
plats, vilket visar på vikten av att kombinera olika undersökningsmetoder. 
   Så långt har jag redogjort för svenska studier som på olika sätt undersökt 
ungdomars motiv för litteraturläsning på fritiden. I detta sammanhang ska även 
två studier som undersökt passionerade läsare nämnas. Lena Manderstedt och 
Annbritt Palo (2009) har i artikeln ”Världar att besöka eller bebo” belyst fange-
menskaper på internet som litterära mötesplatser.  Fem fangemenskaper kring 
Stieg Larssons Millenniumserie och Stephenie Meyers Twilightsserie undersöks 
och läsarkommentarer analyseras i syfte att undersöka vad fansen finner i ge-
menskaperna samt vad som gör romanerna intressanta. Eftersom läsarkom-
mentarerna inte alltid avslöjar något om läsarens ålder är det oklart hur många 
av fansen som är ungdomar och hur många som är vuxna, men en blandning 
av åldrar finns rimligen representerad i forumen. Forskarna finner att karaktä-
rerna och drag från hjältesagor/vampyrgenren fascinerar läsarna. Vidare hand-
lar en stor majoritet av inläggen om läsupplevelsen vilket indikerar att den har 
stor betydelse: ”Många säger sig vilja dö när serien är utläst, medan andra for-
mulerar den känsla av tomhet som de upplever. De allra flesta kommentarerna 
är oerhört positiva till verken. Huruvida dessa uttalanden är en del av konvent-
ionen i fan-gemenskaperna är svårt att avgöra, men antalet inlägg av den 
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karaktären stödjer en sådan tolkning. Å andra sidan är det fullt möjligt att lä-
sarna faktiskt ger uttryck för genuin sorg eller kärlek” (s. 43). 
   Lotta Bergman (2018) undersöker i ”Läsning som passion och social praktik: 
om läspraktiken i en bokcirkel” hur sju kvinnor skapar mening med litteratur i 
en bokcirkel. Gruppen som bestod av icke-professionella läsare i 60-årsåldern 
hade träffats i över 10 år. Deltagarna diskuterade huvudsakligen romaner av 
kvinnliga författare som handlade om kvinnors liv. Utifrån observationer av 
fyra träffar och intervjuer tecknas en bild av vad som kännetecknar menings-
skapandet i bokcirkeln. Bokläsningen ger starka emotionella upplevelser. Grup-
pen jämför romanernas innehåll med egna kunskaper och livserfarenheter och 
diskuterar oklarheter, stilgrepp och frågor som väcks av texterna. Deltagarna 
speglar sig i det lästa och i gruppen; igenkänning och identifikation är viktiga 
komponenter. Samtidigt görs politiska analyser och reflektioner kring det ge-
staltade. Läsningen är ett utforskande av möjligheter och perspektiv, vilket ger 
ny förståelse av den egna situationen och andras liv. Bergman konkluderar: ”De 
ovan nämnda aspekterna av bokcirkelns läspraktik ger viktiga insikter om var-
dagliga läsares läsning som här visar sig vara varken naiv, okritisk eller enbart 
trivial konsumtion” (s. 87), och påtalar vidare att ett närmande mellan vardagliga 
och professionella sätt att läsa kan tänkas vara produktivt för att stimulera ele-
vers läsintresse och utveckla deras tolkningar.  
   Efter genomgången av studier om motiv för fritidsläsning av prosa ska nu 
några svenska och internationella studier som undersökt vuxnas fritidsläsning 
av poesi samt motiv för denna beskrivas.24 I artikel III användes en svensk av-
handling i etik om äldres poesiläsning för resultatjämförelser. Inger Eriksson 
(2006) studerar i Poesiläsning som meningsskapare – en studie om poesigrupper på sjukhem 
och hospice, meningsskapandet som sker vid diktläsning i tre olika samtalsgrupper 
i vilka äldre människor högläser och samtalar kring dikter. Samtalsledare är ofta 
Eriksson själv. Totalt deltar cirka 80 personer i grupperna. Resultaten från 

                                         
24 Erixon (2004) berör kort några gymnasieelevers fritidsläsning av poesi i samband med en 
studie av ett lyriksskrivningsprojekt, men då resultaten inte rör motiv för läsningen diskuteras 
denna studie inte här. Även Gun Malmgren (1992) ger några exempel på hur fritidsläsning 
av poesi kan te sig i sin studie över gymnasieelevers litterära socialisation, men fokuserar inte 
motiv för läsningen. För en studie om vuxna och ungas fritidsskrivande av poesi på forumet 
poeter.se, se Pennlert (2018). 
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observationer och intervjuer med deltagarna visar att poesigrupperna ger delta-
garna emotionella upplevelser, nya tankar, väcker livsfrågor samt ger dem ett 
språk för att uttrycka egna erfarenheter. Vidare kan deltagarna dela erfarenheter, 
tolka sina liv och förändra sin sinnesstämning med hjälp av dikterna och sam-
talen. Eriksson anlägger ett estetiskt perspektiv och menar att deltagare genom 
diktläsningen fick ”kontakt med sitt djupa jag” samt att läsningen och samtalen 
ger: ”gemenskap, glädje, tröst, vila, lugn, energi” samt ”inre samling, transcen-
dens, katharsis” (s. 197).  Sammantaget pekar de många funktionerna som fram-
kommer i de äldres utsagor mot att poesigrupperna möjliggör ett komplext so-
cialt och individuellt meningsskapande för deltagarna. 
  Från den amerikanska och nederländska kontexten finns nationella enkäter 
om vuxnas poesianvändning på fritiden. I Poetry in America (Schwartz, Goble, 
English & Bailey, 2006) visas bland annat att den typiska vuxna poesiläsaren är 
välutbildad, oftast kvinna, har många fritidsaktiviteter och mer sociala aktivite-
ter och flitigare umgänge med familj och vänner än personer som inte läser 
poesi. Poesiläsare har vanligen blivit inspirerade att läsa poesi av familjemed-
lemmar eller lärare. Medan man oftast först mött klassisk poesi läser man senare 
även samtida dikt. Läsarnas motiv för poesiläsning kan övergripande samman-
fattas i tre kategorier: nöje/underhållning, välbefinnande/terapeutisk funktion 
och förståelse (av sig själv, andra och världen). I Nederländerna har Kila van 
der Starre genomfört en liknande nationell enkätundersökning (personlig kom-
munikation, 10 mars 2018)25 där hon funnit att 97% av befolkningen kommer i 
kontakt med poesi. De flesta möter poesi vid högtidssammankomster, via TV, 
i offentliga miljöer, i tidskrifter och tidningar samt hemma hos människor man 
känner. Sociala medier och radio tillgängliggör även poesi för majoriteten. De 
vanligaste poesiupplevelserna är därför sociala och kollektiva, inte sällan kretsar 
de kring muntlig poesi. Det vanligaste motivet för att aktivt söka efter poesi är 
att bli emotionellt berörd, därefter att hitta en dikt till en högtidssammankomst. 
Van der Starre menar, mot bakgrund av sina resultat att det finns goda skäl att 
vara optimistisk beträffande poesin i Nederländerna då studien visar hur spridd 
och använd poesin är i samhället, vilket man inte ser i statistik över 

                                         
25 Van der Starre, K. (2017). Poëzie in Nederland: Een onderzoek naar hoe vaak en op welke manieren 
volwassenen in Nederland in aanraking komen met poëzie.Amsterdam: Stichting Lezen. Rapporten 
kan hämtas från: https://www.lezen.nl/nl/publicaties/poezie-in-nederland 



 39 

bokförsäljning eller fritidsaktiviteter eftersom den inte fångar dessa sociala po-
esiaktiviteter. 
   Ett forskningsprojekt från Storbritannien om värdet av memorerade dikter 
med relevans för resultaten i artikel III ska nu slutligen beskrivas. Denna studie 
fick jag inte kännedom om förrän artikeln var publicerad men här i kappan kan 
resultaten användas för ytterligare kontextualisering och diskussion.  
   Pedagogerna och litteraturvetarna Debbie Pullinger och David Whitley (2016, 
2017) undersöker i The Poetry and Memory Project värdet av memorerade dikter.26 
Projektet innefattade en nationell enkät med cirka 500 svarande och 38 djupin-
tervjuer. I projektrapporten (2017) klassificeras de memorerade dikterna som 
en huvudsakligen konservativ, manlig brittisk och irländsk kanon, bestående av 
romantisk, viktoriansk och modernistisk poesi. Pullinger och Whitley finner att 
de tre vanligaste skälen till att man memorerat dikter var att det bidrar till upp-
skattningen, att dikter ger tröst i svåra situationer samt att det underlättar för-
ståelsen av dikten. Vidare tenderar deltagarna att beskriva den memorerade dik-
ten som en slags levande entitet, mental ägodel eller emotionell resurs som ger 
identitet, trygghet och tröst. Deltagarna uppger generellt att dikterna har kom-
mit dem till del via en annan person, oftast en familjemedlem men också lärare.  
   I artikeln Beyond Measure: The Value of the Memorised Poem (Pullinger & Whitley, 
2016) presenteras tre teman utifrån projektmaterialet: “the living poem”, “the 

                                         
26 Ett ytterligare tvärvetenskapligt forskningsprojekt under ledning av litteraturvetaren Kate 
Rumbold kallat The Uses of Poetry Project pågick i Storbritannien mellan 2013 till 2014 som är 
värt att nämna i detta sammanhang. Studierna har dock inte samma direkta relevans för mina 
resultat varför jag nämner dem här i en not. Projektet samlade litteraturvetare, pedagoger, 
psykologer, filosofer, skrivlärare och dramalärare för att undersöka poesins värden för män-
niskor i olika åldrar. Resultaten presenterades i ett specialnummer av Changing English 2016. 
Där undersöktes och diskuterades bland annat hur rörelse kan bidra till memorering av dikter 
(Bessell & Riddell, 2016), hur metaforer, liknelser och analogier bidrar till konceptuell för-
ståelse och språkutveckling (Riddell, 2016) samt hur upplästa dikter jämfört med upplästa 
noveller och tidningsartiklar, kan öka lyssnarens förståelse och förmåga att använda texten 
för att förändra och fördjupa sitt perspektiv (Green, Ellis, Simecek, 2016). En artikel som 
dock inte härrörde från projektet belyste poesiläsningens terapeutiska funktioner för männi-
skor med psykisk ohälsa (Davis & Billington, 2016). Senare diskuterar filosofen Karen Sime-
cek och pedagogen Viv Ellis (2017) i en artikel som härrör från projektet, hur poesi skulle 
kunna definieras samt påtalar ett behov av definitioner som tydliggör poesins estetiska egen-
art.  
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indwelling poem, the indwelt poem” och “the loved poem”. Det första temat 
fångar hur dikten av deltagarna uppfattas ha ett eget liv och hur förståelsen av 
den memorerade dikten förändras över tid. Det rörliga meningsskapandet tycks 
äga rum i relation till en personlig minnesväv bestående av platser, upplevelser 
och älskade människor. Dikterna uppfattas även som levande entiteter eller per-
soner. Forskarna poängterar: 
 

If the experience of a poem is personal in the sense that our experience of any 
single poem is uniquely shaped by individual psychology and the circumstances 
of life, it appears also to be person-al in the sense that a relationship with a poem 
can be compared to a relationship with another person. Many participants 
wrote or spoke in terms that cast the poem itself as a living entity with which 
they had an active, changing relationship, sometimes over many years: (s. 317–
318) 

 
De memorerade dikterna uppfattas som en människa eller levande entitet som 
man har en relation till. En deltagare beskrev vidare hur dikter som ges röst 
omvandlas till ”beings” istället för ”readings” (s. 8).  
   Det andra temat rymmer beskrivningar av hur deltagarna dels internaliserar 
dikten och hur den tar fäste rent fysiskt i kroppen genom ljuden, dels beskriv-
ningar av hur deltagarna kan projicera in sig själva i dikten och röra sig runt i 
den som ett slags rum att utforska eller befinna sig i. Det tredje temat visar att 
den memorerade dikten beskrivs genom ett ”lexicon of love” i mer än 90% av 
fritextsvaren.  
   Slutligen diskuterar forskarna huruvida det personliga engagemang som del-
tagarna beskriver kan tänkas relatera till de kritiska analyser som premieras i 
skolan. I resultaten finns indikationer på att dessa olika förhållningssätt kan 
samverka för att öka uppskattningen av dikter. Bland deltagarna finns en grupp 
poesiälskare som även hade arbetat med litteraturkritik. Dessa beskriver hur ett 
intuitivt personligt engagemang i dikten en tid senare leder över till en analys, 
vilken i sin tur bidrar till uppskattningen av diktens formella kvalitéer. En 
mindre grupp av dem som arbetat med kritik beskrev emellertid att det var dik-
tens formella och tekniska element som utgjorde grund för deras initiala och 
fortsatta intresse.  
   Sammanfattningsvis, kan man utifrån de studier som gjorts om motiv för ung-
domars och vuxnas fritidsläsning av litteratur se att fritidsläsningen oavsett 
genre kännetecknas av en stark känslomässig inlevelse och ett engagemang som 
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är kopplat till individens sociala relationer, identitetsutveckling och livsfrågor 
som intresserar läsaren. Idén om fritidsläsning som en naiv, okritisk sysselsätt-
ning finner ringa stöd i studierna. Tvärtom tycks fritidsläsningen kännetecknas 
av ett medvetet, aktivt meningsskapande som fyller flera olika grundläggande 
psykologiska och sociala behov för läsarna. En aspekt som framkommer i flera 
av studierna är att läsningen och det starka engagemanget som läsarna ger ut-
tryck för liknas vid former av kärlek. 

Motivering av delstudierna 

Den första delstudien genomfördes mot bakgrund av den begränsade svenska 
forskningen om undervisning i poesiläsning med gymnasieelever. En systema-
tisk litteraturstudie som undersöker hur undervisningen har studerats och dis-
kuterats de senaste decennierna i både empirisk och teoretisk forskning från 
flera discipliner kan bidra med impulser till den svenska forskningen både vad 
gäller teori, metodiska ansatser och relevanta studieobjekt. Resultat från inter-
nationella studier kan användas för jämförelser med den svenska undervisnings-
kontexten och ge underlag för att belysa såväl kulturspecifika tendenser som 
internationella trender när det gäller faktorer som påverkar undervisningen.  
   Den andra delstudien motiverades av ett behov av forskning som undersöker 
ungdomars meningsskapande när de läser poesi på egen hand utanför skolkon-
texten. Att undersöka hur och varför unga läser poesi på sin fritid har inte gjorts 
i den svenska forskningen kring ungdomars fritidsläsning av litteratur. En för-
ståelse för poesins relevans och betydelse för ungdomar kan bidra till diskuss-
ionen om litteraturundervisningen.  
   Den tredje delstudien med poesiintresserade lärare motiverades av indikat-
ioner från svensk och internationell forskning på att poesiundervisningen är en 
del av litteraturundervisningen som många lärare känner en osäkerhet inför. 
Lärare uppger att de inte vet hur de ska få elever att engageras av poesi och att 
de saknar egen erfarenhet av genren. Vidare uppger de att de saknar tillräckliga 
ämneskunskaper och adekvata metoder. Mot bakgrund av detta var det relevant 
att undersöka hur lärare som intresserar sig för poesi resonerar kring sin under-
visning och vilka strategier och centrala arbetssätt de använder sig av när de 
undervisar i diktläsning. 
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Teori 
Avsnittet beskriver de teorier som använts i artiklarna och det literacyperspektiv 
som anlagts på diktläsning i kappan. För att tydliggöra att teorierna har använts 
i olika steg presenteras de under separata rubriker.  
  Elevers och lärares poesiläsning på fritiden och i skolan är komplexa fenomen 
som kan belysas utifrån flera aspekter. För att kunna utforska och beakta denna 
komplexitet har de empiriska mönstren till stor del påverkat val av teori. Utifrån 
den konstruktivistiska metodologiska ansats (Charmaz, 2014) som inspirerat 
designen av intervjustudierna har stor vikt lagts vid ett inledande induktivt ana-
lysarbete vartefter relevant teori har använts i ett andra analyssteg.  
   Den första delstudien är en systematisk litteraturstudie som undersöker hur 
undervisning i diktläsning för äldre elever diskuterats i de senaste decenniernas 
internationella forskning. I denna studie begagnades inget teoretiskt ramverk.  
   Den andra delstudien undersöker poesiintresserade gymnasieungdomars fri-
tidsanvändning av poesi. Artikel II syftade till att brett beskriva tendenser i fri-
tidsbruket induktivt (Charmaz, 2014) och är därmed kartläggande och deskrip-
tiv. Olika typer av tidigare forskning användes för diskussion av resultaten. I 
artikel III undersöks motiv för de ungas poesiläsning på fritiden varför teori om 
fritidsläsningens mening (Felski, 2008) var relevant för att tolka utsagorna. 
   Den tredje delstudien undersöker poesiintresserade svensklärares uppfatt-
ningar om sin undervisning i poesiläsning. Artikel IV belyser lärarnas, målsätt-
ningar, strategier och arbetssätt. I analysen användes teori om estetisk läsning 
(Rosenblatt, 1994, 1995) samt teori om lärares specifika ämnesdidaktiska kun-
skap (Shulman, 1986, 1987).  
    För att ytterligare teoretisera och belysa de aspekter av fritidsläsning och 
skolläsning som artiklarna behandlar anläggs i kappan ett literacyperspektiv 
hämtat från etnografisk skriftbruksforskning (Barton, 2007, Barton & Hamil-
ton, 2000; Street 2001, 2003). 

Teori som används i kappan 

I denna del beskrivs det literacyperspektiv som anläggs på poesiläsning i kappan 
och begreppet poetiska läspraktiker, vilket används för att ringa in och beskriva 
studiens övergripande studieobjekt. Begreppet läspraktik, härlett ur literacy-
teori, har använts i den svenska litteraturdidaktiska forskningen för att belysa 
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litteraturläsning som en social aktivitet betingad av sitt sammanhang (Bergman 
& Persson, 2013; Thavenius, 2017). Forskare har med hjälp av detta beaktat 
bland annat tid och plats för läsningen och belyst gruppers kollektiva menings-
skapande. Dessa studier har bidragit med inspiration till att använda literacyteori 
och begreppet läspraktik. För att beskriva vad jag avser med detta går jag nedan 
igenom vad som avses med läsning ur ett literacyperspektiv varpå denna bety-
delse överförs till diktläsningens område. För att betona att studien behandlar 
olika sätt att läsa poesi används begreppet poetiska läspraktiker. 

Ett literacyperspektiv på diktläsning – poetiska läspraktiker 

Under 1980-talet publicerades studier från flera discipliner som ledde till att 
man började se på läs- och skrivkunnighet på ett nytt sätt. Fram till dess hade 
forskningen utgått från psykologisk teori inom vilken läsning hade studerats 
som en kognitiv process bestående av individuella färdigheter såsom exempel-
vis avkodning och ordförståelse (Gee, 2015). De nya studierna visade hur 
läsande och skrivande också kan förstås som sociala aktiviteter och hur de men-
tala processerna påverkas av den sociala kontexten. Successivt växte forsknings-
grenen New Literacy Studies (NLS) fram som en beteckning för forskning som 
utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på läsning och skrivande och studerar 
dessa fenomen kontextuellt. Denna forskning har exempelvis studerat literacy i 
hem och skola, medieanvändning och bruk av digitala och multimodala texter.27 
Vanligt har varit att man undersökt vardaglig literacy, ofta i lågstatusmiljöer. På 
senare tid har även digitalt och multimodalt textbruk kommit i fokus (Blåsjö, 
2010). Det finns ingen vedertagen översättning av literacy till svenska; begrepp 
som litteracitet och skriftbruk används. I detta avsnitt kommer begreppen lite-
racy/ies användas parallellt med begreppen läs- och skrivpraktik/er.  
   Literacy kan beskrivas som återkommande användningsmönster av läsning 
och skrivande: ”a stable, coherent, identifiable configuration of practices such 
as legal literacy, or the literacy of specific workplaces.” (Barton, 2007, s. 38). 
Teorin lyfter fram att det finns en mångfald av läs- och skrivpraktiker i 

                                         
27 Gee (2015) beskriver en utveckling av två grenar i forskningen där den första huvudsakli-
gen fokuserat skriftbrukens mångfald och användning av tryckta texter och där den andra 
fokuserat andra teckensystem, medier och digitala multimodala texter (se även Blåsjö, 2010). 
Denna senare gren, inom vilken tanken om skriftbrukens mångfald överförts till digitala tek-
nologier och medier, betecknar Gee som New Literacies Studies (Gee, 2015).  
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vardagsliv, skola och yrkesliv. I det här sammanhanget skulle man kunna tala 
om poetisk literacy men jag har valt att använda begreppet poetiska läspraktiker 
för att tydliggöra att det enbart är olika sätt att läsa poesi som fokuseras.  
  Inom teoribildningen beaktas både sociala, psykologiska och historiska di-
mensioner av literacy. Barton (2007) lägger fram åtta grundantaganden som 
ringar in dessa dimensioner där det första är att literacy bör förstås som en social 
aktivitet: ”Literacy is a social activity and can best be described in terms of pe-
ople’s literacy practices which they draw upon in literacy events” (s. 34). Läs- 
och skrivaktiviteterna påverkas av kollektiva föreställningar, ”literacy practices”, 
och de bör förstås utifrån sin sociala kontext. Barton beskriver vidare att vissa 
praktiker understödjs av institutioner emedan andra främst odlas i privata sfärer 
eller i hemmiljöer. På ett psykologiskt plan förstås literacy som ett symbolsy-
stem och redskap för tänkande som kommunicerar en persons världsuppfatt-
ning. Även attityder och värderingar påverkar hur människor läser och skriver 
i olika sammanhang. Slutligen formas literacy även av läs- och skrivaktiviteters 
sociala historia. Vissa literacies har en lång tradition bakom sig, andra är nya. 
Med detta perspektiv följer alltså en syn på läsande och skrivande som sociala 
aktiviteter eller praktiker präglade av kontext och historien. Perspektivet med-
för en konstruktivistisk epistemologi (Barton, 2007) och ett sociokulturellt per-
spektiv på lärande (Barton & Hamilton, 2000, s. 13). Litteraturens funktioner 
och relevans i människors sociala liv sätts i förgrunden, vilket gör perspektivet 
användbart i denna studie. 
   Trots att NLS startar utifrån en kritik av psykologisk teoribildning där läsför-
måga ses som ett resultat av individuella kognitiva färdigheter avvisar man inte 
den psykologiska teoribildningen28 eller bortser från individuella förmågor för 
att dessa placeras i en social kontext. Även om läsning på ett övergripande plan 
teoretiseras som en social aktivitet, förstås denna samtidigt också som en indi-
viduell kognitiv aktivitet. Läsning teoretiseras som att individen utvinner 

                                         
28 Bilden av psykologisk forskning förefaller förenklad. Gee (2015) påtalar senare att även 
psykologin förändrades under 80-talet och han har även försökt att länka viss kognitiv teori 
med NLS då han ser likheter mellan dem. Inom läsforskningen har en av de tongivande 
forskarna Teun van Dijk (1997) påtalat att kontexten är central för individens tolkning och 
att kontexten behöver inkorporeras i teoribildningen. van Dijk framhåller dock att dessa 
aspekter ägnats lite uppmärksamhet i teoribildningen om mentala representationer.  
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mening ur texter och konstruerar mentala modeller av texter och världen (Bar-
ton, 2007) men inom literacyforskningen vill man samtidigt vidga synen på läs-
ning och menar att denna också bör förstås som ett socialt meningsgörande 
(Gee, 2015). Barton (2007) skriver att läsning kan förstås som att läsaren utvin-
ner mening ur texter, och att mening kan förstås som de användningar som ett 
stycke språk har: ”[I]f one is interested in what people do with language, it is 
probably more useful to see meaning as the uses which a word or a phrase has 
had up till now – and every use of a word corroborates or changes its meaning” 
(s. 83). Läsning förstås inom denna teori som ett meningstagande som inte bara 
är inriktat på betydelser av ord, utan även på ordens funktioner (”uses”) och 
vilka handlingar de möjliggör. Läsning förstås alltså både som en kollektiv och 
individuell, interaktiv meningsskapande process. Denna förståelse överförs här 
till litteraturläsningens och poesiläsningens område.  
   Sammanfattningsvis tar jag i studien utgångspunkt i en syn på poesiläsning 
som en social praktik och en intersubjektiv kognitiv process, beroende av den 
kontext inom vilken läsningen sker. Hur en dikt läses och används i ett visst 
sammanhang, vilken slags poetisk läspraktik som odlas, påverkas av de kultu-
rella föreställningar om poesi som individen och hennes omgivning har till sitt 
förfogande. Hur elever och lärare närmar sig, tolkar, använder eller inte använ-
der poesi på fritiden och i skolan, beror alltså både på deras egna erfarenheter 
av dikter samt av de kollektiva föreställningar om poesiläsning som de omges 
av. En dialektik pågår således mellan individ, kollektiv och samhälle vid poesi-
läsning. 

”Literacy practices” och ”literacy events” 

Nedan beskrivs hur poetiska läspraktiker kan teoretiseras och studeras samt hur 
dessa begrepp relaterar till delstudiernas resultat genom att de två centrala be-
greppen literacy practices och literacy events gås igenom. De betecknar de van-
liga studieobjekten i NLS-forskning och betecknar uppfattningar om texters 
syfte och de observerbara aktiviteter som utgår från texter. Här har jag valt att 
använda mig av definitioner och resonemang från Barton (2007) och Barton 
och Hamilton (2000) samt Street (2001, 2003) för att ringa in begreppens inne-
börder. 
   Begreppet literacy event refererar till ”any activity which involves the written 
word” (Barton, 2007, s. 35), det vill säga någon form av individuell och/eller 
gemensam aktivitet kring en text som kan observeras av en forskare. Medan 
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begreppet literacy event refererar till en specifik situation och en fysisk aktivitet 
runt en text har begreppet literacy practices en abstrakt betydelse. Barton 
beskriver innebörden som: ”the general cultural ways of utilizing literacy which 
people draw upon in a literacy event.” (2007, s. 37). Street (2003) poängterar att 
dessa uppfattningar är avgörande för hur texter brukas. Begreppet står alltså för 
uppfattningar om hur läsande och skrivande kan användas i olika sammanhang 
trots att själva ordet praktik snarare leder tankarna mot konkreta aktiviteter. 
Street (2001) påtalar att forskningen måste inriktas mot att ge ökad förståelse 
för dessa kulturella29 uppfattningar som påverkar hur människor använder tex-
ter, snarare än att beskriva läs och skrivaktiviteter. 
   Så långt är begreppet literacy practices löst inringat som kollektiva kulturella 
uppfattningar om hur en viss typ av text kan nyttjas i olika sammanhang. Barton 
och Hamilton (2000) ger en mer utförlig beskrivning som är användbar för att 
utveckla begreppets innebörd:  
 

In the simplest sense literary practices are what people do with literacy. How-
ever practices are not observable units of behaviour since they also involve 
values, attitudes, feelings and social relationships (see Street 1993, p. 12). This 
includes people’s awareness of literacy, constructions of literacy and discourses 
of literacy, how people talk about and make sense of literacy. These are pro-
cesses internal to the individual; at the same time, practices are the social pro-
cesses which connect people with one another, and they include shared cogni-
tions represented in ideologies and social identities. (s. 7)  

 
I citatet syns att begreppet, förutom dessa kulturella uppfattningar också inne-
fattar värderingar, attityder, känslor och sociala relationer. I begreppet inryms 
även människors förkunskaper och föreställningar om literacy samt diskurser 
om läsande och skrivande. Det betecknar således en komplex väv av samman-
flätade individuella och kollektiva processer betingade av gemensamma ideolo-
giska föreställningar som är viktiga för människors sociala identiteter. Enligt 
Barton och Hamilton (Barton & Hamilton, 2000) förstås begreppet bäst som 
något som existerar i relationerna mellan människor och grupper och kan 

                                         
29 Begreppet kultur ska i dessa sammanhang förstås inte som något enhetligt (Street, 2001, s. 
12) utan som en pluralistisk process inom vilken uppfattningar bryts mot varandra.  
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således sägas beskriva kulturella förståelseformer som rör sig mellan människor 
vilka förändras och anpassas utifrån kontext.30  
   I delstudie två och tre har jag analyserat intervjuutsagor om elevers fritidsbruk 
och fritidsläsning av poesi samt lärares utsagor om hur poesi kan läsas i skolan. 
Resultaten utgörs av uppfattningar om och beskrivningar av poesiläsningens 
funktioner och mening varför de kan teoretiseras med hjälp av begreppet lite-
racy practices eller som delaspekter av det komplexa begreppet. Även beskriv-
ningar av hur man läser dikt kan förstås som beskrivningar av literacy events, 
även om dessa inte har observeras i denna studie, vilket man får ta hänsyn till 
när man värderar resultaten. I artikel I har jag analyserat forskningsdiskussioner 
som också kan förstås som uttryck för kulturella uppfattningar om hur man kan 
och bör läsa dikter i skolan. 

Relationen mellan fritidens och skolans läspraktiker 

Avslutningsvis ska något sägas om relationen mellan fritidens och skolans 
läspraktiker i detta sammanhang. Utifrån ett literacyperspektiv kan fritidens och 
skolans poetiska läspraktiker förstås som kontextberoende fenomen, vilka antas 
ha olika former och skilda syften betingade av sitt sammanhang. Uppfattningar 
om dikters funktioner och betydelse samt användningsmönster sprids dock via 
människors sociala relationer. Detta innebär att själva fenomenet literacy inte 
per se nödvändigtvis är avgränsat till en viss domän eftersom sätt att läsa och 
skriva kan röra sig över tidsliga och rumsliga gränser. Läspraktiker från hem 
och skola kan således ”läcka” över kontextgränser och samspela i de olika do-
mänerna (Barton, 2007). En skarp gräns mellan vad som skulle vara fritidens 
praktiker och vad som skulle vara skolans praktiker är därför svår att dra även 
om olika praktikers uppkomst kan spåras till ett visst sammanhang. Läspraktiker 
kan därför inte a priori sägas höra till en viss kontext utan dessa får friläggas 
empiriskt. 
  En annan aspekt av teoribildningen som är central för hur man förstår relat-
ionen mellan skolpraktiker och fritidspraktiker är att perspektivet medför att 

                                         
30 Om man tycker att begreppet är omfattande kan det vara intressant att peka på likheter 
med begreppet ”communicative context models”(van Dijk, 1997) från psykologisk läsforsk-
ning som teoretiserar individens mentala representation av den sociala kontexten. van Dijk 
lyfter även fram känslors, attityders och värderingars del i dessa representationer. När man 
tar in kontexten i förståelseprocessen blir läsning mycket komplext.   
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skolans läs- och skrivpraktiker inte står som norm för fritidspraktikerna, eller 
vice versa. Literacy studeras kontextuellt med ett primärt intresse för de syften 
som läs- och skrivpraktiker fyller i ett visst sammanhang (Barton, 2007). Hur 
exempelvis fritidens läspraktiker kan stötta skolans är en didaktisk fråga som 
endast kan besvaras om man först förstår fritidsläsningen och hur denna i sin 
tur relaterar till det lärande som skolan vill utveckla.31  
   Den tredje aspekten som kan lyftas fram för att beskriva relationen mellan 
fritidens och skolans läspraktiker är att de inte nödvändigtvis värdesätts likadant 
eller har samma status. Inom NLS-forskning kopplas former av literacy till sam-
hälleliga maktrelationer, vilket är relevant i ett litteraturdidaktiskt sammanhang 
där frågor om vad som skall läsas av vem, hur, när, hur ofta och för vilka syften 
ständigt är aktuella. Teorin kan användas för att synliggöra hur vissa sätt att läsa 
och/eller skriva framstår som mer åtråvärda eller självklara mål inom utbild-
ningssystem exempelvis. Street (2003) har talat om ”autonoma” och ”ideolo-
giska” modeller av literacy för att teoretisera detta. Han skriver att man inom 
många forskningsfält tenderar att betrakta literacy som enbart tekniska färdig-
heter (”skills”), vilka ses som autonoma, universella och goda i sig. En ökning 
av literacynivån antas medföra positiva effekter på individers tänkande och 
bättre möjligheter till samhälleligt deltagande och ekonomisk försörjning. Inom 
litteraturläsningens område kan en parallell göras till uppfattningar om littera-
turläsning som något i sig gott och personlighetsutvecklande (Persson, 2012). 
Den autonoma synen kan dock innebära att västerländska uppfattningar ore-
flekterat står modell för andra kulturer eller att en viss klass eller etnisk grupp 
inom ett land överför sin syn på vad som är värdefulla sätt att läsa till en annan 
klass eller etnisk grupp (Street, 2003). Inom NLS-forskningen anammar man 
en ideologisk syn (Gee, 2015; Street, 2001, 2003) och lyfter fram att samhälleliga 
maktrelationer påverkar människors uppfattningar om läsning och skrivande 
samt vilka praktiker som värdesätts och understödjs i olika kontexter. I under-
visningssystem pågår kontinuerligt förhandlingar om vilken literacy som är 

                                         
31 Att ett kollektivt, sociokulturellt meningsskapande och inte individens lärande stått i fokus, 
har enligt Gee (2015) fått som konsekvens att literacyforskning inte har kunnat hävda sig i 
utbildningspolitiska diskussioner. För att kunna diskutera elevers lärande på annat sätt än 
som insocialisering i praxisgemenskaper kan literacyteori därför behöva kompletteras med 
annan teori. 
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relevant för elever att utveckla och ska beredas mer eller mindre utrymme 
(Street, 2001). Utifrån den brittiska kontexten, där NLS-forskningen växte 
fram, menar forskare att utbildningssystemen tenderar att stödja dominanta 
praktiker som utövas av grupper med mycket samhällelig makt, emedan var-
dagliga praktiker tenderar att vara mindre synliga och värdesatta i skolan (Bar-
ton & Hamilton, 2000). Hur detta ser ut i den svenska kontexten och i skolun-
dervisningen är en empirisk fråga. Perspektivet manar emellertid till uppmärk-
samhet på hur maktrelationer påverkar elevers förutsättningar att utveckla olika 
praktiker i undervisningen. 

Teori som använts i artiklarna 

Efter att ha beskrivit den övergripande tolkningsramen som ligger till grund för 
den vidare diskussionen, beskrivs i det följande de teorier och analytiska be-
grepp som använts i intervjustudierna. I dessa har teori om litteraturläsning och 
fritidsläsning av litteratur använts för att analysera och tolka deltagarnas utsagor 
om poesiläsningen. Dessa teorier kan utifrån literacyteorin ses som vetenskap-
liga diskurser som kan utgöra del av människors ”literacy practices”, det vill 
säga uppfattningar om hur en text kan användas för vissa syften i ett specifikt 
sammanhang. Först presenteras Rosenblatts (1964, 1994, 1995, 2013 [1994]) 
teori om litteraturläsning som en estetisk, transaktionell process. Därefter pre-
senteras Felskis (2008) teori om fritidsläsning av litteratur som bygger på Ro-
senblatts teori. Sist presenteras Shulmans (1986, 1987) teori om lärares ämnes-
didaktiska kunskap som liksom de övriga teorierna tar sin utgångspunkt i en 
pragmatisk kunskapsteori från John Dewey. Dessa teorier är därmed även för-
enliga med den konstruktivistiska grundade teori som utgjort metodologisk in-
fluens för intervjustudierna (Charmaz, 2014). 

Litteraturläsning som en transaktionell och engagerande process 

I artikel IV sätts lärarnas utsagor om undervisningen i relation till Louise Ro-
senblatts (1964, 1994, 1995, 2013 [1994]) teori om litteraturläsning som en 
transaktionell process då denna var relevant för att belysa lärarnas uppfatt-
ningar. Nedan beskrivs denna teori kortfattat.  
   Rosenblatts transaktionella litteraturteori har haft ett stort inflytande i den 
internationella forskningsdiskussionen om poesiundervisning. I sina två verk 
Literature as Exploration (1995) och The Reader, The Text, The Poem: The 
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Transactional Theory of the Literary Work (1994) lyfter hon fram läsarens roll i tolk-
ningsprocessen. Ett litterärt verk uppstår i läsarens medvetande som ett svar på 
texten. Detta frambringande av mening är en individuell, personlig upplevelse: 
”From a to-and-fro interplay between reader, text and context emerges a syn-
thesis or organization, more or less coherent and complete. This meaning, this 
’evocation’, is felt to correspond to the text” (Rosenblatt, 2013, s. 930). Ett 
litterärt verk förstås utifrån denna teori som en personlig unik händelse. Den 
litterära texten fungerar som ett skript som påverkar upplevelsen och tolk-
ningen men varje läsare erfar och tolkar texter utifrån sina livserfarenheter och 
sin personliga psykologi samt kontexten. Rosenblatt (1964) föreslår en distink-
tion mellan text och dikt, där texten är något objektivt som läsare kan dela me-
dan dikten är en subjektiv individuell upplevelse. Med sin teori utmanar hon ett 
objektivt textbegrepp som hon menar osynliggör läsarnas roll i meningsbild-
ningen. Transaktionsteorin är inte dock bara en teori om läsning utan den 
sträcker sig bortom situationen text–läsare–författare. Rosenblatt (2013) menar 
att man måste förstå läsning (och skrivande) som delar av människors menings-
skapande där människor ständigt är i en pågående transaktion med hela sin om-
givning, inte bara med texter. Teorin härrör från John Deweys pragmatiska 
epistemologi om hur människor konstruerar mening i relation till sin omvärld 
och härifrån hämtar hon begreppet transaktion. 
   Dikttolkning kan utifrån teorin ses som ett slags sammansmältning av text, 
läsare och kontext. Under denna transaktionella händelse erfar läsaren dikten 
estetiskt, och bygger och korrigerar sin tolkning utifrån upplevelsen, sina egna 
erfarenheter och omläsningar av diktens rader (Rosenblatt, 1994). Därmed kan 
ingen enda objektiv tolkning finnas utan dikter erbjuder läsare ett flertal bety-
delser. Eftersom texten lägger ramar för läsarens tolkningsmöjligheter innebär 
dock detta inte någon relativism. Tolkningar måste, enligt Rosenblatt, finna stöd 
i texten och diskussioner av lämpliga tolkningskriterier kan bidra till att klargöra 
frågor om tolkningars validitet (1994, s. 115–124).  
   I artikeln ”The Poem as Event” (Rosenblatt, 1964) beskriver hon hur läsare 
aktivt söker sig mot en syntes av delar och helhet när de läser Robert Frosts 
dikt ”It Bids Pretty Fair”. Exemplen visar att dikten fungerar som både ett sti-
muli och ett korrektiv, ”stimulus” och ”blueprint”, under tolkningsprocessen. 
Förutom själva den estetiska upplevelsen, erfar också läsaren sin egen reaktion 
på denna upplevelse under läsakten. Läsaren är inte helt uppslukad av läsningen 
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utan kan distansera sig från denna och reflektera över den. Två processer pågår 
alltså parallellt; en upplevelseprocess och en metareflekterande värderande pro-
cess. 
   Litteraturläsningsprocessen innefattar vidare både en estetisk, emotionell håll-
ning, ”aesthetic stance”, och ett efferent, sakligt informationssökande, ”efferent 
stance”, (Rosenblatt, 1994). Även om de båda alltid kombineras vid läsning bör 
läsare lägga tyngdpunkten vid den estetiska hållningen vid litteraturläsning för 
att erfara verket. Rosenblatt menar att den estetiska upplevelsen, evokationen, 
är en förutsättning för tolkning och reflektion och den beskrivs som ett ”lived-
through relationship with the text” (1994, s. 125), vilken måste sättas främst vid 
litteraturläsning. 
   Utifrån sin teori har Rosenblatt föreslagit pedagogiska implikationer som fo-
kuserar hur man kan utveckla elevers estetiska upplevelser och läsning samt 
understödja deras estetiska hållning (”aesthetic stance”) gentemot texter. Enligt 
Rosenblatt (2013) är det viktigt att lärare skapar en pedagogisk miljö som stöttar 
goda transaktioner och ger elever möjligheter till autentiska kommunikativa si-
tuationer, inom vilka de kan dra nytta av sina tidigare erfarenheter för att skapa 
ny mening. Litteraturundervisningen bör också övergripande syfta till att bredda 
elevers språkliga repertoarer, vilket är ett mål som går utöver ett avgränsat fokus 
på antingen läsning eller skrivande. 

Fyra transaktionella läsarengagemang 

I artikel III undersöktes gymnasieelevers motiv för poesiläsning på fritiden. I 
analysen användes Rita Felskis (2008) fyra begrepp om läsarengagemang från 
boken Uses of Literature vilka teoretiserar varför människor läser litteratur på sin 
fritid och därför var relevanta i detta sammanhang. Felski ser litteraturläsning 
som transaktionell process utifrån Rosenblatts teori.  
   Felski (2008) påtalar ett behov av teoretisk nyorientering kring frågor om lit-
teraturens värden mot bakgrund av den legitimeringskris som råder inom litte-
raturvetenskapen. Hon för fram att misstankens hermeneutik är norm och att 
litteraturvetenskapliga analyser har gått så långt mot skepticism att de får svårt 
att förklara andra sorters litteraturläsning. Närläsning är fortfarande huvudme-
tod för analys av verk men dessa har antagit en likartad form där skepticismen 
har blivit doxa. Felski vill därför presentera ett alternativ, ett anti-manifest, en 
”positiv estetik” som varken tillskriver litteraturen en inneboende essens (”lit-
teraritet”) eller reducerar den till ideologi.  
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   Felskis (2008) förslag riktar fokus mot fritidsläsningen som hittills varit un-
derstuderad. Hon menar att det är hög tid att studera vardaglig läsning om lit-
teraturvetenskapen ska kunna hitta ny relevans. Genom en läsning av fiktiva 
karaktärer från mestadels prosa, men även dramatik och poesi, litteraturteori 
och egna filmupplevelser, analyserar Felski teoretiskt fram fyra överlappande 
sätt att engageras som hon menar är kännetecknande för fritidsläsningen: igen-
känning (”recognition”), förtrollning (”enchantment”), social kunskap, (”social 
knowledge”), och chock (”shock”). Begreppet igenkänning betecknar ett 
grundläggande engagemang som ligger till grund för de andra och innefattar en 
utvecklande process inom vilken läsaren förstår något nytt om sig själv. För-
trollning betecknar hur läsaren absorberas av litteraturen; ett självförglöm-
mande tillstånd. Social kunskap ger litteraturen genom att den beskriver hur 
människors omständigheter formar deras livsvillkor. Genom litteraturen kan 
läsaren ta del av andra tider, kulturer och platser. Chocken betecknar, till skill-
nad från igenkänningen, en obehaglig, omskakande upplevelse då läsaren 
tvingas inse saker om sig själv. Denna resulterar, efter en viss tid, i nyvunnen 
självförståelse varför läsare ändå fortsätter att söka denna erfarenhet av littera-
turen. 

Ämnesdidaktisk kunskap  

I artikel IV användes Lee S. Shulmans (1986, 1987) begrepp ”pedagogical con-
tent knowledge” (PCK) för att teoretisera lärarnas kunskaper om hur man får 
elever att intressera sig för poesiläsning samt hur elevers tolkningar kan utveck-
las. Shulmans begrepp som betecknar lärares specifika ämnesdidaktiska kun-
skap ryms inom en större ram av begrepp (Shulman, 1986, 1987) som tillsam-
mans utgör ett försök att ringa in vad lärare kan, ”teacher knowledge”32, och 

                                         
32 Shulman (1986) talar om lärares kunskaper med hjälp av tre former av ämneskunskap: 
ämneskunskap “subject matter content knowledge”, ämnesdidaktisk kunskap “pedagogical 
content knowledge” och kunskaper om undervisningsmaterial, metoder och teknologier 
”curricular knowledge”. Ämnet är den överordnade utgångspunkten i hans teori som vänder 
sig mot tidigare lärarforskning som kommit att fokusera på avgränsade ”teacher skills” eller 
”teacher competencies” som antas vara oberoende av ämnesområde. Ämnet har försvunnit 
ur forskningen när man fokuserat på en föreställd allmän lärarkompetens som är lättare att 
forska på. Shulman (1987) lägger fram ytterligare begrepp jämte de tidigare för att ringa in 
fler delar av lärares kunskaper: ”general pedagogical knowledge” (pedagogiskt ledarskap), 
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vad som är lärarprofessionens särskilda yrkeskunskaper. I denna artikel fokuse-
rade jag enbart på PCK-begreppet eftersom detta teoretiserar den specifika lä-
rarkunskapen om hur man framgångsrikt undervisar i ett ämne. PCK är en äm-
nesspecifik kunskap och inte allmändidaktisk kunskap om undervisning eller 
pedagogiskt ledarskap.  
  Förutom att lärare har sina akademiska ämneskunskaper från de discipliner 
som bygger upp ett skolämne, menar Shulman att lärare också har en särskild 
ämneskunskap relaterad till hur man undervisar i skolämnet. I Shulman (1987, 
s. 8) beskrivs PCK med den flitigt citerade raden: ”that special amalgam of con-
tent and pedagogy that is uniquely the province of teachers, their own special 
form of professional understanding.” Shulman, med en bakgrund i filosofi och 
psykologi, var bland annat inspirerad av John Deweys idé om att lärare måste 
kunna psykologisera ett ämne för elever, det vill säga förstå elevers perspektiv 
och anpassa undervisningen efter deras sätt att tänka, när han beskrev den spe-
cifika kunskap som skilde läraren från ämnesspecialisten. PCK-begreppet är 
tänkt att fånga lärares kunskaper om hur man beskriver, exemplifierar, illustre-
rar, förklarar och på olika sätt begripliggör ett ämne så att elevers teoretiska 
förståelse utvecklas optimalt. Det innefattar kunskaper om vad som är ett äm-
nes centrala och svåra delar och hur dessa ska behandlas på ett lämpligt sätt. 
Vidare innefattar begreppet kunskaper om vanliga missuppfattningar och pro-
blem som elever stöter på när de ska lära sig en viss term eller ett delmoment, 
samt strategier för hur man kan hjälpa olika elever att övervinna svårigheter.33   
   Shulmans teori ställer höga krav på lärares ämnesteoretiska kunskaper. Lärare 
måste förstå hur forskning bedrivs i de discipliner som bygger ett skolämne för 
att på ett fördjupat sätt kunna begripliggöra ämnet för elever. I Shulman (1986) 
beskrivs hur lärares akademiska skolning, ”content knowledge”, består av olika 
sätt att organisera och representera ämnets centrala begrepp, principer och cen-
trala fakta i ett ämne. Dessutom innefattas olika sätt att avgöra vad som är sant 
eller falskt i forskningen och principer för att värdera sanningsanspråk. När 
skilda föreställningar om ett fenomen föreligger tillhandahåller en disciplin olika 

                                         
33 Här kan en jämförelse göras med begreppet tröskelbegrepp, ”threshold concepts”, (Meyer 
& Land, 2005),  som används för att teoretisera särskilt viktiga termer inom ett ämne som 
elever måste bemästra för att förstå ämnet på djupet och komma vidare i sin lärprocess. PCK 
skulle då kunna tänkas innefatta kunskaper om tröskelbegrepp relevanta för skolämnena och 
hur man får elever att förstå dessa.  
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sätt att avgöra vad som godtas inom denna och vilken förklaring som har störst 
värde. En lärare måste, enligt Shulman, kunna göra reda för olika positioner 
inom en disciplin och hur olika förståelser av samma fenomen relaterar till 
varandra och även till kunskap om fenomenet från andra discipliner. Ämnes-
förståelsen är alltså rörlig eftersom nya rön kan tillkomma och resultat från 
andra discipliner påverkar hur man ser på centrala fenomen i ett ämne. När 
skilda uppfattningar föreligger ska läraren kunna göra reda för hur diskussioner 
utvecklats och hur kontroverser bedömts. Grossman, Wilson och Shulman 
(1989, s. 30) konstaterar:”Teachers who do not understand the role played by 
inquiry in their disciplines are not capable of adequately representing and, there-
fore, teaching that subject matter to their students.” En lärare ska alltså förstå 
olika positioner i en disciplin på epistemologisk och ontologisk nivå. För att 
läraren ska kunna omfatta, organisera och förstå olika positioner och ansatser 
som finns inom de discipliner som bidrar till ett (skol)ämne för Shulman fram 
att lärare behöver en bred liberal arts-bildning (1987, s. 9) vilken fungerar som 
en sammanhållande länk och organiserande princip för gamla och nya kun-
skaper. 
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Metodologiska utgångspunkter 
Avhandlingen baseras på tre delstudier. Det empiriska materialet består av in-
ternationella forskningsartiklar samt intervjumaterial. Den första delstudien är 
en systematisk litteraturstudie över forskningsdiskussioner om undervisning i 
poesiläsning för äldre elever. De andra två delstudierna är kvalitativa inter-
vjustudier med särskilda urvalsgrupper bestående av elever respektive lärare 
som själva läser poesi på sin fritid. I detta avsnitt beskrivs de metodologiska 
överväganden som gjorts mer utförligt än vad som varit möjligt i artikelformatet 
gällande urval, metoder, undersökningsprocedurer, analysförfaranden, begräs-
ningar samt etiska överväganden.  
   Övergripande kan studien både i sin helhet och i sina delar beskrivas som 
abduktiv (Alvesson & Sköldberg, 2017; Charmaz, 2014). Utmärkande för ab-
duktionen är att den syftar både till förklaring och förståelse av studieobjekt, 
vilket gör den till en lämplig ansats i kvalitativ forskning där förståelse ofta är 
ett primärt kunskapsintresse. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008, 2017) in-
korporerar abduktionen induktiva analyssteg med teoretiskt deduktiva; båda ut-
gör här delar av det analytiska arbetet. De beskriver vidare hur en abduktiv 
forskningsprocess ”går ut på att, med utnyttjande av existerande kunskap och 
referensramar, finna teoretiska mönster eller djupstrukturer, som om de vore giltiga, 
skulle begripliggöra de empiriskt induktiva mönster eller ytstrukturer vilka på-
träffats – eller snarare framgått genom tolkning – i ett enskilt fall” (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s. 57). Den kvalitativa forskningen syftar till att finna mönster 
i empiri med eller utan hjälp av teori och/eller tidigare forskning och att sedan 
försöka utveckla en bättre teoretisk förståelse, vilket alltid sker genom tolkning. 
Den abduktiva rörelsen beskrivs som en växelverkan mellan empiri och teori: 
”Under forskningsprocessen sker således en alternering mellan (tidigare) teori 
och empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra” (2017, s. 14). 
   Studien utgår vidare ifrån en konstruktivistisk epistemologi (Charmaz, 2014) 
som beskrivs nedan i avsnittet om grundad teori. 

Den systematiska litteraturstudien 

Den första delstudien är en systematisk litteraturstudie. Denna utgjorde en del 
av den inledande läsningen av tidigare forskning vid avhandlingsarbetets början 
och syftade till att kartlägga, sammanfatta och analysera pågående 
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internationella diskussioner kring undervisning i poesiläsning för äldre elever 
samt ge uppslag till forskning mot bakgrund av att den svenska forskningen på 
området var mycket begränsad. Studien fungerade även som en kontext till ef-
terföljande delstudier och bidrog med teoretisk inspiration till artikel IV. I av-
snittet nedan beskrivs metodologiska överväganden som gjorts i studien angå-
ende genomförande och analys samt en avslutande reflektion om studiens till-
förlitlighet. Först beskrivs själva metoden. 
   En systematisk litteraturstudie syftar vanligtvis till att identifiera, samman-
ställa och utvärdera den tillgängliga forskningen inom ett specifikt område. Me-
toden har fått stor spridning inom det medicinska området och förknippas ofta 
med utvärdering av evidens för vissa behandlingsmetoder men den utvecklades 
ursprungligen inom pedagogiken och psykologin på 1970-talet och då under 
namnet metaanalys (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013).  En sys-
tematisk litteraturstudie skiljer sig från en vanlig litteraturgenomgång på så sätt 
att den är replikerbar vilket uppnås genom explicita urvalskriterier och tydligt 
definierade sökvägar (Cohen, Manion, & Morrison, 2011). Metoden syftar till 
att utifrån specifika forskningsfrågor identifiera relevant forskning på ett visst 
område inom givna praktiska förutsättningar och ramar. Flera publiceringskäl-
lor och olika typer av studier inkluderas vanligen för att analysera fram ett kun-
skapsunderlag som kan ligga till grund för rekommendationer av metoder, ge 
anvisningar för professioner eller vara en utgångspunkt för vidare forskning 
(Eriksson Barajas et al., 2013). En systematisk litteraturstudie syftar till att re-
ducera forskar- och publiceringsbias genom ett omfattande urval. Inom det ut-
bildningsvetenskapliga området inkluderas ofta såväl kvantitativa som kvalita-
tiva studier. Även professionellas beprövade erfarenhet kan inkluderas om 
denna finns sammanställd på ett systematiskt sätt (Eriksson Barajas et al., 2013). 
Det framsökta materialet kan analyseras på skilda vis utifrån studiens syfte och 
frågeställningar (Cohen et al., 2011). 

Genomförande och urval 

Artiklar identifierades utifrån valda söksträngar i de databaser som bedömdes 
som relevanta. I tabell 1 nedan beskrivs sökningsförfarandet.  
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Tabell 1. Dokumentation av sökningar i databaser 
Databas,  
datum 

Söksträngar och be-
gränsningar 

Lästa ab-
strakt 

Valda artiklar 

Primo,  
2015-02-05 
 

“reading poetry secondary ed-
ucation” 
Limiters: peer-reviewed 

127 11 

Web of Sci-
ence,  
2015-03-11 

TOPIC: (poetry) AND 
TOPIC: (reading) AND 
TOPIC: (secondary education) 

2 0 

Scopus,  
2015-03-11 

(title-abs-key (poetry) AND ti-
tle-abs-key (reading) AND ti-
tle-abs-key (secondary educa-
tion))  
AND pubyear > 1989 

8 0 

Proquest Eric, 
2015-03-11 

AB poetry AND AB reading 
Limiters: peer-reviewed and 
Educational level secondary 
education. Articles published 
from 1990 

19 3 

Google 
Scholar, 
2015-03-11 

”secondary education” ”read-
ing poetry” teaching 
Limiters: Articles from 2011 
and onwards, no quotes 

117 2 

JSTOR, 
2015-03-20 

(ti:poetry OR tb:poetry) AND 
(ti:reading OR tb:reading) 
AND (secondary education) 
AND la:(eng OR en) 

51 2 

Artiklar från 
referenslistor  

  4 

Artiklar föresla-
gna av gran-
skare 

  6 

   Totalt: 28 
 
Tabell 1 visar de valda databaserna och söksträngarna. I de två sista kolumnerna 
ser man det antal artiklar som identifierats och det antal som inkluderades i 
studien. Artiklar som först identifierats via LTU:s dåvarande sökmotor Primo 
som täckte in flera av databaserna och som sedan identifierats igen har bara 
listats en gång i Primo-raden. Via referenslistor i artiklar identifierades 
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ytterligare fyra artiklar. Under granskningsprocessen föreslog de tre anonyma 
granskarna ytterligare artiklar av vilka sex valdes ut. 
   För att avgöra vilka artiklar som var relevanta lästes alla abstrakt. Artiklar som 
på ett eller annat sätt behandlade undervisning i poesiläsning för äldre elever 
inkluderades. Totalt kom 28 artiklar med i studien. För att begränsa studierna 
till de senaste decenniernas forskning inkluderades endast artiklar publicerade 
efter 1990. Artiklar som behandlade poesiläsning inom andraspråksundervis-
ning, specialundervisning eller som ett medel för att lära sig ett annat skolämne 
valdes bort. Även artiklar som behandlade poesiläsning med universitetsstuden-
ter eller poesiläsning som terapi exkluderades. 

Analys 

Analysen inriktades mot att undersöka var och hur forskningen bedrevs samt 
vilka ämnen den behandlade. De 28 artiklarna analyserades utifrån följande frå-
gor: 
 

• What countries are the researchers from and in which research fields do they do 
their work?  

• What types of research designs are used in the articles? 
• What are the main themes in the articles? 
• What are minor themes in the articles?34 

 
Först analyserades studierna deskriptivt utifrån de första två frågorna. Studier-
nas kontext och design behandlades. Därefter identifierades frekventa och 
mindre frekventa teman med ett enkelt kvantitativt kodningsförfarande (Gibbs, 
2007) vartefter forskarnas studier och resultat beskrevs och diskuterades i rela-
tion till dessa teman. 

Delstudiens tillförlitlighet 

Den internationella forskningen om undervisning i poesiläsning för äldre elever 
inbegriper forskning från discipliner såsom psykologi, litteraturvetenskap och 

                                         
34 Vilka länder kommer forskarna ifrån och inom vilka forskningsfält arbetar de? Vilka forsk-
ningsdesigner används i studierna? Vilka är de dominerade temana i studierna? Vilka är de 
mindre framträdande temana i studierna? 
 
 



 61 

utbildningsvenskap. Disciplinerna bidrar med olika perspektiv på undervis-
ningen och fokuserar olika aspekter som alla har relevans för den didaktiska 
diskussionen. Fördelen med en systematisk litteraturstudie är att den kan sam-
manställa en stor mängd forskning från flera discipliner genom att en mängd 
databaser systematiskt gås igenom. Metoden är därför lämplig för att få en bred 
överblick av forskning på ett område, exempelvis för att som i detta fall analy-
sera fram ett underlag för forskning.   
   Resultaten påverkas emellertid av de söksträngar man valt och de databaser 
som använts. Eftersom en enhetlig terminologi saknas och ”keywords” i artiklar 
varierar stort kan det vara svårt att identifiera relevanta studier. Databaser in-
kluderar vidare olika typer av tidskrifter och tidskrifter som inte finns upptagna 
kan därmed missas. En sökning blir därför inte heltäckande utan ger en bild av 
studier som vid tillfället för sökningen finns registrerade i databaserna. Begräns-
ningen att artiklarna ska vara publicerade efter 1990 medför också att äldre re-
levant forskning kan ha förbisetts. Här var dock syftet att undersöka den senaste 
forskningen varför en avgränsning var nödvändig. I denna studie har antologier 
eller böcker inte inkluderats eftersom intresset låg vid diskussioner som fördes 
i internationella tidskrifter. Därmed ges ingen bild av eventuella diskussioner 
som förts i dessa publiceringskanaler vilket kan ha inneburit att studier av 
undervisningen som presenterats i bokform kan ha missats. Under avhandlings-
arbetet har jag senare kommit i kontakt med ett antal studier från Storbritannien 
med pedagogisk forskning om poesiundervisning i grund- och gymnasieskola 
som publicerats i bokform (Benton, 1986, 1999, 2000; Dias & Hayhoe, 1988; 
Dymoke, Lambirth & Wilson, 2013; Dymoke, Barrs, Lambirth & Wilson, 
2015). Dessa förändrar dock inte den övergripande bilden av vilka teman som 
forskningen diskuterar. Liksom i de tidigare beaktade studierna framhålls Ro-
senblatt teori, och den ökade high-stakes testningen diskuteras i de senare stu-
dierna från 2013 och 2015. I de senaste publikationerna påtalas även bristen på 
forskning. Ett nytt tema som dock berörs där är lärares osäkerhet inför denna 
typ av undervisning, något som även framkommer i en nationell utvärdering av 
poesiundervisningen i Storbritannien (Ofsted, 2007). I den senare publicerade 
tvärdisciplinära antologin Poetry and Pedagogy Across the Lifespan (Kleppe & Sorby, 
2018) skriver pedagoger och litteraturvetare om poesiundervisning i olika sko-
lämnen och delar av utbildningssystemen. En artikel i denna som inte kan in-
korporeras under de teman som artikel I identifierat rör lärarutbildningsnivån 
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och belyser hur man kan motverka lärarstudenters osäkerhet kring poesiunder-
visning (Alfredsson, 2018).    
   Bedömningen av vilka artiklar som är relevanta att ta med är något som på-
verkar resultaten. Resultaten måste förstås som tolkningsprodukter (Alvesson 
& Sköldberg, 2017) beroende av de val som gjorts (Eriksson Barajas et al., 
2013). Här valde jag att begränsa mig till artiklar som fokuserade på undervis-
ning i poesiläsning för äldre elever inom modersmålsämnet. Andra hade kanske 
valt att inkludera studier av detta inom ramen för andraspråksundervisning, 
främmandespråksundervisning eller universitetsundervisning, vilket hade kun-
nat ge en annorlunda bild av forskningen. Sammanfattningsvis kan en studie av 
detta slag inte göra anspråk på att ge en heltäckande bild av all den forskning 
som har relevans för undervisningen i poesiläsning. Artikel I erbjuder därför 
endast en översikt av de senaste decenniernas forskning publicerad i interna-
tionella tidskrifter. En sökning av detta breda slag i flertalet databaser torde 
dock kunna identifiera de flesta större diskussioner på området. 

Intervjustudierna 

Den andra och den tredje delstudien var kvalitativa intervjustudier. I den andra 
delstudien var syftet att utveckla kunskap om och förståelse för en grupp poesi-
läsande ungas fritidsanvändning av poesi. Dels riktades fokus mot övergripande 
tendenser i fritidsbruket, dels mot utvecklingen av intresset (artikel II). Dessu-
tom studerades de mest frekventa motiven som uppgavs för poesiläsning på 
fritiden (artikel III). I den tredje delstudien var syftet att undersöka hur en grupp 
poesiläsande svensklärare resonerade kring sin poesiundervisning och vilka 
strategier och arbetssätt som de uppfattande som nyckelelement i undervis-
ningen. 
  Med avseende på strategier för insamling, bearbetning och analys av det em-
piriska materialet influerades intervjustudierna av forskningsansatsen grundad 
teori (Charmaz, 2014; Corbin & Strauss, 2008; Glaser & Strauss, 1967; Guvå & 
Hylander, 2003). I dessa delstudier har dock inte, till skillnad från i grundad 
teori, syftet varit att utveckla teori. I avsnittet nedan beskrivs de metodologiska 
överväganden som gjorts vid planering och genomförande av delstudierna. In-
ledningsvis ges en översiktlig bild av den historiska utvecklingen inom grundad 
teori och den konstruktivistiska variant som jag huvudsakligen använt 
(Charmaz, 2014). Inför delstudierna genomfördes en mindre pilotstudie som 
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även beskrivs här. Därefter presenteras metod, urval och forskningsprocesserna 
samt reflektioner kring tillförlitlighet för respektive studie. Avslutningsvis be-
skrivs de etiska överväganden som gjorts. 

Grundad teori – en kort historisk översikt 

Sociologerna Barney Glaser och Anselm Strauss förde i The Discovery of Grounded 
Theory (1967) fram en ny forskningsansats som ett alternativ till den då inom 
sociologin dominerande deduktiva, hypotesprövande statistiska metoden. Gla-
ser och Strauss ville utveckla en metodologi för att generera teori på induktiv 
väg, därav namnet ”grundad” teori. Ansatsen bar tydliga spår av de bådas grun-
darnas skolning där en statistisk positivism från Glaser och pragmatism och 
symbolisk interaktionism35  från Strauss utgjorde centrala element (Alvesson & 
Sköldberg, 2017; Charmaz, 2014). I sina verk har de beskrivit systematiska pro-
cedurer och strategier för att analysera omfattande empiriska material med ett 
huvudsakligt fokus på vad det är som är viktigt och vad som står på spel för 
människor i en viss situation eller ett visst socialt sammanhang (Glaser & 
Strauss, 1967; Glaser, 1978; Strauss, 1987). Glaser (1978) har exempelvis menat 
att forskare ska undersöka vad som är människors ”main concern” i en viss 
social process. Efter att Strauss (1990) publicerat Basics of Qualitative Research: 
Grounded theory procedures and techniques tillsammans med sociologen Juliet Corbin, 
där de presenterade ett kodparadigm, en slags checklista för hur kategorier 
kunde analyseras fram, ansåg Glaser att Strauss hade frångått den induktiva ana-
lys som enligt honom var kärnan i ansatsen. De gick därefter skilda vägar och 
sedan dess har grundad teori utvecklats i olika riktningar. Det finns idag en in-
duktiv, positivistisk gren som utgår från utifrån Glasers arbeten och en post-
positivistisk gren som utvecklats utifrån Strauss och Corbin (1990, 1998) med 
inslag av verifikation av teori (Charmaz, 2014; Urquhart, 2013). Kathy Charmaz 
(2014) tidigare doktorand till Glaser, har tagit metodologin vidare i en tredje 

                                         
35 Den amerikanska filosofiska pragmatismens företrädare John Dewey, George H. Mead 
och Charles Sanders Pierce beskrev människans erfarenheter, handlingar och kreativa pro-
blemlösning som källan till kunskap om verkligheten (Charmaz, 2014, s. 344). Den symbo-
liska interaktionismen är ett perspektiv som härstammar ur pragmatismen (Charmaz, 2014, 
s. 344–345) och betonar att människan skapar sin kunskap genom interaktion samt att hand-
lingar och mening är sammanlänkade. 
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gren genom att anamma en konstruktivistisk epistemologi.36 Ansatsen har såle-
des kontinuerligt förändrats och forskare lägger vikt vid olika moment i forsk-
ningsprocessen. 
   Förenklat kan man säga att grundad teori bygger ett induktivt analysförfa-
rande där man genom parallell materialinsamling och olika kodningsprocedurer 
analyserar fram kategorier i syfte att utveckla teori på mellannivå37(Alvesson & 
Sköldberg, 2017; Fejes & Thornberg, 2015), det vill säga en pragmatisk teori 
som är begriplig och användbar inte bara för forskare, utan även för dem som 
studien rör. Teorin ska befinna sig närmare den empiriska nivån i fråga om ab-
straktion och utgå från ett avgränsat ämnesområde. Enligt Alvesson och Sköld-
berg (2017) kan några av huvuddragen inom grundad teori som härrör från den 
symboliska interaktionismen beskrivas med ord som ”pragmatism, ideografisk 
forskning, kvalitativ metod, exploration, sensiterande begrepp, social handling, 
kognitiva symboler, empirinärhet samt stegvis induktion från empirin i två fa-
ser” (s. 83). Ansatsen är inriktad på ett utforskande av människors perspektiv, 
uppfattningar och upplevelser av sociala processer. I detta finns en likhet med 
fenomenologin där individens livsvärld och den subjektiva upplevelsen sätts i 
fokus. I den konstruktivistiska tappningen har ansatsen även en likhet med her-
meneutiken i det att forskare tolkar delar och helheter i ett empiriskt material 
genom upprepade omläsningar i syfte att nå en fördjupad förståelse. 
   På senare tid har företrädare fört fram en flexibel hållning och påtalat att fors-
kare är fria att utveckla och anpassa grundad teori utifrån sina syften och forsk-
ningsintressen (Charmaz, 2014; Thornberg, 2012; Urquhart, 2013). Robert 
Thornberg (2012) har till exempel i artikeln, ”Informed Grounded Theory”, 
föreslagit att man kan använda litteraturstudier och teori parallellt med den in-
duktiva analysen (se även Thornberg & Ciarán, 2019), vilket man tidigare ansett 
att forskare bör vänta med till dess att resultaten tagit form. 
   Grundad teori har successivt kommit att ha ett stort inflytande på den kvali-
tativa forskningen inom flera discipliner som psykologi och pedagogik (Al-
vesson & Sköldberg, 2017; Fejes & Thornberg, 2015). Flera av de begrepp som 

                                         
36 Med en konstruktivistisk epistemologi utgår man ifrån att människor konstruerar sin kun-
skap och sin verklighetsbild. För mer om utvecklingen inom grundad teori se Thornberg 
(2012) och Charmaz (2009). 
37 Robert Merton som de influerats av ville se en utveckling av ”middle-range theory” istället 
för de ”grand theories” som tidigare dominerat inom sociologin. 
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används inom kvalitativ forskning såsom ”kodning”, ”mättnad” och ”teoretiskt 
urval” har sitt ursprung här. 

Konstruktivistisk grundad teori och strategier som valts i delstudierna 

Utifrån delstudiernas syften och studieobjekt framstod konstruktivistisk38grun-
dad teori (Charmaz, 2000, 2009, 2014) som en lämplig och flexibel metodologi. 
Metodologin erbjöd strategier för att utforska och analysera meningsskapande 
processer samt redskap för att identifiera tendenser och kvalitativa teman i in-
tervjumaterial. Här ska jag nu kort beskriva ansatsen med avseende på den 
epistemologi och de övergripande strategier som använts i delstudierna. I be-
skrivningen av analysförfarandena längre fram i avsnittet presenteras och dis-
kuteras hur strategierna har tillämpats i delstudierna. 
   Mycket av den kritik som riktats mot grundad teori för dess positivism där 
”data” förväntas spegla en objektiv verklighet bemöts av den variant som 
Charmaz (2000, 2014) har utvecklat utifrån en konstruktivistisk epistemologi:  
 

Researchers can use grounded theory strategies without endorsing mid-century 
assumptions of an objective external reality, a passive, neutral observer, or a 
detached, narrow empiricism. If, instead, we start with the assumption that 
social reality is multiple, processual, and constructed, then we must take the 
researcher’s position, privileges, perspective, and interactions into account as 
an inherent part of the research reality. It, too, is a construction. (2014, s. 13)  

 
I citatet beskriver Charmaz hur både forskningsprocessen och forskningsresul-
tat måste betraktas som konstruktioner snarare än som avspeglingar av en ob-
jektiv verklighet39 och hur detta ställer krav på reflexivitet. Konstruktivistisk 
grundad teori är deriverad ur den amerikanska filosofiska pragmatismen inom 
vilken verkligheten karaktäriseras av ”indeterminacy and fluidity” (s. 344). 

                                         
38 Forskare väljer att använda begreppet konstruktionism eller konstruktivism. Här har jag 
följt Charmaz som valt att tala om konstruktivism för att skilja ut sin ansats från teoretiker 
som primärt ser individen som utgångspunkt för konstruktionen av verkligheten.  
39 Charmaz (2014, s. 225) påpekar dock att de olika varianterna av GT kan anses befinna sig 
på ett kontinuum mellan objektivism och konstruktivism. Hur en forskare väljer att utforma 
sin ansats placerar denne närmare den ena eller den andra polen men den starka betoningen 
på empiri medför dock att all grundad teori har en viss objektivism i sig. 
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Denna filosofiska grund öppnar för flera olika perspektiv på verkligheten då 
individer tolkar denna utifrån sina handlingar och erfarenheter.40  
   Charmaz (2014) teoretiserar vidare individers självförståelse, kunnande och 
lärande som en produkt av deras sociala samspel med omgivningen: 
 

My position aligns well with social constructivists whose influences include Lev 
Vygotsky (1962) and Yvonna Lincoln (2013), who thus stress social contexts, 
interaction, sharing viewpoints, and interpretive understandings. These con-
structivists view knowing and learning as embedded in social life. Other con-
structivists sometimes assume a more individualistic stance and a radical sub-
jectivism to which I do not subscribe. For me, subjectivity is inseparable from 
social existence. (s. 14)  

 
För Charmaz är individens lärande individuellt och socialt på samma gång. In-
dividen är inbäddad i sin sociala kontext och lär sig om sig själv och andra ge-
nom socialt samspel. I citatet positionerar hon även sin konstruktivism mot 
teoretiker41 för vilka individen är utgångspunkten för ”konstruktionen” av verk-
ligheten. Charmaz anser istället att individen och den sociala omgivningen båda 
är väsentliga parter i en gemensam meningskonstruktion. I citatet syns även 
likheten i hennes synsätt med ett sociokulturellt perspektiv på lärande där indi-
videns lärande är ett resultat av ett samspel och integration av både eget och 
andras tänkande.  
   I delstudierna har jag tagit fasta på den epistemologiska positionering som 
beskrivits kortfattat ovan. Delstudierna bygger på perspektivet att forsknings-
resultat samt den kunskap och den förståelse som kan nås med hjälp av inter-
vjuer i grunden utgörs av tolkningar av ett sammanflätat individuellt och inter-
subjektivt meningsskapande, vilket ställer krav på reflexivitet kring den egna 
förförståelsen och hur metodologiska val samt interaktionen med deltagarna 
kan tänkas påverka såväl forskningsarbete som resultat. Nedan ska nu ansatsen 
och de strategier som använts beskrivas övergripande. 

                                         
40 För vidare diskussion om hur konstruktivistisk GT baseras på pragmatism se Charmaz 
(2009, 2017).   
41 Kanske är det Berger och Luckmanns (1966) The Social Construction of Reality som hon tänker 
på (se vidare i Alvesson & Sköldberg, 2017).  
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   För att ringa in vad som kännetecknar en grundad teori-studie räknar 
Charmaz (2014) upp nio punkter: 
 

1. Conduct data collection and analysis simultaneously in an iterative pro-
cess 

2. Analyze actions and processes rather than themes and structure 
3. Use comparative methods 
4. Draw on data (e.g. narratives and descriptions) in service of developing 

new conceptual categories 
5. Develop inductive abstract analytic categories through systematic data 

analysis 
6. Emphasize theory construction rather than description or application 

of current theories 
7. Engage in theoretical sampling 
8. Search for variation in the studied categories or process 
9. Pursue developing a category rather than covering a specific empirical 

topic (s. 15) 
 
I citatet syns grundprinciperna med parallell datainsamling och induktiv analys 
samt den konstant jämförande analysen som syftar till att utveckla de kategorier 
som fördjupar förståelsen av meningsskapande handlingar och processer (Gla-
ser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1990). Charmaz menar att steg 1–5 utgör 
skäl för att säga att en studie ska betecknas som grundad teori. Andra forskare 
definierar GT på andra sätt, t.ex. genom att hävda att ett ”teoretiskt urval” är 
avgörande. Charmaz påtalar emellertid att det är få som i praktiken arbetar uti-
från principen om ett teoretiskt urval eller konstruerar teori med tydligt defini-
erade begrepp. Även om teorikonstruktion sällan blir resultatet menar hon dock 
att studierna ofta bidrar med intressanta resultat.  
   Charmaz (2014) beskriver vidare den abduktiva forskningsprocessen som ite-
rativ där mönster i empiri utgör underlag för preliminära kategorier och bildar 
underlag för nya undersökningar av empiri till dess att kategorierna är väl be-
skrivna. Kategorierna ska beskriva en meningsskapande process på så sätt att 
man får en bättre förståelse av vad som är det mest väsentliga för människor i 
ett visst socialt sammanhang. Efter en induktiv inledande analysfas jämförs ka-
tegorierna sedan med lämpliga teoretiska begrepp som kan komma från flera 
discipliner. Huvudsaken är att begreppen inte tvingas på empirin utan belyser 
de grundade kategorierna ytterligare. Kategorierna bidrar ofta till att existerande 
teori revideras, vilket gör forskningen abduktiv. Charmaz menar att 
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kategorierna bör ses som språkliga och begreppsliga produkter och att forska-
rens bearbetning och tolkning av ett empiriskt material syftar till en ökad för-
ståelse snarare än förklaring av det undersökta fenomenet.  
   Som nämnts ovan står det forskare fritt att använda strategier och principer 
från grundad teori för att designa och genomföra kvalitativa studier utan att 
syftet är att utveckla teori och så har varit fallet i delstudierna i denna avhand-
ling. Följande strategier har valts ut och guidat designen av intervjustudierna 
och analyserna: 
 

• Användandet av poesi som ett ”sensiterande begrepp” 
• Parallell materialinsamling och analys 
• Konstant jämförande analys 
• Memos (löpande analysanteckningar) 
• Öppen kodning 
• Fokuserad kodning 
• Teori och tidigare forskning relaterades till resultaten i ett andra ana-

lyssteg 
  
I delstudie 2 och 3 undersöktes elevers och lärares uppfattningar om poesi-
läsningens syften och mening. Poesibegreppet har i dessa studier använts som 
ett ”sensitierande begrepp” (Charmaz, 2104), det vill säga ett odefinierat verktyg 
avsett att öppna för ett utforskande av föreställningar om poesi och poesi-
läsning. Sensiterande begrepp används ofta inom grundad teori som utgångs-
punkt för undersökningar. Med hjälp av dessa vill man kunna utforska en viss 
del av en empirisk verklighet och samtidigt undvika att begränsa deltagares be-
skrivningar till på förhand uppsatta definitioner. Deltagarnas utsagor fick såle-
des fylla poesibegreppet med innehåll. Frågan om vad poesi är, eller hur poe-
tiska genrer kan avgränsas teoretiskt, har inte varit föremål för intresse utan i 
fokus stod det meningsskapande som poesi, enligt deltagarnas uppfattningar 
och förståelse av begreppet, möjliggör. 
   Elevernas och lärarnas egna definitioner av poesi kan här kort sammanfattas 
i en slags typuppfattning där poesi ses som en kort, emotionellt och intellektu-
ellt komplex text som berör den läsande djupt (jfr. Erixon, 2004). Med en gen-
redefinition utifrån textdrag skulle denna uppfattning kunna kopplas till central-
lyrik, men uppfattningen förefaller inte vara knuten till en viss poetisk genre 
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utan snarare uppfattar jag att den antyder en mer generell läsansats som tilläm-
pas på alla texter som låter sig läsas på detta sätt. Ytterst tycks huvudsakligen 
läsupplevelsen avgöra vad som är dikt för deltagarna. Varken eleverna eller lä-
rarna uppger sig vara intresserade av att försöka slå fast några gränser för vad 
som är poesi utan anser allmänt att den rör sig någonstans bortom genredefi-
nitioner. En jämförelse av elevernas och lärarnas uppfattningar av poesi med 
de uppfattningar om poesi som syns i forskningen i den systematiska litteratur-
studien (artikel I) visar att forskarna tenderar att använda poesibegreppet på ett 
liknande sätt som eleverna och lärarna.   
   Hur de övriga strategierna i punktlistan ovan har tillämpats gås igenom nedan 
i beskrivningarna av delstudiernas genomförande och analys. Före detta besk-
rivs vald intervjumetod och urval. 

Kvalitativa nätbaserade videointervjuer  

Eftersom jag var intresserad av deltagarnas uppfattningar och meningsskapande 
föll sig valet av intervjuer naturligt. Utifrån syften och forskningsfrågor valdes 
semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014) som undersöknings-
metod i båda delstudierna. I semistrukturerade intervjuer är vissa frågor eller 
teman bestämda på förhand men utrymme lämnas för flera följdfrågor. Inter-
vjuerna syftade således till att ge deltagarna möjlighet att beskriva sina erfaren-
heter och tankar på ett utförligt sätt.  
   Då jag eftersträvade en bredd i det empiriska materialet valde jag att arbeta 
med nätbaserade videointervjuer (Salmons, 2015), vilket möjliggjorde intervjuer 
med deltagare runt om i landet. Detta att man kunde få en större geografisk 
spridning av deltagare och nå människor på avlägsna platser var en av förde-
larna med att använda nätintervjuer (Salmons, 2015). Mitt intryck var också att 
flexibiliteten beträffande tid och rum var viktig för att deltagarna bestämde sig 
för att medverka. Ett ytterligare ett skäl till nätintervjuer i detta sammanhang 
var att de kunde vara lämpliga då man studerar personliga ämnen, som till ex-
empel varför man läser poesi, eftersom den distans som tekniken medför un-
derlättar samtal om personliga erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt 
Sveningsson Elm, Lövheim och Bergquist (2006) kan distansen också hjälpa till 
att bevara integriteten för deltagare som lättare kan dra sig undan eller avsluta 
en intervju som sker över nätet: 
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Det här ser vi även i intervjusituationer på nätet där det ofta inte upplevs som 
lika besvärligt att tala om personliga ämnen, varken av intervjuaren eller av 
intervjupersonen. Risken att uppfattas som närgången minskar och skulle in-
tervjupersonen ändå känna sig illa till mods är det lätt för honom/henne att 
dra sig tillbaka och helt enkelt försvinna. På det viset kan Internet ses som 
något som har potential att stärka intervjupersonernas ställning och skydda de-
ras integritet. (Sveningsson Elm et al., 2006, s. 96)  

 
Forskarna skriver här om nätintervjuer som inte är videobaserade och där del-
tagare och intervjuare inte ser varandra, men något av resonemanget torde även 
äga giltighet för videointervjuer. Det är rimligen lättare för en deltagare att av-
bryta en intervju eller undvika att svara på en fråga när hen inte befinner sig i 
samma fysiska rum som intervjuaren.  
   Inför den andra delstudien genomfördes en mindre pilotstudie under april 
och maj 2015 i syfte att testa olika typer av nätintervjuer och en tematiserad 
intervjuguide (se bilaga 2) utformad för att undersöka hur, när, var och varför 
deltagarna läste dikter samt vilken sorts dikter de föredrog. I pilotstudien ge-
nomfördes en fysisk intervju, en Skype-intervju och en chattintervju via Skypes 
chattfunktion. Dessutom mejlades även intervjufrågorna till två andra deltagare 
för att se om en enkät eller e-postintervju (där frågor och följdfrågor mejlas 
fram och tillbaka) kunde vara användbara metoder.  
   Deltagarna som var mellan 16 och 19 år fann jag genom att fråga kollegor, 
bibliotekarier och lärare i gymnasieskolor i Norrbotten. Presumtiva deltagare 
fick ett samtyckesdokument (se bilaga 1) med information om studien i enlighet 
med de etiska riktlinjerna för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, 2011) mejlat till sig. I de fall då deltagaren var under 18 år 
fick även deras vårdnadshavare läsa samtyckesdokumentet och jag inhämtade 
samtycke även från dem. Deltagarna fick föreslå den intervjuform de trodde 
skulle fungera bäst. Tre intervjuer genomfördes. De två personer som hade fått 
frågorna mejlade till sig återkom inte med svar. En deltagare uppgav tidsbrist 
och min bedömning blev att metoden uppfattades som arbetsam jämfört med 
att svara på frågor muntligt och att den därför inte skulle vara lämplig att gå 
vidare med. Erfarenheterna från de tre intervjuerna visade att den vanliga fy-
siska intervjun och Skypeintervjun fungerade för samtal med goda möjligheter 
till följdfrågor. Intervjun via chatt visade sig vara tidskrävande och något tåla-
modskrävande för båda parter i och med att man väntar på svar som skrivs i 
realtid, men framförallt var det svårt att få en nyanserad bild av poesibruket och 



 71 

svårt att ställa relevanta följdfrågor när man samtidigt tvingades fokusera på 
tekniska aspekter av kommunikationen. Chattintervjuer föreföll därför inte 
lämpliga för mina forskningssyften. I metodlitteraturen (Salmons, 2015, s. 181) 
påtalas att chattintervjuer tar längre tid än fysiska intervjuer och att de resulterar 
i kortare svar. Trots min initiala känsla av att intervjun inte hade blivit så lyckad 
visade sig dock svaren vara relativt innehållsrika. Efter intervjuerna reviderade 
jag intervjuguiden och adderade frågor om hur det kom sig att deltagarna bör-
jade intressera sig för poesi och om de skrev poesi själva.  
   De som deltog i pilotstudien tillfrågades om deras svar kunde få användas i 
den planerade intervjustudien, vilket de samtyckte till. Två av de tre intervjuerna 
inkluderades sedan i denna. Den tredje intervjun tog jag bort eftersom deltaga-
ren visade sig inte läsa poesi på fritiden. Personen hade motiverats, som jag 
tolkade det, av att hjälpa mig med att få deltagare utan att kanske riktigt ha 
förstått kriteriet för deltagande.  
   Även i delstudie 3 användes en tematiserad intervjuguide (se bilaga 4) med 
frågor utformade utifrån syftet kring lärarnas undervisning. Bakgrundsfakta om 
språk man talade, antal år i yrket, undervisningsämnen, stad man arbetade i samt 
vilka program man undervisade på samlades också in. Deltagarna fick även 
svara på en del av de frågor som använts för att studera elevernas fritidsbruk av 
poesi i delstudie 2. 

Urval  

Till båda delstudierna sökte jag poesiintresserade personer som läste och an-
vände poesi på olika sätt under sin fritid. Urvalen kan därför beskrivas som 
strategiskt målinriktade då specifika gruppers utsagor studeras (Bryman, 2011). 
Enligt Bryman (2011) kan det målinriktade urvalet ses som ett slags kvalitativt 
sannolikhetsurval baserat på studiens forskningsfrågor då man ställer sig frågan 
vilka personer eller vilken grupp man behöver studera för att kunna besvara 
dessa. Detta urval medger dock inte generaliseringar utan resultaten gäller en-
bart för den avgränsade grupp som studeras. I delstudierna sattes inte några 
kriterier upp för vad som räknades som ett poesiintresse utan ordet användes 
för att löst ringa in gruppen. Det föreföll rimligare att deltagarna själva skulle få 
beskriva sitt intresse och hur deras poesianvändning såg ut om jag skulle få en 
variation av empiriskt material. När jag sökte efter deltagare beskrev jag därför 
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utifrån en vid stipulativ definition att personer som läste poesi på fritiden söktes 
till studien.  
   För att finna deltagare till delstudie 2 togs kontakter med verksamma 
svensklärare som jag själv eller kolleger från lärarutbildningar kände till. Dessa 
lärare gav mig mejladresser till elever som visat intresse att delta. Annonsering 
efter deltagare gjordes också via litteraturtidskriften Pontons hemsida och 
Svensklärarföreningens Facebooksida. Kontakt togs även med Forum för poesi 
och prosa samt nättidskriften fikssion. Bibliotekarier och lärare på skrivarlinjer 
på folkhögskolor runt om i landet kontaktades. Genom dessa fick jag ytterligare 
förslag på presumtiva deltagare. Majoriteten nåddes dock via svensklärare. För 
att försöka få en spridning i gruppen sökte jag efter deltagare från större, mel-
lanstora och mindre städer. Jag försökte även få till en variation i gruppen av-
seende faktorer som ålder, kön och flerspråkighet, men detta var inte urvalskri-
terier. Deltagare till delstudie 3 söktes på liknande sätt via kontakt med Svensk-
lärarföreningen och annonser på föreningens Facebooksida. Kontakt togs även 
denna gång med Forum för poesi och prosa som har ett nätverk med lärare från 
hela landet. Lärarutbildare vid den egna institutionen och på andra lärosäten var 
behjälpliga med förslag. För att få en variation i gruppen försökte jag hitta lärare 
som arbetade i olika delar av landet och i större och mindre städer, men detta 
var inte urvalskriterier. 

Deltagare, genomförande och analys – delstudie 2 

Det totala antalet deltagare i den andra delstudien var 21 personer. En översikt 
av gruppen ges i tabell 2 nedan.  
 
Tabell 2: Deltagare i delstudie 2		
Deltagare* Kön Ålder  Gymnasie-

utbildning 
Språk 
förutom 
svenska 

Stad 

1 Man 19 Sam  Mellanstor 
2 Kvinna 16 Nat  Mindre 
3 Man 18 Eko Arabiska, 

Somaliska 
Stor 

4 Kvinna 17 Hum  Stor 
5 Kvinna 17 Nat  Mellanstor 
6 Kvinna 17 Est  Mindre 
7 Man 18 Sam Tjeckiska Mindre 



 73 

8 Man 18 Hum  Stor 
9 Kvinna 19 Sam  Stor 
10 Man 18 Nat  Mindre 
11 Man 17 Est Danska Stor 
12 Kvinna 17 Est  Mindre 
13 Man 16 Sam Finska Mindre 
14 Kvinna 16 Sam  Mindre 
15 Kvinna 19 Est  Stor 
16 Man 17 Est  Mellanstor 
17 Kvinna 17 Sam  Stor 
18 Man 16 Sam Engelska Stor 
19 Kvinna 18 Sam   Mellanstor 
20 Kvinna 19 Tek  Mellanstor 
21 Kvinna 18 Nat Arabiska Mellanstor 

*De deltagarnummer som finns i tabellen korresponderar inte med numren i artikel III.  
 

Som synes i tabellen är könsfördelningen jämn (9 män, 12 kvinnor, ingen iden-
tifierade sig som något annat). Åldersspannet för deltagarna var 16 till 19 år. De 
flesta studerade vid tillfället för intervjun på sitt andra år på gymnasiet. Tre del-
tagare hade påbörjat studier vid universitet eller folkhögskola. Alla deltagare 
studerade eller hade studerat på högskoleförberedande program. De flesta hade 
valt det samhällsvetenskapliga programmet. Därefter var det estetiska och det 
naturvetenskapliga programmet vanligast. Det fanns också deltagare som gick 
eller nyligen hade gått ut det humanistiska programmet, ekonomiprogrammet 
samt teknikprogrammet. Elever från yrkesförberedande program finns alltså 
inte representerade i denna grupp. Denna fördelning var inte något jag efter-
strävade utan det föll sig så att de som deltog studerade, eller hade studerat, på 
studieförberedande program. En tredjedel (6/21) av var flerspråkiga och föru-
tom svenska talades finska, engelska, danska, arabiska, tjeckiska och somaliska 
i hemmen. Deltagarna kom från större (8), mellanstora (6) och mindre (7) stä-
der. Med stor stad avses här en stad med mer än 100 000 invånare, en mellanstor 
stad har mer än 20 000 invånare och en mindre stad har färre än 20 000 invå-
nare. Landsbygden är som synes inte representerad i materialet. Det är dock 
möjligt att någon eller några av deltagarna som uppgav att de kom från en 
mindre stad faktiskt bodde på landet men att de utelämnade detta och uppgav 
närmaste stad för enkelhetens skull. Deltagarna var spridda över landet från 
Norrland (10) och Svealand (5) till Götaland (6).  
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  Förutom att deltagarna läste poesi skrev 18 av dem även poesi på sin fritid. 
Deras exempel på favoritpoeter visar en stor spridning. Edgar Allan Poe och 
Tomas Tranströmer nämns av sex respektive fyra deltagare. Karin Boye, Bruno 
K. Öijer och Robert Frost nämns av två deltagare vardera. Därefter nämns yt-
terligare 44 diktare av en person vardera (se vidare i artikel II). 

Genomförande   

Intervjuerna ägde rum under perioden september 2015 till februari 2016 och de 
flesta var 45–50 minuter långa. Den kortaste intervjun var 36 minuter och den 
längsta varade i 1 timme och 16 minuter. Intervjuerna genomfördes via Skype 
eller Facetime42 beroende på deltagarnas önskemål. Två ljudinspelningar gjor-
des av varje intervju. En inspelning gjordes i datorn via Audacity43 och en sä-
kerhetskopia spelades in via mobiltelefon. Före intervjuerna frågade jag delta-
garna hur det kom sig att de ville delta i studien och hur de hade fått information 
om den. Efter att vi bekantat oss något informerades deltagarna om upplägget 
för intervjun och om att jag skulle spela in två ljudfiler, en via ett ljudinspel-
ningsprogram i datorn och en kopia via mobiltelefon. Att inspelning skulle ske 
hade de fått veta redan i samtyckesdokumentet, men jag ville försäkra mig om 
att de visste att jag inte skulle spela in en video av samtalet samt att de skulle 
känna sig informerade om vilken teknik som användes och åtminstone vara 
något så när trygga med detta. Deltagarna fick också möjlighet att ställa frågor 
till mig innan själva intervjun startade. Innan intervjun inleddes förhörde jag 
mig om att de läst samtyckesdokumentet, återupprepade lite av informationen 
och bad dem att bekräfta samtycke vid intervjustart. 
  Frågorna ställdes i samma ordning under intervjuerna. Deltagarna fick själva 
beskriva sin poesisyn och sitt poesiintresse inledningsvis. Detta gjordes direkt i 
början av intervjun för att visa deltagarna att det var deras perspektiv och upp-
fattningar som jag var intresserad av och att studien inte utgick ifrån en på för-
hand uppställd definition av poesi. Flera ställde frågor till mig om vad jag ansåg 

                                         
42 Enligt Microsofts ”privacy policy” på hemsidan upptas ingen information om innehåll i 
Skypesamtal. Enligt Apples ”privacy policy” är FaceTime-samtal krypterade. Innehåll i sam-
talen upptas inte (se vidare i artikel II). 
43 Gratisprogrammet går under General Public License och är fritt att använda för alla. 
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och jag svarade då att jag inte hade något svar eller någon definition som jag 
utgick ifrån i studien utan att jag var intresserad av hur de tänkte om poesi. 
   Under alla intervjuer upplevde jag en god kontakt med deltagarna och att de 
var positivt inställda på att försöka berätta så gott de kunde om hur de läste och 
skrev poesi på fritiden. Intervjuguiden bidrog till att få en tydlig struktur under 
intervjuerna vilket enligt Salmons (2015, s. 208) visat sig fördelaktigt för att 
minska nervositet vid nätbaserade videointervjuer. Till skillnad från fysiska in-
tervjuer där en mer ostrukturerad intervjustil uppfattas som mer naturlig och 
mer lik en vanlig konversation, indikerar forskning att en starkare struktur är 
gynnsamt vid nätintervjuer. Generellt fungerade tekniken väl och de flesta del-
tagarna var vana vid Skype och Facetime. Efter varje intervju fick deltagarna 
möjlighet att ställa frågor och jag upprepade att de var välkomna att kontakta 
mig om de undrade något i efterhand. Ingen av deltagarna gjorde detta. Det 
totala materialet från piloten och studien består av ljudfiler och textdokument 
som listas i tabell 3 nedan:  
 
Tabell 3 Förteckning av empiriskt material från delstudie 2 
Typ av material Antal 
Ljudinspelningar av intervjuer 20 (totalt 16 h) 
Chattintervju, textdokument 1 (8 sidor) 
Efteranteckningar 22 på cirka en halv A4-sida 
Kompletterande mejl 1 

 
Att det är 22 efteranteckningar till 21 intervjuer beror på att en intervju gjordes 
om efter en månad då en stor del av ljudinspelningen inte hade sparats. 

Analys artikel II  

Transkribering, intervjuande och primäranalys av transkriptioner pågick paral-
lellt under hösten 2015 till och med februari 2016. Det fördjupade analysarbetet 
fortsatte därefter. I enlighet med det induktiva förfaringssättet inom grundad 
teori, användes inga på förhand uppsatta forskningsfrågor utan materialin-
samlingen och analysen styrdes utifrån syftet mot områden av intresse: delta-
garnas fritidsbruk av poesi, deras utveckling av ett poesiintresse samt fritidsläs-
ningen av poesi. Analysen identifierade både dominerande tendenser och 
mindre framträdande sådana som var intressanta utifrån ett didaktiskt perspek-
tiv.  
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   Mönster identifierades med hjälp av ett induktivt kodningsförfarande och re-
sultatteman beskrevs sedan och tolkades utifrån upprepade omläsningar av 
materialet. I ett andra steg användes teori och tidigare forskning. Den övergri-
pande analysgången som låg till grund för resultaten som publicerades i artikel 
II och III kan sammanfattas i ett antal steg vilka beskrivs mer ingående nedan: 
 

1. Efteranteckningar efter varje intervju 
2. Transkribering av ljudinspelningar 
3. Öppen kodning av transkriptioner  
4. Konstant jämförande analys  
5. Fokuserad kodning kring preliminära resultat 
6. Beskrivning av resultat 
7. Tolkande och jämförande analys av resultat med hjälp av tidigare 

forskning/teori 
 
Efter varje intervju skrevs en anteckning på ungefär en sida om intrycket av 
intervjun, hur jag upplevde att den hade gått, hur stämningen hade varit samt 
idéer och intressanta spår som jag ville följa upp. Intervjuerna transkriberades i 
sin helhet av mig och motsvarar i stort sett en så kallad förenklad transkription 
(Linell, 2011), en ortografisk ordagrann återgivning där felstarter, tvekljud och 
längre pauser noteras. Denna nivå bedömdes som lämplig utifrån forsknings-
syftet. Transkriptionen utgjorde ett första sätt att bekanta sig med materialet. 
Därefter följde flera genomläsningar av intervjuerna i sin helhet.  
   Intervjutranskriptionerna kodades därefter med öppen kodning (Guvå & Hy-
lander, 2003) där empiri jag fann relevant för forskningsfrågorna gavs en kod, 
det vill säga ett ord, siffra eller en fras som beteckning. Kodning kan exempelvis 
innebära att man räknar förekomsten av olika element i intervjumaterialet, så 
kallad kvantitativ kodning, eller att man organiserar och bearbetar data med 
hjälp av ord, så kallad kvalitativ kodning (Gibbs, 2007). Intervjuerna har huvud-
sakligen kodats kvalitativt, men i viss mån även kvantitativt då frekvens av ko-
der beaktats i vissa delar av analysen. I inledningsfasen av analysen skapades 
även koder av deltagarnas egna ord eller uttryck, så kallade in vivo-koder 
(Charmaz, 2014) vilket rekommenderas för att hålla analysen nära materialet. Se 
tabell 4 nedan för ett exempel på öppen kodning och in vivo-kodning.  
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Tabell 4 Exempel på öppen kodning och in vivo-kodning 
Utdrag från transkription  Koder 
I: Hur brukar du komma i kontakt med dikter? 
 
D: Både, det finns en på internet och då tänker jag mer, det 
finns exempelvis en bloggplattform som heter Tumblr och där 
så följer man olika bloggar och de kan ha olika teman att vissa 
lägger bara upp bilder på naturen och andra lägger exempelvis 
bara upp poesi och jag följer några som lägger upp en del po-
esi. Så där får jag mycket ifrån att jag läser och då vet jag inte 
alltid vilken författaren är och det är oftast på engelska. Men 
det händer också att jag bara går förbi poesiavdelningen eller 
där det finns diktsamlingar på biblioteket och så hittar jag 
någonting som jag tycker är en fin bok och så läser jag i den 
och ofta lånar jag den också.  

 
 
”Tumblr”  
 
 
Följer några bloggare 
Anonyma dikter 
Engelska dikter 
Biblioteket ibland 
 

 
Koderna sammanställdes i kodlistor för att identifiera mönster i materialet. Ef-
ter de första åtta intervjuerna adderades ytterligare frågor till intervjuguiden för 
att undersöka några av de dittills uppkomna mönstren vidare.44 Dessa frågor 
ställdes efter de ordinarie frågorna. Resterande transkriptioner kodades därefter 
genom öppen och fokuserad kodning (Charmaz, 2014; Guvå & Hylander, 2003) 
kring de preliminära temana. Övergripande teman och didaktiskt intressanta te-
man togs på detta sätt fram ur intervjumaterialet (jfr. Braun & Clarke, 2006). 
Under hela analysprocessen har även analysanteckningar eller memos 
(Charmaz, 2014) förts om begynnande mönster parallellt med kodningen. An-
teckningarna har inte kodats som analysmaterial, något som är vanligt inom 
grundad teori, utan utgjort en hjälp i analysarbetet. Resultaten beskrevs och tol-
kades i ett sista analyssteg utifrån teori och tidigare forskning. 

Analys artikel III  

I den tredje artikeln fokuserades deltagarnas motiv för poesiläsning. Analysen 
inriktades mot att utveckla kategorier som beskrev det meningsskapande som 
skedde när deltagarna läste poesi på sin fritid. Inom grundad teori är det vanligt 
att analysprocessen löper helt parallellt med materialinsamlingen. Behovet av 
empiri styrs utifrån det teoretiska urvalet som syftar till att ”mätta” kategorier 

                                         
44 I artikel II står det felaktigt att extrafrågorna adderades efter de tio första intervjuerna.  
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samt att ge underlag för en teori om kategoriernas inbördes relationer. När te-
orin är färdigutvecklad avslutas insamlingen (Glaser & Strauss, 1967). I denna 
studie har emellertid som tidigare anförts inte teori varit målet för analysen. 
Intervjuerna avslutades således i februari 2016 då jag uppfattade att jag hade 
tillräcklig information för att kunna beskriva motiven för poesiläsningen på ett 
fördjupat sätt. Analysgången har beskrivits översiktligt i de sju punkterna ovan 
och nedan följer en utförligare redovisning av steg 3–7. Transkriptionerna be-
arbetades inledningsvis med öppen kodning och in vivo-kodning (Charmaz, 
2014). Exempel på dessa typer av kodning ges i tabell 5 nedan. 
 
Tabell 5 Exempel på öppen kodning och in vivo-kodning 
Utdrag från transkription  Koder 
I: Om du skulle försöka beskriva vad det kan ge dig att läsa 
poesi hur skulle du vilja göra det? 
 
D: Det är nog en känsla av att inte vara ensam, en känsla av 
att få det man känner bekräftat på något vis eller det man kän-
ner, upplevt bekräftat, att det inte bara är jag och också kanske 
när det kan sätta ord på saker som man har känt men inte 
tänkt, det är väl just det som jag tycker är det häftigaste på nå-
got vis när man kan läsa någonting och känna ”japp jag med” 
eller så här ”jag också” eller ”så här känner jag också” men jag 
visste på något vis inte ens att jag kände det eller jag visste inte 
riktigt att det var det här det var och det är just, just den käns-
lan tycker jag är så, jag tycker den känslan är så fin. 

 
 
 
”känsla av att inte vara 
ensam” 
upplevelse av bekräf-
telse 
”sätta ord på saker som 
man känt men inte 
tänkt” 
 
centralt i upplevelsen 
att känna igen sig  
 
känna igen sig på ett 
nytt sätt 
 
”jag visste inte riktigt 
att det var det här det 
var” 
 
en upplevelse av att ha 
blivit förstådd 

 
Efter de åtta första intervjuerna jämfördes de koder som hittills genererats och 
sammanställts i kodlistor för att identifiera kluster av koder. De mönster som 
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identifierades gavs en fokuserad kod. Se tabell 6 nedan för exempel på hur ini-
tiala koder grupperades under fokuserade koder.  
 
Tabell 6 Fokuserade koder med tillhörande initiala koder  
Fokuserad 
kod 

Poesiläsning som 
en stark skönhets-
upplevelse  

Poesiläsning för att 
spegla sig själv 

Poesiläsning som 
stöd 

Initala 
koder 
från intervju  
1–8 
 
  
 

Drabbande insikter 
”känsloanstormning”  
”sätter ord på ens 
tankar på ett vackert 
sätt” 
”en dikt kan få en att 
känna väldigt 
mycket” 
 

Se att andra ”delar 
ens synssätt och 
känslor” 
”insikt i en själv” 
”vet att jag inte är en-
sam om något” 
”den första dikten 
som jag verkligen 
lärde mig utantill var 
passade in rätt bra i 
vad jag tänkte då i all-
mänhet” 

”miniterapi” 
”så kan det också vara 
som ett stöd” 
Visar att det finns 
”möjligheter att lösa 
problemet och ta sig ur 
en svår situation” 

 
För att få en djupare förståelse av de mönster som identifierats adderades ett 
antal teman till intervjuguiden med utgångspunkt i dessa och i efterföljande in-
tervjuer ställdes extra frågor till deltagarna efter de ordinarie frågorna. Detta 
förfarande är vanligt inom grundad teori där intervjuguiden är flexibel och an-
passas utifrån de tentativa kategorier som växer fram i analysen (Charmaz, 
2014). En fråga som naturligt uppkommer är huruvida införandet av extrafrå-
gorna påverkat resultaten. Har de bidragit till att dessa kategorier har fått en för 
stor betydelse och att de skrivits fram på bekostnad av andra mönster? En ge-
nomgång av intervjusvaren visar att en majoritet av deltagarna (11/13 (Kat. 1), 
6/13 (Kat. 2), 10/13 (Kat. 3)), redan har nämnt dessa processer och funktioner 
som extrafrågorna fokuserar innan de ställdes. Mönstren som omvandlades till 
kategorier i analysprocessen har varit relativt tydliga från ett tidigt skede och 
fortsatt att vara framträdande i materialet under hela studien.  
   Den konstant jämförande analysen kännetecknas av att mönster i analyseras 
genom att skillnader och likheter noteras i all empiri som rör detta mönster 
(Glaser & Strauss, 1967). De delar av materialet som kodats för en tentativ ka-
tegori jämförs med alla andra delar av materialet som kodats för denna, vartefter 
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kategorins egenskaper och olika aspekter mejslas fram i en iterativ rörelse 
(Charmaz, 2014; Glaser & Strauss, 1967). Under kodningsarbetet upplevde jag 
det inledningsvis som svårt att omvandla fraser till koder. I början försökte jag 
att snabbt övergå till mer abstrakta koder, vilket resulterade i att jag tappade 
kontakten med materialet. Efter att ha insett att jag riskerade att hamna för långt 
ifrån empirin beslöt jag att gå tillbaka och koda om materialet med hjälp av sjok 
av in vivo-fraser och hela citat i analysen. Därefter nyttjade jag bara ett fåtal 
fokuserade koder för att märka upp och samla partier med fraser där de rele-
vanta huvudmönstren förekom. Kodningen hjälpte således till att märka och 
sortera intervjumaterialet. För att kunna beskriva och tolka mönstrens olika 
aspekter för att bygga upp de slutgiltiga kategorierna: att bli sedd av dikten, en inre 
gemenskap, samt stöd i svåra perioder, krävdes ett stort antal omläsningar av större 
partier och citat. Genom att läsa alla partier som anknöt till en preliminär kate-
gori och därefter beskriva de centrala aspekterna med hjälp av representativa 
koder och citat försökte jag ringa in kategorin och teckna dess konturer. Under 
analysprocessen visade det sig att den preliminära kategorin ”poesiläsning som 
en stark skönhetsupplevelse” i tabellen ovan, fick läggas åt sidan då empirin inte 
kunde utveckla den på ett tillräckligt uttömmande vis. Beskrivningarna av hur 
poesin lästes för den starka estetiska upplevelsen som också fördes till denna 
kategori var också sammantaget så korta att de inte kunde utgöra underlag för 
en egen kategori. Analysen utvecklades istället mer mot kategorier för läsning-
ens meningsskapande och funktioner. Den andra preliminära kategorien i ta-
bellen ovan kom att delas i två kategorier. Flera av de koder som hörde samman 
med ”poesiläsning för att spegla sig själv” överfördes efterhand till en egen väx-
ande preliminär kategori: ”reducera ensamhet” eftersom att just den specifika 
konsekvensen av en del av igenkänningen tycktes ha ett särskilt värde för de 
unga läsarna. Detta samt att poesiläsningen gav en upplevelse av ”gemenskap” 
återkom frekvent under intervjuerna vilket tillsammans bildade underlag för en 
ny kategori.  
   Efter en inledande beskrivande analysfas där aspekter av varje kategori iden-
tifierats kom teori till hjälp i ett andra steg för att belysa kategorierna ytterligare. 
Teori om varför man läser på fritiden hämtades utifrån Felskis (2008) Uses of 
Literature och hennes fyra begrepp ”igenkänning”, ”förtrollning”, ”social kun-
skap” och ”chock” jämfördes med kategorierna. Med hjälp av begreppet ”igen-
känning” fick jag mer tydligt syn på den utvecklande aspekten av igenkänning 
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vid läsning. Mitt material pekade dock även på en relationell aspekt av igenkän-
ningen, något som Felski inte beskriver. 

Delstudiens tillförlitlighet 

När trovärdigheten och kunskapsbidraget från en kvalitativ studie ska bedömas 
finns det en mängd uppfattningar om kvalitet och kriterier att tillgå. Då kvalita-
tiv forskning har delvis andra mål och syften än kvantitativ forskning har alter-
nativa begrepp för att diskutera kvalitet presenterats (se exempelvis Larsson, 
2005; Lincoln & Guba, 1985). Nedan har jag huvudsakligen utgått ifrån reso-
nemang från den metodologiska tradition som influerat intervjustudierna för 
att kunna reflektera kring resultatens tillförlitlighet och räckvidd. 
   I delstudien används enbart deltagarnas egna beskrivningar av sitt fritidsbruk 
av poesi. Ingen metodtriangulering har genomförts för att undersöka fritidsbru-
ket av poesi utifrån olika empiriska källor.45 Viss fritidsanvändning av poesi 
skulle kunna observeras, men här låg det primära intresset vid fritidsläsningen 
som visade sig vara en privat enskild aktivitet som ägde rum i hemmet, varför 
denna inte gärna låter sig observeras av hänsyn till deltagarnas privatliv. Det 
meningsskapande som sker vid läsning kan heller inte observeras utan måste 
studeras indirekt genom skriftliga eller muntliga responser. För att undersöka 
trovärdigheten (Charmaz, 2014; Lincoln & Guba, 1985) av resultaten beträf-
fande motiven för poesiläsning på fritiden hade jag planerat att jämföra dessa 
med lärarnas svar i delstudie 3, alltså en slags triangulering via undersöknings-
grupp. Denna analys har dock inte hunnit genomföras inom ramen för avhand-
lingsarbetet, men den preliminära kodningen av lärarnas svar indikerar stora 
överenstämmelser och detta skulle vara intressant att utforska vidare. Resulta-
ten stödjs emellertid av resultat från tidigare svensk forskning som beskrivit 
igenkänningens centrala betydelse för unga och äldre läsares reception och me-
ningsskapande vid poesiläsning (Eriksson, 2006; Malmgren, 1986). Resultaten 
är också i överenstämmelse med resultat från en nationell amerikansk enkät om 

                                         
45 En triangulering som resulterar i motstridiga resultat visar emellertid inte att ett resultat 
nödvändigtvis var en feltolkning. Triangulering med skilda empiriska underlag medför olika 
sätt att betrakta och tolka ett fenomen, vilket innebär att motstridiga resultat inte kan anses 
negera varandra på något enkelt sätt (Glaser & Strauss, 1967, s. 69).  
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vuxnas motiv för fritidsläsning av poesi (Schwartz, Goble, English & Bailey, 
2006) samt en brittisk nationell studie om memorering av dikter (Pullinger & 
Whitley, 2016, 2017).  
   Vid en värdering av resultaten behöver man också beakta att de enbart gäller 
för den studerade gruppen och att denna grupp inte kan anses vara representa-
tiv för ungdomar i allmänhet (Bryman, 2011; Charmaz, 2014; Lincoln & Guba, 
1985). Deltagarna var eller hade varit elever på studieförberedande program och 
syntes vara mycket studiemotiverade samt reflekterande unga personer. Kanske 
är det huvudsakligen en sådan grupp av unga som läser poesi på sin fritid. Men 
det kan också vara så att denna grupp lättare identifierades som poesiläsare av 
sina lärare och att de även hade lättare själva att se sig som poesiintresserade. 
Deltagarna kom nästan uteslutande från läsande hem där litteratur och ofta spe-
cifikt poesi var högt värderat. I studier av svenskundervisning har emellertid 
yrkeselevers intresse för poesi noterats varför det är rimligt att anta att även 
dessa elevegrupper ägnar sig åt poesi på sin fritid (Bergman, 2007; Erixon, 
2004). Sammanfattningsvis krävs fortsatta studier för att undersöka resultatens 
överförbarhet till andra grupper. I denna kvalitativa studie var syftet att nå en 
ökad förståelse av poesiläsningens mening inom denna grupp. I avsnittet ovan 
har jag försökt att beskriva studiens kontext, deltagargruppen samt genomfö-
randet för att läsaren ska kunna bedöma hur resultaten kan relateras till studier 
i andra kontexter kring liknande frågeställningar (Charmaz, 2009).  
  Förutom de två vanliga kriterierna trovärdighet och överförbarhet är även 
självreflexivitet viktigt att diskutera i detta sammanhang. När det gäller den egna 
positionen kan forskaren aldrig antas vara neutral eller objektiv utan både valet 
av forskningsobjekt och tolkningar beror av forskarens perspektiv, förförstå-
else, skolning och värderingar (Charmaz, 2014). Mitt eget intresse för poesi och 
upplevelser av dikter har naturligtvis bidragit till valet av studieobjekt. Dessa 
erfarenheter påverkar även hur jag tolkat deltagarnas utsagor, vilket både kan 
vara en fördel och en nackdel. Inom grundad teori betraktas forskarens egna 
erfarenheter som en resurs som kan bidra väsentligt till teoretiserandet 
(Charmaz, 2014; Glaser & Strauss, 1967; Strauss, 1987). Genom egna erfaren-
heter kan empirin begripliggöras. Men dessa kan också inverka menligt om de 
tar över och skymmer empirin varför forskare behöver reflektera över hur de 
väljer, avgränsar och tolkar ett material (Charmaz, 2014; Thornberg, 2012). För 
detta syfte är det kontinuerliga reflekterandet i memos om tentativa resultat, 
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teorier och den pågående processen en hjälp för att tänka reflexivt (Thornberg, 
2012). Under studiens gång har jag försökt att vara uppmärksam på egna före-
ställningar, interaktionen med deltagarna samt granskat underlagen för tolk-
ningarna upprepade gånger. Innan delstudien påbörjades svarade jag på inter-
vjufrågorna själv och under studiens gång jämfördes mina egna svar med delta-
garnas för att kunna identifiera egna förföreställningar som kunde färga tolk-
ningen. En fördel med grundad teori är att resultaten ska vara ordentligt grun-
dade i empiri och bygga på större, generella mönster i denna, vilket minskar 
risken för att forskaren övertolkar enskilda händelser eller låter ett visst teore-
tiskt perspektiv eller teoretiska begrepp sortera ut vad som ska analyseras på ett 
sådant sätt att stora mönster i materialet hamnar i skymundan. Ett visst skydd 
mot översubjektiva tolkningar finns således inbyggd i den konstant jämförande 
analysmetoden eftersom enbart kategorier som gör reda för stora delar av em-
pirin anses vara lämpliga att presentera som resultat (Charmaz, 2014; Glaser & 
Strauss, 1967; Strauss, 1987). I delstudien är det vidare enbart jag som har kodat 
materialet. För att läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning om underla-
get för resultaten har jag försökt att vara transparent med hur analysförfarandet 
har skett och redovisat flera representativa citat. I vissa fall har även frekvens 
av resultat angetts. Till syvende och sist är resultaten tolkningar, en form av 
situerad förståelse inom ramen för en viss social och historisk kontext (Al-
vesson & Sköldberg, 2017; Charmaz, 2014).  
   Slutligen skall det också återupprepas att deltagarnas beskrivningar rör poe-
tiska texter som låter sig läsas som centrallyrik. Hur konceptuella eller starkt 
idéburna dikter kan tolkas och vilket meningsskapande som då sker är något 
för framtida forskning att undersöka. 

Deltagare, genomförande och analys – delstudie 3  

Den tredje delstudien undersökte en grupp poesiintresserade svensklärares er-
farenheter av och uppfattningar om sin undervisning i poesiläsning samt vilka 
element som de såg som avgörande för en god sådan.46 I denna delstudie an-
vändes ett mindre antal strategier från grundad teori: poesi som ett sensiterande 
begrepp, kodning samt applicering av teori i ett andra analyssteg. Tillsammans 

                                         
46 I studien undersöktes även deras fritidsbruk av dikter och motiv för poesiläsning men detta 
material har inte inkluderats. 
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med dessa användes även en analysmetod från Braun och Clarke (2006) för en 
tematisk analys. Metoden gav ytterligare stöd i genomförandet av en kvalitativ 
analys och utarbetandet av teman ur intervjuutsagorna. 

Deltagare 

Tio kvinnor och fem män deltog i studien. Deras lärarerfarenhet var i genom-
snitt 13 år. Två av deltagarna hade nyligen börjat arbeta och var inne på sitt 
första respektive andra år i yrket. Två andra hade arbetat i 27 respektive 31 år. 
I tabell 7 nedan ges en översikt av gruppen med avseende på kön, typ av lärar-
utbildning, vilket stadium de arbetade på och om de arbetade i en större eller 
mindre stad.  
 
Tabell 7: Deltagare i delstudie 3	
Deltagare Kön Utbildning Högst. /gymn.  Stad 
1 M KPU G Mindre 
2 K LU H Mellanstor 
3 K KPU G Stor 
4 K LU G Stor 
5 K KPU G Mellanstor 
6 K LU G Stor 
7 K LU G Stor 
8 M LU G Stor 
9 K LU G Mindre 
10 K LU G Mellanstor 
11 M LU G Mellanstor 
12 K KPU G Mellanstor 
13 M KPU G Stor 
14 K KPU G Stor 
15 M LU G Stor 

I sista kolumnen betecknar en mindre stad en med färre än 20 000 invånare, en mellanstor stad en med 20 000–
100 000 invånare och en stor stad en med fler än 100 000 invånare.  

 
Tabellen visar att sex av deltagarna hade genomgått en kompletterande peda-
gogisk utbildning (KPU) för att få lärarexamen. Att de utgör 40% av gruppen 
indikerar möjligen att många poesiintresserade lärare återfinns utanför lärarut-
bildningarna. Dessa deltagare hade läst litteraturvetenskap innan de beslöt sig 
för att bli lärare och deras litteraturintresse var påtagligt. Några hade även arbe-
tat med litteratur innan de blev lärare. En hade arbetat många år som lärare på 
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skrivarkurser på folkhögskola (en annan som hade läst ordinarie lärarprogram 
hade också sådan erfarenhet). En annan hade arbetat som redaktör på bokför-
lag. Övriga deltagare hade läst det ordinarie lärarprogrammet (LU).  
   Vid tillfället för intervjun arbetade alla utom en lärare på gymnasiet (några 
hade tidigare arbetat på högstadiet) och huvudsakligen arbetade de med elever 
från högskoleförberedande program. Fyra gymnasielärare arbetade även med 
elever från yrkesförberedande program. Fyra deltagare arbetade i Norrland, sex 
arbetade i Svealand och fem i Götaland. Alla deltagare uppgav att de hade 
svenska som modersmål.  
   Förutom att läsa poesi skrev nio av de femton lärarna även poesi på sin fritid. 
Två hade publicerat dikter och en deltagare översatte poesi för sitt eget nöjes 
skull. Deltagarnas exempel på favoritpoeter varierade stort (se bilaga 5). 

Genomförande  

Intervjuerna genomfördes mellan augusti och november 2016. Videobaserade 
nätintervjuer (Salmons, 2015) via Skype eller Facetime, beroende på deltagarnas 
önskemål, användes. Ljudupptagning av intervjuerna som var ungefär en timme 
långa (den kortaste intervjun var 43 min och den längsta var 95 min) gjordes via 
Audacity (se delstudie två) och en säkerhetskopia spelades in via mobiltelefon, 
vilken raderades när det var säkerställt att inspelningskvaliteten via datorn var 
god. Vid intervjustart bekantade vi oss lite grand och upplägget för intervjun 
beskrevs. Deltagarna fick också möjlighet att ställa frågor om intervjun och jag 
förhörde mig om att de läst samtyckesdokumentet samt upprepade lite av in-
formationen och bad dem bekräfta sitt samtycke.  
   En tematiserad intervjuguide (se bilaga 4) med öppna frågor användes för att 
ge deltagarna utrymme att beskriva sin undervisning och sina tankar om denna 
och ge möjlighet till följdfrågor. Frågorna behandlade flera delar av lärarnas 
erfarenhet och arbete med dikter i undervisningen för att skapa en form av 
överblick (Braun & Clarke, 2006) vilket jag ansåg var motiverat eftersom forsk-
ning saknades på området. Inledningsvis fick deltagarna beskriva sitt intresse 
för poesi och definiera vad poesi var för dem. Intervjuerna präglades av god 
stämning och deltagarna var generösa med att dela med sig av sina erfarenheter 
och tankar om poesiundervisningen. Överlag fungerade tekniken väl. En del 
störningar i nätuppkopplingen förekom vid några tillfällen då skolnäten var 
överbelastade, vilket medförde att jag fick ringa upp deltagare igen och ta om 
vissa frågor.  
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   Totalt baserar sig delstudien på 14,8 h intervjuinspelningar. Intervjuerna tran-
skriberades av mig på en förenklad nivå (Linell, 2011) i sin helhet med undantag 
för delar av samtalet som rörde de tekniska hjälpmedel som batteriladdare, hög-
talare eller internetuppkoppling. 

Analys  

I studien användes en tematisk analysmetod (Braun & Clarke, 2006) för att be-
arbeta transkriptionerna. Analysen syftade till att identifiera övergripande mön-
ster och didaktiskt relevanta mönster i relation till följande forskningsfråga: 
“What do secondary teachers who read poetry for pleasure believe to be the 
key elements of pedagogy when teaching poetry?”47 Återkommande beskriv-
ningar utgjorde grund för identifiering av mönster och beskrivningar av teman 
vilka sedan analyserades i ett andra analyssteg med hjälp av teori och tidigare 
forskning. Braun och Clarke (2006) beskriver fem steg i analysprocessen48  vilka 
har anammats: (I) bekanta sig med data, (II) generera intala koder, (III) söka 
efter teman, (IV) revidera teman och (V) definiera och namnge teman. Först 
lästes intervjutranskriptionerna upprepade gånger och anteckningar fördes 
kring intressanta spår. Därefter kodades materialet med öppen kodning och in 
vivo-kodning (Charmaz, 2014) i syfte att identifiera mönster, se tabell 8 för ex-
empel. 
 
Tabell 8 Exempel på in vivo-kodning och öppen kodning 
Utdrag från transkription Koder 
I: Hur brukar du tänka när du ska välja ut 
dikt till undervisningen? 
 
D: Då brukar jag tänka att någonting ska 
ligga så nära eleverna som jag kan komma 
på och sedan ska det vara någonting som 
jag tycker är jättebra, någonting som jag 
kan stå för. 
 

 
 
 
Urval nära elever 
”någonting som jag tycker är jättebra, 
någonting som jag kan stå för” 

                                         
47 Vilka är de viktigaste pedagogiska elementen när man undervisar i poesi, enligt poesiintres-
serade lärare? 
48 I artikeln har de även med ett sjätte analyssteg: (VI) producera artikel/rapport.  
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Den inledande kodningen efterföljdes av en selektiv kodning (här finns en lik-
het med den fokuserade kodningen inom grundad teori, se ovanstående analys-
beskrivning artikel III) där man fokuserar på de delar av materialet som rör de 
intressanta mönstren. De initiala koderna jämfördes för att finna mer abstrakta 
selektiva koder (exempelvis strategin använd dikter som har personlig relevans 
för elever) vilka sedan bildade underlag för preliminära teman. Kodningsgången 
kan beskrivas som en rörelse från in vivo-koder > öppna koder > selektiva 
koder > teman. Selektiva koder fångade olika aspekter av ett tema och bildade 
tillsammans underlag för beskrivning och framtolkning av detta. Kodnings-
gången innefattade flera omläsningar och omkodningar (Braun & Clarke, 2006; 
Charmaz, 2014) av materialet för att göra reda för och tolka lärarnas utsagor. 
En del koder fick sorteras under två preliminära teman tills vidare analys gav 
lämplig placering eller reviderade temana. Ett antal koder gick inte att sortera in 
under något tema, vilket är vanligt i denna typ av analysprocess (Braun & 
Clarke, 2006), och dessa sorterades därför in under ”övrigt” (se artikel IV). Te-
mana relaterades slutligen i ett ytterligare analyssteg till teori och tidigare forsk-
ning. 

Delstudiens tillförlitlighet 

Delstudien bidrar med en förståelse för vilka centrala strategier och arbetssätt 
som denna grupp av lärare lyfter fram i sitt arbete med poesiläsning. Som en-
skild studie ger den en grund för fortsatta undersökningar av lärares erfaren-
heter av hur man kan arbeta för att engagera och lära elever i relation till under-
visningens olika målsättningar och syften. Lärarens förhållningssätt, kunskaper 
och strategier har rimligen en central roll och en tidig forskningsöversikt indi-
kerar (Travers, 1984) att lärarens förhållningssätt och engagemang är viktigare 
än enskilda metoder. Resultaten är i stort i överenstämmelse med Harris (2018) 
studie över lärares strategier och arbetssätt i poesiundervisningen. Harris beto-
nar till skillnad från dessa deltagare lärar-elevrelationen som en avgörande fak-
tor emedan dessa deltagare lyfter fram det kollektiva klassrumsklimatet som 
centralt. Eftersom delstudien enbart utgår från lärarnas utsagor om sin under-
visning behövs dock observationsstudier av lärares faktiska undervisning och 
studier av elevers perspektiv på undervisningen för att undersöka resultatens 
trovärdighet och komplettera bilden av hur man kan arbeta med diktläsning 
med de äldre eleverna. Det vore av värde att studera både lärares uppfattningar 
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om sin undervisning och deras arbete när de lyckas engagera och lära elever om 
poesin i dess olika former. För detta syfte kan etnografiska studier samt ”mixed 
methods”-designer vara användbara. 
   I avsnittet ovan har genomförandet och analysförfarandet beskrivits för att 
ge en bild av underlaget för tolkningarna. Min egen erfarenhet av poesiunder-
visning är begränsad till högstadiet och universitetet varför min förförståelse i 
detta sammanhang kanske främst kan sägas handla om undervisning i allmän-
het. Lärarna och jag har kunnat mötas över och diskutera undervisning generellt 
men kring denna form av poesiundervisning har jag inte haft erfarenheter att 
jämföra med. För att vara transparent och minska risken för forskarbias (Braun 
& Clarke, 2006; Charmaz, 2014) har jag angivit frekvens av teman samt koder 
och citat som bildar grund för ett visst tema i artikeln. Koder som inte passat 
in i något tema har också redovisats i artikeln. Återigen måste resultaten förstås 
som tolkningar av mönster i empirin (Alvesson & Sköldberg, 2017; Charmaz, 
2014) och en annan person hade kanske valt att tolka somligt annorlunda, fö-
redragit en annan teoretisk ram eller valt ut någon annan aspekt i materialet för 
belysning. 
   Ett strategiskt urval (Bryman, 2011) som här använts medger inte generali-
seringar utan resultaten får sättas i relation till andra studier utifrån deras re-
spektive kontexter för att utvärdera vad som kan tänkas vara viktiga faktorer i 
undervisningen (Charmaz, 2014). I avsnittet ovan har kontexten, deltagargrup-
pen och genomförandet beskrivits för att resultatens överförbarhet (Lincoln & 
Guba, 1985) ska kunna prövas. Alla deltagare utom en arbetade på gymnasiet 
vid tillfället för intervjun. De strategier och arbetssätt som lärarna för fram fö-
refaller dock inte som mindre relevanta för högstadieundervisningen och den 
lärare som arbetade på högstadiet använde i stort samma strategier som övriga 
deltagare men vidare forskning får utvisa huruvida skilda strategier behövs på 
de olika stadierna. Deltagarna undervisade i huvudsak elever på studieförbere-
dande program. Kanske behövs andra strategier för andra elevgrupper men det 
fanns inga tecken på att lärarna som också undervisade på yrkesprogrammen 
gjorde något väsentligen annorlunda i dessa klasser. Samma strategier och me-
toder tycktes användas på alla program.  
   Slutligen bör det även i denna reflektion nämnas att lärarna i huvudsak be-
skrev undervisning om centrallyriska dikter där de stämningar och känslor som 
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dikterna väcker hamnar i förgrunden. Annan poesi kan möjligtvis kräva andra 
strategier och arbetssätt. 

Etiska överväganden 

Delstudierna planerades utifrån gällande etiska råd för humanistisk och sam-
hällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2011). Samtyckesdokument (se 
bilaga 1 och 3) som beskrev studiernas syfte och genomförande samt att delta-
gares svar var konfidentiella skickades per e-post till presumtiva deltagare. För 
att skydda deltagares konfidentialitet har inga namn spelats in på ljudfilerna. Vid 
återgivning av citat har vid något tillfälle ett specifikt ord utelämnats eller änd-
rats för att skydda deltagares konfidentialitet.  
   Enligt Kvale och Brinkmann (2014) aktualiseras etiska frågeställningar under 
hela forskningsprocessen. Forskare måste hela tiden väga kunskapsintresset 
mot deltagares behov av att få hålla viss information för sig själv. Då vissa av 
frågorna om varför man läser poesi skulle kunna tänkas resultera i svar som var 
personliga och kanske i stunden inte lätta att avgöra om de egentligen var pri-
vata, inkluderade jag information i samtyckesdokumentet om att deltagare 
kunde kontakta mig inom två veckor om de ville ta bort något av sina svar. 
Ingen av deltagarna hörde av sig för detta.  
  Under intervjuerna försökte jag läsa av hur frågorna uppfattades och vara upp-
märksam på tystnader och eventuella tecken på obehag men inga problematiska 
situationer uppstod som jag uppfattade det. Mitt intryck var att deltagarna gav 
svar som de kände sig bekväma med att dela med sig av. Vid ett tillfälle när jag 
blev osäker på om det som berättats borde inkluderas frågade jag deltagaren om 
detta men deltagaren såg inga problem med att inkludera svaret i studien. För 
att visa omsorg om deltagarna var jag även mån om att avsluta intervjuerna med 
frågor som bidrog till en positiv avrundning. Efter varje intervju lämnades ut-
rymme för frågor och möjligheter gavs att reflektera kring intervjun som helhet. 
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Resultatsammanfattningar 
I denna del presenteras kortare sammanfattningar av delstudiernas resultat. För 
hela beskrivningen, se respektive artikel. Avsnittet bildar utgångspunkt för den 
efterföljande diskussionen. 

Artikel I 

Teaching Poetry Reading in Secondary Education: Findings From a Systematic Literature 
Review (Scandinavian Journal of Educational Research, 2016)  
 
Mot bakgrund av att undervisning i poesiläsning för äldre elever var understu-
derat i en svensk kontext var syftet med den systematiska litteraturstudien att 
undersöka hur denna undervisning diskuterats i internationell forskning för att 
ge uppslag till den svenska forskningen. Studien innefattade 28 forskningsartik-
lar publicerade i engelskspråkiga tidskrifter. Dessa analyserades med avseende 
på kontext, forskningsdesign, teoretiska ramverk samt studieobjekt. Forsk-
ningsfrågor i studien var: 
 

• What countries are the researchers from and in which research fields 
do they do their work?  

• What types of research designs are used in the articles?   
• What are the main themes in the articles?  
• What are minor themes in the articles?   

 
Litteraturstudien utgjorde en övergripande kartläggning och analys av forskning 
på området. Den identifierade forskningen behandlade flera olika aspekter av 
undervisningen varför man inte kunde se något tydligt kunskapsläge eller någon 
forskningsfront. Forskningen härrörde mestadels från enskilda forskares insat-
ser. 
   Den deskriptiva analysen utifrån de första två frågorna visade att forskningen 
huvudsakligen kom från olika engelskspråkiga länder: Storbritannien, Irland, 
Kanada, Australien och USA. Forskarna befann sig i fälten utbildningsveten-
skap, litteraturvetenskap och psykologi. Studierna var övervägande kvalitativa 
(20/28). Metoder som intervjuer, observationer, textanalyser och enkäter an-
vändes. De teoretiska ramverken varierade. Givet studieobjektets 
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interdisciplinära natur var det inte förvånande att man arbetade med kombinat-
ioner av teori från olika fält, exempelvis kognitiv teori och litteraturteori. De 
teoretiska ramverken inkluderade allt från ontologi till synteser av tidigare forsk-
ning och enstaka begrepp. En övergripande trend var emellertid att Louise M. 
Rosenblatts transaktionella teori användes av många forskare.  
   Den tematiska analysen av frekventa och mindre frekventa ämnen som be-
handlades i artiklarna renderade fyra större teman och två mindre sådana. Dessa 
beskrivs kort nedan. 

Personlig respons-metodik 

En majoritet av artiklarna förespråkade olika varianter av vad jag kallar person-
lig respons-metodik som syftar till att elever utvecklar en personlig respons på 
lästa dikter (som kan ta olika former: skriftlig, muntlig, visuell etc.) och att de 
lär sig att använda sina egna erfarenheter och känslor för att tolka dikter. Fors-
karna utgick från Louise Rosenblatts (1994, 1995) teori om litteraturtolkning 
som ett personligt frambringande av mening (”evocation”); en transaktion mel-
lan läsare och text, där både text och läsare påverkar den estetiska upplevelsen 
och tolkningen av dikten utifrån denna. Värdet av att fokusera på elevers per-
sonliga respons framhölls i artiklarna och man kontrasterade denna metodik 
mot närläsningar med ett huvudsakligt fokus på texten och dess form. Studierna 
hade ofta små urval och kvantitativa analyser förekom sällan. 

Utvecklingen av tolkningar  

En annan del av forskningen studerade hur elevers dikttolkningar utvecklar sig 
över tid. Forskare från psykologifältet har intresserat sig både för hur själva 
progressionen ser ut och om det finns möjligheter att skynda på denna med 
explicit strategiundervisning. Resultaten var blandade, men de flesta studierna 
indikerade att elevers tolkningar utvecklas långsamt vilket var i linje med svensk 
forskning på området (Svensson, 1983, 1985, 1993). Elever i högstadiet och i 
början av gymnasiet tycktes ofta läsa dikter bokstavligt, men även elever som 
befann sig i slutet av sin utbildning kunde ha svårt att tolka dikter. Dock fanns 
det några studier som indikerade att explicit undervisning om olika typer av 
strategier och konventioner skulle utveckla elevers tolkningar snabbare. Mer 
studier behövs dock för att få en bättre bild av hur det förhåller sig. Studiernas 
resultat pekade i riktning mot att lärare inte kan förvänta sig att elever i högsta-
diet eller gymnasiet kan tolka poesi med lätthet.  
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Utbildningspolitik och undervisningen i poesiläsning 

Forskning från Irland visade hur ett ökat fokus på nationella kunskapsmät-
ningar påverkade undervisningen på så sätt att alltmer fokus lades på att förbe-
reda elever inför prov. Ett forskarlag beskrev i ett antal artiklar resultat från ett 
longitudinellt mixed-methods-projekt. De påtalade att undervisningen prägla-
des av ett kognitivt fokus och att elevers emotionella utveckling förbisågs. Ele-
ver lärde sig lärares tolkningar av dikter utantill för att kunna svara på provfrå-
gor. Elevers personliga läsupplevelser och responser gavs litet utrymme. Fors-
karna menade mot bakgrund av resultaten att lärarutbildningar måste ta en mer 
aktiv roll och göra lärarstudenter medvetna om hur den ekonomiska utbild-
ningspolitiken påverkar lärares arbete. 

Pojkar och poesiläsning 

När det gäller pojkars poesiläsning är en spridd uppfattning är att pojkar är svå-
rare att engagera än flickor i denna. I flera artiklar ifrågasattes emellertid denna 
bild. Flera studier visade resultat som motsade att pojkar generellt skulle vara 
mindre intresserade av poesi. Olika forskare lyfte istället fram undervisningens 
kvalitet som en viktig faktor för pojkars engagemang.    
   Slutligen identifierade analysen även två mindre teman i forskningen: ”teori 
om poesi” samt ”poesiläsning som identitetsskapande och verktyg för samhälls-
kritik”. En iakttagelse var att forskarna sällan definierade vad de menade med 
”poesi” eller ”poesiläsning” explicit eller diskuterade olika teoretiseringar av po-
esi. En artikel diskuterade hur poesiteori kunde bidra i undervisningen.  
   I allmänhet beaktades inte heller elevers socioekonomiska bakgrund eller et-
nicitet i studierna. Trots att man vanligtvis med hänvisning till Rosenblatt beto-
nade att elever läser poesi utifrån sina olika erfarenheter beaktades inte elev-
gruppers heterogenitet, med undantag för studierna om pojkars poesiläsning 
som berörde genusaspekter. En studie undersökte hur poesiläsning kunde bidra 
till att stärka elevgruppers identitet och ligga till grund för en kritisk samhällsa-
nalys. En annan studie fann indikationer på att lärares uppfattningar om elevers 
sociala bakgrund påverkade undervisningen på så sätt att lärare undervisade 
mindre i poesi med elever som de uppfattade ha ett litet kulturellt kapital eller 
engelska som andraspråk. 
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Artikel II 

Poesiintresserade unga i Sverige – en studie om poesiläsning på fritiden 2015–2016 
(Educare, 2017) 
 
Delstudiens syfte var att undersöka en grupp av gymnasieelevers fritidsanvänd-
ning av poesi med ett huvudsakligt fokus på läsning. Elevers fritidsläsning av 
prosa har undersökts av forskning men poesiläsning har inte studerats. Nätin-
tervjuer genomfördes med 21 unga män och kvinnor från olika delar av landet. 
I studien undersöktes hur deltagarnas poesibruk såg ut generellt, hur poesiin-
tresset hade uppkommit samt vad man läste och var, hur, hur ofta, när och 
varför deltagarna läste poesi. För att undersöka dessa frågor och brett identifiera 
tendenser i relation till dessa utan att styras av ett visst teoretiskt perspektiv, 
nyttjades strategier för insamling och analys från grundad teori såsom parallell 
materialinsamling och analys, konstant jämförande analys, kodning och memo-
skrivande (Charmaz, 2014; Corbin & Strauss, 2008; Glaser & Strauss, 1967). I 
enlighet med det induktiva förfaringssättet användes inga på förhand uppsatta 
forskningsfrågor. Analysen guidades istället av det övergripande syftet mot om-
råden av intresse: deltagarnas fritidsbruk av poesi, deras utveckling av ett poesi-
intresse samt fritidsläsningen av poesi. Materialet kodades med öppen och fo-
kuserad kodning (Charmaz, 2014; Guvå & Hylander, 2003). Analysen var inrik-
tad mot att kartlägga och beskriva teman i fritidsbruket. Den visade att de akti-
viteter som deltagarna uppgav (förutom läsning) var att: 
 

• Skriva poesi (18) 
• Samtala med nära vänner och familjemedlemmar (17) 
• Anteckna eller fotografera favoritdikter (13) 
• Sampla/inspireras till annat skapande: musik, bild och prosa (12) 
• Dela dikter på sociala medier (11) 
• Integrera poesi i skolarbeten (5) 
• Framföra dikter på ”open mikes”, spoken word eller uppläsningar (4) 
• Sätta upp dikter på väggar, dörrar etc. i sitt rum (3) 
• Ge/få dikter som en gåva (3) 
• Tävla i poesiskrivande/framförande (2) 
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Det antal deltagare som uppgav en viss aktivitet anges i parentesen efter varje 
punkt. Listan säger ingenting om hur ofta en viss aktivitet förekom. I punktlis-
tan syns att 18 av 21 skrev poesi på fritiden och att de flesta pratade med någon 
de kände väl om en del av den poesi de hade läst. Tolv deltagare samlade och 
sparade favoritdikter och använde dem som inspiration till skapande, samt de-
lade dem på sociala medier. Fem deltagare beskrev att de försökte integrera 
poesi i skolarbeten. 
   Analysen av utsagorna kring utvecklingen av ett poesiintresse resulterade i 
fyra teman: litteraturläsning högt värderat i familjerna, intresset tar fart i sena tonåren, att 
skriva sig in i poesin samt att ompröva sin föreställning om poesi. Ett tydligt tema i 
materialet var att deltagarna kom från familjer där litteraturläsning och ofta spe-
cifikt poesi var högt värderat. Flera deltagare hade familjemedlemmar som 
skrev poesi. Den andra starka tendensen var att intresset tog fart på allvar i sena 
tonåren. Ett ytterligare tema var att deltagare gav exempel på att skrivandet fun-
gerat som en katalysator för ett intresse. Slutligen påtalade flera betydelsen av 
att de hade fått sin bild av vad poesi var reviderad. En utökad kunskap om poesi 
och dess olika genrer hade motverkat stereotypa uppfattningar som tidigare 
hindrat deltagare från att intressera sig för poesi.  
   Analysen av utsagorna om fritidsläsningen av poesi resulterade i fem teman: 
enskild läsning hemma, låg aktivitet kring poesi på nätet, poesiläsning som inspiration, 
centrallyriken dominerar samt en västerländsk manlig kanon. Den vanligaste fritidsak-
tiviteten var enskild läsning hemma, vilken oftast skedde på det egna rummet 
kvällstid. Deltagarna uppgav att de läste poesi olika ofta, vanligast var en eller 
ett par gånger i månaden. Sex deltagare uppgav att de läste poesi varje dag, oftast 
via sociala medier. När det gäller läsning i pappersform eller digital läsning upp-
gav 12 deltagare att de oftast läste digitalt. Sex uppgav att de läste i bokform 
och digitalt lika ofta. Tre läste enbart eller mestadels i bokform. De olika sociala 
medier som användes var Tumblr, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, 
BookTube och Goodreads. Deltagarna följde olika litteraturbloggar, Twitter-
konton och prenumererade på poesisidor. Det var också vanligt att man 
googlade efter olika dikter.  
   Nätet användes huvudsakligen för att hitta och läsa poesi. Ingen av deltagarna 
publicerade egna dikter på nätet vid tillfället för intervjun. Flera påtalade att de 
inte ville det heller, vare sig på skrivarsidor eller andra sidor. De diskuterade 
heller inte poesi på några forum. Sociala medier användes för att dela dikter 
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med närstående. Ett ytterligare resultat var att 12 deltagare läste poesi för att 
inspireras till skapande aktiviteter. Deltagarna gav exempel på hur dikter inspi-
rerat till eget skönlitterärt skrivande men också till skapande av musik, bilder, 
låttexter och sakprosa. Fritidsläsningen av poesi kännetecknades av en korsbe-
fruktning mellan poesiläsningen och andra skapande uttryck. Deltagarna läste 
huvudsakligen centrallyriska dikter och låttexter. Deras exempel på favoritpoe-
ter uppvisade en stor individuell spridning men övergripande framträdde en 
äldre manlig kanon. 

Artikel III 

Att läsa fram sig själv – unga om centrallyrikens betydelse (Edda, 2017) 
 
Intervjustudien ovan syftade även till att utveckla en fördjupad förståelse för 
deltagarnas motiv för poesiläsning på fritiden. I den tredje artikeln beskrevs 
resultat om varför man läste poesi. Analysförfarandet var inspirerat av grundad 
teori med öppen kodning av materialet följt av fokuserad kodning (Charmaz, 
2014; Guvå & Hylander, 2003) i syfte att utveckla kategorier om de vanligaste 
motiven till fritidsläsningen av poesi. I ett andra analyssteg prövades Felskis 
(2008) begrepp ”igenkänning”, ”förtrollning”, ”(social) kunskap” och ”chock” 
mot kategorierna samt materialet i sin helhet. 
   Den starka emotionella estetiska upplevelse som dikter kunde ge upphov till 
var ett huvudskäl till fritidsläsningen av poesi. Beskrivningarna indikerade att 
dessa upplevelser var en viktig ingång till ett intresse för poesiläsning. Själva 
upplevelsen som sådan var emellertid svår att beskriva. Meningsskapandet som 
följde på denna upplevelse analyserades, vilket resulterade i tre överlappande 
kategorier som beskrev psykologiska funktioner hos poesiläsningen. 
   Den första kategorin att bli sedd av dikten beskrev en stark upplevelse av att ha 
blivit förstådd på ett nytt sätt av den föreställda poeten eller diktjaget. Diktläs-
ningen beskrev som särskilt betydande när läsarens erfarenheter/tillstånd kläd-
des i ord utifrån en annan människas perspektiv på så sätt att läsningen gav ny 
självförståelse. Rita Felskis (2008) begrepp ”igenkänning” hade här ett förkla-
ringsvärde med avseende på den nya självförståelse som läsningen medförde. 
Däremot fångade inte hennes begrepp den relationella aspekten av läsningen, 
där upplevelsen av att ha blivit förstådd av en annan människa särskilt betona-
des av deltagarna. 
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   Den andra kategorin en inre gemenskap beskrev en upplevelse av gemenskap 
med den föreställda diktaren eller diktjaget som bekräftade och normaliserade 
läsarens tankar och känslor samt reducerade ensamhet. Den föreställda inre ge-
menskapen fungerade som ett komplement till verkliga relationer då läsaren 
kunde spegla känslor och tankar i denna som man ville hålla hemliga eller upp-
fattade som socialt icke accepterade.  
   Den tredje kategorin stöd i svåra perioder beskrev en upplevelse av att genom 
diktläsningen få stöd i en svår livssituation eller kris. Att få ta del av diktjagets 
eller den föreställda poetens perspektiv på en svår situation möjliggjorde en di-
stans till egna känslor och erbjöd nya sätt att tänka om en situation, vilket hjälpte 
läsaren att hantera och bearbeta denna. Poesiläsningen innefattade således ett 
viktigt terapeutiskt element. 

Artikel IV 

Don’t Fear Poetry! Secondary Teachers’ Key Strategies for Engaging Pupils with Poetic 
Texts (Scandinavian Journal of Educational Research, advance online publication, 2019)  
 
Syftet med den tredje delstudien var att undersöka poesiintresserade svensklä-
rares uppfattningar om vilka aspekter de ansåg centrala för undervisningen i 
poesiläsning. Delstudien genomfördes mot bakgrund av tidigare forskning 
(Benton, 2000; Dymoke et al., 2013; Ofsted, 2007; Wolf, 2002) som visar att 
många lärare inte läser dikter och beskriver en osäkerhet beträffande denna del 
av litteraturundervisningen. Studien guidades av frågan: ”What do secondary 
teachers who read poetry for pleasure believe to be the key elements of peda-
gogy when teaching poetry?”. 
   I studien användes semistrukturerade nätintervjuer och ett strategiskt målin-
riktat urval av poesiintresserade svensklärare som arbetade med äldre elever. En 
tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) identifierade mönster i materialet vart-
efter teori om estetisk läsning från Rosenblatt (1994, 1995) samt Shulmans 
(1986, 1987) begrepp ”pedagogical content knowledge”, PCK, användes för att 
vidare analysera och teoretisera lärarnas utsagor om undervisningen. Övergri-
pande tolkades lärarnas didaktiska strategier som att de syftade till att utveckla 
en ”estetisk läsart” (Rosenblatt, 1994, 1995) som i sin tur syftade till att stötta 
elevers personliga estetiska upplevelser. Enligt lärarna syftade undervisningen 
ytterst till att eleverna skulle få rika estetiska upplevelser som kunde ge 
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mersmak. Analysen visade dock att lärarna beskrev färre strategier för att arbeta 
med elevers personliga meningsskapande och utveckla deras personliga tolk-
ningar, än strategier för gemensam textanalys. De strategier och arbetssätt som 
lärarna beskrev inkorporerades i fyra teman som tillsammans teoretiserades 
som en tentativ PCK (Shulman, 1986,1987) för undervisningen i poesiläsning: 
drawing on personal engagement, discussing pupils’ conceptions from the outset, creating a safe 
classroom atmosphere, och scaffolding pupils’ interpretations som inkluderar två subte-
man: scaffolding the aesthetic experience och scaffolding textual analysis. Här översätts 
dessa till svenska och beskrivs kortfattat: 

Att utgå från sitt personliga engagemang 

En majoritet av lärarna (11/15) beskrev hur de på olika sätt använde sina egna 
erfarenheter och läsupplevelser för att motivera elever. Genom att beskriva vad 
de själva fick ut av poesin och genom att visa elever exempel på dikter som de 
hade uppskattat på olika vis, upplevde lärarna att elevernas engagemang ökade. 
En vanlig uppfattning om att läraren behöver vara engagerad för att få elever 
att bry sig om poesi noterades. Lärarna använde vidare ofta dikter som de själva 
uppskattade i undervisningen. Lärarnas egna läsupplevelser och erfarenheter av 
dikter utgjorde således både en viktig utgångspunkt i undervisningen och an-
vändes som en strategi för att få elever intresserade. 

Att diskutera elevers uppfattningar inledningsvis 

En majoritet av lärarna (9/15) beskrev att det var vanligt att elever var osäkra 
och till och med rädda för att inte förstå poesi. För att mota denna rädsla arbe-
tade de med att undersöka elevers uppfattningar om poesi. Inledningsvis disku-
terade lärarna med eleverna om deras erfarenheter och tankar om poesin. De 
presenterade ofta ett utbud av olika sorters dikter (spoken word, tonsatta dikter, 
inlästa dikter, poesivideos) för eleverna för att ge dem fler exempel på poetiska 
former. Lärare gav också exempel på att elever som hade erfarenheter av poesi-
läsning och poesiskrivande fick berätta om detta för att inspirera klasskamrater. 
Eftersom uppfattningen om ”en rätt tolkning” både var stark och vanligt före-
kommande bland elever behövde denna särskilt problematiseras. Lärarna dis-
kuterade därför vad poesi kan vara och demonstrerade hur en dikt kan läsas på 
flera olika sätt. Det var, enligt lärarna, avgörande att eleverna fick insikt om att 
poesin är till för alla och att ingen enskild grupp har patent på tolkningar. 
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Att skapa ett tryggt klassrumsklimat 

En tredjedel av lärarna lyfte fram att eftersom dikttolkning i högre grad än an-
nan litteraturtolkning bygger på en personlig läsning var det viktigt att man för-
sökte skapa en extra trygg atmosfär. För att eleverna skulle våga beskriva sina 
läsupplevelser, känslor och erfarenheter i relation till det lästa var ett tryggt och 
tillåtande klassrumsklimat en avgörande faktor för en god utveckling av elevers 
tolkningar. 

Att stötta elevers tolkningar genom att fokusera den estetiska upplevelsen och textanalys 

Tolkning och bearbetning av tolkningar på olika vis har sedan länge varit ett av 
syftena med att läsa dikter i skolan. Enligt lärarna var emellertid tolkning det 
som elever hade störst svårigheter med. Lärarna beskrev flera strategier för att 
stötta elevers tolkningsarbete. Först och främst försökte de att understödja ele-
vers estetiska upplevelser. För detta syfte använde de olika strategier såsom att 
försöka hitta dikter som passade eleverna och gav dem möjligheter att själva 
välja dikter. De använde sig av uppläsningar och tonsatta dikter. Fokus lades på 
elevernas emotionella upplevelse av dikterna. Vidare arbetade lärarna med att 
både bekräfta och utmana eleverna med komplexa dikter som kunde ge upphov 
till många frågor.  
   Lärarna arbetade också med att analysera dikterna tillsammans med eleverna 
för att utveckla deras tolkningar. Några lärare beskrev hur de i undervisningen 
undersökte dikters form. Andra beskrev hur de arbetade med att läsa texten 
noga med hjälp av elevernas egna frågor och reaktioner. Dessa två strategier 
kunde även kombineras på så sätt att eleverna först arbetade med att på olika 
sätt beskriva sin personliga reaktion och läsupplevelse och funderade på vad i 
dikten som påverkade dem på detta sätt. Därefter analyserades diktens form-
språk för att försöka hitta en mer allmän tolkning som kunde kopplas till olika 
litteraturvetenskapliga begrepp. En slags ”gyllene regel” tycktes vara den att 
man bad eleverna att alltid förankra sina tolkningar i texten. Smågruppsarbeten 
där tolkningar jämfördes var också enligt lärarna produktivt för att hålla tolk-
ningarna textnära. Ett ytterligare arbetssätt som flera gav exempel på var att låta 
eleverna arbeta om dikter och på detta sätt få dem att utveckla sin tolkning. 
Elever kunde få i uppgift att skriva nya dikter, göra uppläsningar, bilder, pre-
sentationer, workshops, litterära salonger, videos eller spoken word-föreställ-
ningar i syfte att både begrunda texten noga och därefter skapa nytt utifrån sin 
tolkning.  
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Diskussion 
I denna avslutande del diskuteras delstudiernas resultat vidare utifrån de fråge-
ställningar som presenterades i inledningen, samt den utvidgade forskningskon-
text som lagts i kappan. Ett antal resultattendenser rörande läsupplevelsen och 
poesiläsningens syften har valts ut, dels för att belysa relationen mellan fritidens 
och skolans poetiska läspraktiker, dels för att belysa huruvida resultaten tyder 
på att någon läspraktik är särskilt betonad i undervisningen, och om så, vad som 
kännetecknar denna. I diskussionen återknyter jag även till den tidigare genom-
gången av ämnesplanen för gymnasiets svenskämne. 

Den estetiska upplevelsen 

Den första tendensen som jag vill lyfta fram för att diskutera relationen mellan 
fritidens och skolans poetiska läspraktiker rör den estetiska upplevelsen vid po-
esiläsning. Den estetiska upplevelsen framstår i intervjuerna som central för fri-
tidens såväl som skolans poetiska läspraktiker. Begreppet estetisk upplevelse 
ska här förstås empiriskt och innefattar elevernas beskrivningar av sina läsupp-
levelser samt lärarnas beskrivningar av de läsupplevelser de önskar ge eleverna 
genom undervisningen.  
   Den tidigare forskningen om elevers fritidsläsning av litteratur pekar i riktning 
mot att det känslomässiga engagemanget och litteraturens personliga relevans 
för läsaren är av avgörande betydelse för denna (Hansson, 1988; Lövgren, 1991; 
Manderstedt & Palo, 2009; Nordberg, 2017; Olin-Scheller, 2006; Ulfgard, 
2002). Samma mönster har identifierats i forskning om vuxnas poesiläsning på 
fritiden (Eriksson, 2006; Pullinger & Whitley, 2017; Schwartz et al., 2006; van 
der Starre, 2017). Dessa resultat bekräftas även av denna studie. I artikel III 
beskrivs hur eleverna först och främst läser dikter för det emotionella engage-
manget och hur meningsskapandet präglas av ökad självförståelse. Deltagarnas 
beskrivningar tyder emellertid på att det inte bara är det emotionella engage-
manget och den personliga relevansen49 som spelar roll, utan pekar även mot 
betydelsen av en komplex upplevelse av dikter där känslor och tankar integreras 
på ett sätt som ger en särskild tillfredställelse. Den estetiska upplevelsen tycks 

                                         
49 Se även Hansson (1974) och Malmgren (1986, 1997) när det gäller elevers diktreception i 
undervisning. 
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av beskrivningarna att döma utgöra ett mål i sig även om beståndsdelarna i och 
värdet av upplevelsen är svårare att klä i ord än den ökade självförståelse som 
följer på den. Deltagarna beskriver att läsningen kännetecknas av en förhöjd 
närvaro. Upplevelser av skönhet och ”sanning” lyfts fram som viktiga aspekter. 
”Vacker” är ett ord som flera använder. En deltagare liknar läsningen vid ”kat-
harsis” och beskriver hur det kan ge en speciell ”tillfredställelse” då poeten ge-
staltat en emotionell och tankemässig komplexitet på ett ”perfekt” sätt.  
   I mitt opublicerade intervjumaterial finns ytterligare aspekter som är relevanta 
att nämna i detta sammanhang. En deltagare beskriver att dikter ger en starkare 
”inlevelse” än prosa. En annan att dikter ger en starkare ”känsla”.  Två beskriver 
att dikter ”kommer närmre” än andra texter. Något som också lyfts fram av en 
deltagare som speciellt med poesi är att den estetiska upplevelsen uppstår ome-
delbart när man ”träffas av känslan” eller ”stämningen” i en dikt. En annan 
säger: ”känslan när man läser det, det är speciellt, just att det kommer direkt på, 
att man läser det och så får man direkt en känsla, en bok kanske tar lite längre 
tid.” Exempel ges både på direkt igenkänning och upplevelser av något främ-
mande som deltagarna berörs av men inte förstår. Tre deltagare beskriver även 
att det som särskiljer läsupplevelsen av poesi från annan litteraturläsning är att 
läsaren får del av hela det tankemässiga och känslomässiga innehållet på kort 
tid: ”det ger en möjlighet för mig att läsa en hel historia med så många känslor 
och så mycket komplexitet på bara några rader”. Poesin ger läsaren möjlighet 
att snabbt ta del av en hel berättelse eller få ett nytt perspektiv på en situation. 
   Av elevernas beskrivningar att döma framstår dessa estetiska upplevelser som 
en nyckel till fritidsläsningen av poesi och som avgörande för utvecklingen av 
ett poesiintresse. Elevernas beskrivningar tyder vidare på att den estetiska upp-
levelsen har en egen sorts fenomenologi, innefattande flera delaspekter, vilken 
vore intressant att undersöka för att förstå mer om varför människor läser poesi 
och hur man eventuellt kan stimulera elevers läsintresse. Några av de aspekter 
som eleverna beskriver har noterats av Hansson (1959), som fann att starka 
diktupplevelser tenderade att uppstå direkt och innefatta en intuitiv helhetsupp-
levelse av dikten. Elevernas beskrivningar påminner även till viss del om Svens-
sons (1985) beskrivning av symboliska tolkningar, som baseras på en upplevelse 
av dikten som ett sammanvävt komplex av tankar, känslor och stämningar.    
   I artikel IV visas hur alla de 15 lärarna beskriver att de sätter elevernas emo-
tionella läsupplevelse i främsta rummet i undervisningen. Först och främst 



 101 

syftar undervisningen till att eleverna ska ges goda möjligheter till personligt 
relevanta läsupplevelser som kan ge mersmak. Dessa beskrivs som viktiga för 
att eleverna ska engageras och förhoppningsvis kunna få igång ett intresse för 
poesi som sträcker sig bortom skolkontexten. Enligt lärarnas beskrivningar ut-
gör dessa upplevelser i sig ett huvudskäl till varför man läser poesi. I artikeln 
tolkas lärarnas arbete på en övergripande nivå som att de försöker odla en este-
tisk hållning (Rosenblatt, 1994) hos eleverna i syfte att understödja deras este-
tiska upplevelser. Lärarnas beskrivningar av läsupplevelsen vid poesiläsning kan 
även förstås som ett uttryck för ett transaktionellt synsätt på poesiläsning, där 
den estetiska upplevelsen ses som en unik, personlig, känslomässig händelse. 
Utifrån ett sådant synsätt betonar lärarna vikten av att elever ges möjligheter att 
själva välja dikter att arbeta med för att finna de dikter som berör dem.  
   De estetiska upplevelserna beskrivs dock inte bara som ett övergripande mål 
i undervisningen för att de engagerar elever och bidrar till deras intresse. Vidare 
menade alla 15 lärare att elevers estetiska upplevelser är särskilt gynnsamma för 
elevers tolkningsarbete (jfr. Hansson, 1959). Lärarna beskriver ett flertal strate-
gier för att bidra till elevers emotionella engagemang som utgör underlag för 
tolkningar: välja dikter som intresserar elever, använda uppläsningar av dikter, 
fokusera på den känslomässiga responsen samt att använda dikter med hög grad 
av komplexitet eftersom dessa engagerar bättre.  
   Sammanfattningsvis pekar resultaten ovan i riktning mot att de estetiska upp-
levelserna av poesi har en central roll för såväl fritidens som skolans poetiska 
läspraktiker, såsom de beskrivs av dessa grupper. Av elevernas beskrivningar att 
döma utgör de en nyckel till deras poesiintresse och meningsskapande. Lärarna 
beskriver i intervjuerna hur elevers estetiska upplevelser utgör ett viktigt över-
gripande mål för undervisningen eftersom de i sig utgör ett huvudskäl till varför 
man läser poesi. Dessa upplevelser är, enligt lärarna, även betydande för elevers 
tolkningsarbete.  
   Resultaten ger skäl att anta att fritidens och skolans poetiska läspraktiker kan 
fungera stöttande i relation till varandra både när det gäller att stimulera elevers 
fritidsläsning och när det gäller att utveckla deras tolkningar (Skolverket, 
2011b). Om man sätter resultaten i relation till svenskämnets målsättning att 
stimulera elevers läsintresse och fritidsläsning, pekar de mot betydelsen av att 
elever ges goda möjligheter till estetiska upplevelser av poesi. För att under-
stödja dessa förefaller det gynnsamt att elever ges gott om utrymme att välja 
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dikter och att elever får ta del av en bredd av poetiska texter för att finna dikter 
som berör.  
   I relation till ämnesplanens målsättning att utveckla elevers tolkningar (Skol-
verket, 2011b), indikerar resultaten även att estetiska upplevelser kan ha en av-
görande betydelse för kvaliteten och komplexiteten i elevers tolkningar. Den 
tidigare forskningen har, vilket visas i artikel I (tema 2), pekat ut tolkningar som 
ett särskilt problemområde då flera studier tyder på att elevers tolkningar inte 
utvecklas i någon större utsträckning under skolåren. Även lärarna i denna stu-
die lyfter fram tolkningsarbetet som något som elever har speciellt svårt med. 
Utsagorna ovan väcker emellertid frågor om de bristfälliga tolkningar som 
forskning sett kan ha någonting att göra med själva undersökningsprocedurerna 
i studierna av tolkningars progression, där elever varken kan välja dikter eller 
frågor själva, och därmed kanske inte ges möjlighet att tolka utifrån en dikt som 
de är personligen berörda av (jfr. Levine, 2018). Man kan undra hur elevers 
tolkningar skulle se ut om de själva fick möjlighet att välja dikter. Man kan dess-
utom fråga sig om föreställningen i forskningen om en rak linjär utveckling av 
tolkningar mot en alltmer utvecklad komplexitet, kan skymma en tänkbar viktig 
förutsättning för ett nyanserat tolkningsarbete, nämligen den estetiska upple-
velsen (jfr. Hansson, 1959). Den empiriska forskningen kring dikttolkningar ty-
der på att dessa inte bara påverkas av den tanke- och språkutveckling som sker 
med åldern (Svensson, 1985) utan även av de estetiska upplevelserna som i sin 
tur påverkas av läsarens livserfarenheter (Hansson, 1959; Malmgren, 1997). 

Psykologiska behov 

När det gäller det meningsskapande som sker utifrån de estetiska upplevelserna 
av poesi, framträder en kontrast mellan fritidens och skolans poetiska läsprak-
tiker. Nedan behandlas först en övergripande tendens i elevernas beskrivningar 
av sina motiv för fritidsläsningen. I efterföljande del belyses en övergripande 
tendens i lärarnas beskrivningar av syftena för diktläsning i litteraturundervis-
ningen.  
   När det gäller motiven för poesiläsning på fritiden indikerar elevernas beskriv-
ningar av de enskilda, delvis privata läspraktikerna, att dessa huvudsakligen är 
inriktade mot ett antal grundläggande psykologiska behov hos individen. Den 
estetiska upplevelsen som beskrevs ovan kan även tänkas möta ett psykologiskt 
behov av den sortens upplevelser. I artikel III visas hur utsagorna om varför 
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eleverna läser poesi framförallt rör hur läsningen svarar mot behov av ökad 
självförståelse, gemenskap och identitetsskapande; resultat som stöds av den 
tidigare forskningen om ungdomars fritidsläsning (Hansson, 1988; Lövgren, 
1991; Manderstedt & Palo, 2009; Nordberg, 2017; Ulfgard, 2002) och forsk-
ningen om vuxnas fritidsläsning av poesi (Eriksson, 2006; Pullinger & Whitley, 
2017; Schwartz et al., 2006). I artikeln beskrivs hur deltagarna upplever att de 
genom läsningen blir förstådda och bekräftade samt att de får stöd i svåra situa-
tioner. Med kategorin att bli sedd av dikten visas hur poesiläsning kan uppfattas 
fungera likt en reell relation där en föreställd person (diktjaget eller poeten) 
”ser” läsaren och erbjuder denna ny självförståelse genom sitt perspektiv. Ka-
tegorin innefattar en upplevelse av att sig befinna sig i en relation under läs-
ningen. 
   Den andra kategorin, en inre gemenskap, rymmer uppfattningar om bekräftelse 
och normalisering av läsarens tankar. Att poesiläsningen kan reducera ensamhet 
lyfts fram som en särskilt viktig funktion av deltagarna. Genom att läsa poesi 
kan privata sidor av läsarens jag speglas varför läsningen kan utgöra ett kom-
plement till läsarens reella relationer. Poesiläsningen beskrivs även som möten 
över allmänmänskliga erfarenheter och känslor, såsom kärlek, ensamhet och 
sorg. Läsaren upplever sig träda i gemenskap med poeten, människan i dikten, 
eller ett mänskligt ”vi”, när läsaren och diktens subjekt möts över liknande er-
farenheter och/eller känslor. Denna aspekt, att fritidsläsning kan vara ett sätt 
att nå gemenskap med andra kring det allmänmänskliga har beskrivits när äldres 
poesiläsning undersökts (Eriksson, 2006). Resultatet visar att detta också har 
giltighet för dessa ungdomars fritidsläsning. 
   Tidigare forskning om ungdomars litteraturläsning och vuxnas poesiläsning 
på fritiden har vidare sett att en terapeutisk funktion är ett av de vanligaste mo-
tiven för läsningen (Eriksson, 2006; Hansson, 1988; Pullinger & Whitley, 2017; 
Schwartz et al., 2006; Ulfgard 2002). Den tredje kategorin i artikel III, stöd i svåra 
perioder, visar att en terapeutisk funktion även är central när unga läser dikter på 
fritiden. De tre kategoriernas relevans understödjs vidare av resultaten från en 
nationell amerikansk enkät om motiv för poesiläsning (Schwartz et al., 2006). 
   Sammantaget tyder resultaten på att det finns en underliggande viktig rela-
tionell dimension i fritidens poetiska läspraktiker, där en inriktning mot att få 
perspektiv på sig själv och den egna situationen är tydlig. Att läsaren genom 
poesiläsningen uppfattar sig träda i relation till en föreställd annan har inte 
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beskrivits i den tidigare forskningen om ungas fritidsläsning av litteratur. Pul-
linger och Whitleys (2016, 2017) studie om varför människor memorerat dikter 
visar emellertid på liknande resultat. De memorerade dikterna liknas vid män-
niskor eller levande entiteter vilka man har en fortgående personlig relation till.  
   En ytterligare aspekt av denna relationella dimension är att människan i eller 
bakom dikten alltid beskrivs vara på läsarens sida och liknas vid en ”vän” eller 
”guide” som läsaren kan vända sig till för olika syften. Uppfattningar om att 
man får ta del av en slags kärleksfull omsorg genom läsningen kan tolkas in i 
utsagorna. Om man sätter denna aspekt i relation till den tidigare forskningen 
om fritidsläsning av litteratur blir ett mönster tydligt. Litteraturläsningen karak-
täriseras i forskningen som ett intensivt förhållande till litterära gestalter och 
verk, och läsupplevelsen liknas vid former av kärlek (Hansson, 1988; Lövgren, 
1991; Manderstedt & Palo, 2009; Pullinger & Whitley, 2017). Dessa resultat pe-
kar sammantaget i riktning mot att de relationer som läsare skapar till litterära 
karaktärer, verk och författare är av stor betydelse, ibland kanske lika eller mer 
betydande än verkliga relationer, som exempelvis när dikter kan spegla hemlig-
heter och privata sidor av läsarens jag.  
   Sammanfattningsvis tyder resultaten som beskrivits ovan på att fritidens po-
etiska läspraktiker i denna grupp är inriktade mot att tillgodose grundläggande 
psykologiska behov hos läsaren. Resultaten indikerar även att fritidens poetiska 
läspraktiker skulle kunna fungera stöttande för de läspraktiker i skolan som syf-
tar till att utveckla elevers förmåga att läsa skönlitteratur för självinsikt, och för 
de läspraktiker som syftar till att stödja elevers personliga utveckling (Skolver-
ket, 2011b). För elever som likt dessa deltagare redan har utvecklat en förmåga 
att läas för självinsikt, blir då frågan hur lärare i undervisningen kan bygga vidare 
på de kunskaper och erfarenheter som elever har. För elever som inte har någon 
erfarenhet av poesiläsning, torde resultaten kunna användas som utgångspunkt 
för diskussioner kring varför man läser poesi. För att understödja elevers per-
sonliga relation till poesi och utveckla deras personliga meningsskapande kan 
man även tänka sig att det vore gynnsamt att elever ges ett betydande utrymme 
att under friare former utforska olika poetiska texter och ges möjligheter att 
bearbeta dem på olika sätt i undervisningen. 
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Textanalytiska tolkningspraktiker 

Den sista tendensen som jag vill lyfta fram för att belysa relationen mellan fri-
tidens och skolans poetiska läspraktiker rör lärarnas syften med diktläsningen i 
undervisningen. I anslutning till detta behandlas också frågan om huruvida det 
går att skönja någon dominerande läspraktik i gymnasieundervisningen. I artikel 
IV visas hur lärarna, trots att de lyfter fram elevers personliga meningsskapande 
som centralt i undervisningen, huvudsakligen beskriver arbeten med textanalys. 
Nedan diskuteras hur denna skillnad mellan mål och arbetssätt kan tänkas rela-
tera till olika läspraktikers institutionella makt och utrymme i ämnesplanen. 
   I avhandlingens bakgrund gjordes en genomgång av ämnesplanen för att visa 
på förutsättningar som påverkar lärares arbete. Där påtalades en diskrepans 
mellan ämnets olika syften och kursernas kunskapskrav som betonar litterär 
analys utifrån begrepp. Tidigare forskning om föreliggande styrdokument för 
grundskolan och gymnasiet (Lundström, Manderstedt & Palo, 2011; Mehrstam, 
2014; Thavenius, 2017) har noterat denna obalans, samt påtalat att detta skulle 
kunna få som konsekvens att textanalytiska läsarter ges ett dominerande ut-
rymme, emedan läsarter som syftar till värdegrundsarbete, elevers personliga 
utveckling eller att elever utvecklar kunskap om samhället, inte betonas på 
samma sätt. Då inriktningen mot textanalys även inskärps i de nationella proven 
(Nilson, 2017) förefaller en sådan emfas vid textanalytiska läspraktiker inte 
osannolik.  
   En liknande obalans mellan övergripande målsättningar för undervisningen 
och den beskrivna praktiken är tydlig i lärarnas utsagor. Lärarna lyfter fram vär-
det av den personliga estetiska upplevelsen och elevers individuella menings-
skapande (jfr. Rosenblatt, 1994), men i beskrivningarna av undervisningen syns 
en tendens till att arbetsätt som syftar till textaanalys dominerar. Lärarna beskri-
ver få metoder och strategier för att arbeta med en utveckling av elevers per-
sonliga tolkningar och meningsskapande. Texten och dess form tycks ha en 
central ställning i undervisningen. 
   Denna samstämmighet mellan ämnesplan och utsagor skulle kunna indikera 
att lärarna i hög grad påverkas av ämnesplanens betoning av textanalys, och det 
är möjligt att lärarnas beskrivningar speglar en reell skillnad mellan retorik och 
praktik. Forskning har sett att lärare som sade sig värdesätta elevers personliga 
meningsskapande i praktiken huvudsakligen arbetade med textanalytiska när-
läsningar (Xerri, 2018). Men det är också möjligt att lärarna saknar begrepp för 
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att beskriva sitt arbete med elevers personliga meningsskapande, då den forsk-
ningstradition som utifrån Rosenblatts teori fokuserat metoder för utveckling 
av elevers personliga responser vid diktläsning, i stort sett saknas i den svenska 
poesididaktiska diskussionen. Lärarna skulle därför kunna tänkas ha svårare att 
beskriva ett sådant arbete i avsaknad av en vetenskaplig diskurs med begrepp 
för dessa poetiska läspraktiker. 
   Utifrån ett literacyperspektiv kan denna spänning mellan mål och en betoning 
av textanalys i såväl ämnesplanen som lärarnas utsagor, sättas i relation till 
läspraktikers makt och status i utbildningssystemen. Emfasen på litterär form i 
ämnesplanen har tidigare diskuterats som en tänkbar konsekvens av ett ökat 
fokus på tydlighet och mätbarhet i styrdokumenten (Lundström, Manderstedt 
& Palo, 2011; Mehrstam, 2014), och som en möjlig följd av att läroplansförfat-
tarna tänker sig att mål som rör personlighetsutveckling och kunskaper om sam-
hället kan nås genom arbetet med textanalys (Thavenius, 2017). En ytterligare 
tolkning skulle kunna vara att textanalysens framskjutna position delvis kan för-
stås som en konsekvens av att närläsning med fokus på form är den domine-
rande forskningsansatsen i svensk litteraturvetenskap och fortfarande utgör en 
form av doxa (Andersson, 2008); ett slags självklar läspraktik som ämnet är 
byggt kring och utgör en central del av dess identitet. Det förefaller rimligt att 
doxan skulle kunna vara en delförklaring till att just textanalysen lyfts fram, 
emedan andra läspraktiker med tillhörande vetenskapliga begrepp ges mindre 
utrymme. I och med att textanalyser ges en framskjuten position i kunskapskra-
ven, kan det vidare tänkas att lärarna uppfattar att dessa utgör en slags norm för 
hur elever ska läsa litteratur och att lärarna därför lyfter fram sitt arbete med 
dem.  
   Doxans makt skulle också kunna vara en tänkbar förklaring till varför lärarna, 
som själva läser poesi på sin fritid, inte lyfter fram de egna fritidspraktikerna 
som en resurs i undervisningen. I mitt opublicerade intervjumaterial har jag i 
preliminära analyser av lärarnas utsagor sett att lärarna tenderar att uppge lik-
nande motiv för läsningen som eleverna. Men trots att psykologiska läspraktiker 
har varit viktiga för lärarna, förefaller de nyttja lite av dessa erfarenheter och 
kunskaper i undervisningen. Möjligen uppfattar lärarna inte att deras fritidsläs-
ning har samma legitimitet och status som de vetenskapliga analys- och tolk-
ningspraktikerna (jfr. Hansson, 1975; Nordberg, 2017; Thavenius, 2017). 
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   Sammanfattningsvis förefaller textanalytiska läspraktiker av lärarnas beskriv-
ningar att döma ges ett dominerande utrymme, emedan läspraktiker som syftar 
till att stödja elevers personliga utveckling eller att ge elever kunskap om andra 
människors livsvillkor och samhällsfrågor inte betonas på samma sätt. Men ef-
tersom lärarnas undervisning inte har observerats går det emellertid inte att veta 
något säkert om detta. Tendensen i lärarnas utsagor manar därför till fortsatta 
studier av poesiundervisning för att undersöka hur de olika målen för svensk-
ämnet beaktas, och hur elevers möjligheter att utveckla flera poetiska läsprakti-
ker ser ut. Konstrasten mellan elevernas och lärarnas beskrivningar av poesi-
läsningens inriktning, väcker även frågor om undervisningen tillräckligt stimu-
lerar elevers läsintresse och kan tänkas bidra till deras fritidsläsning. Eleverna 
beskriver en fritidsläsning inriktad mot psykologiska behov. Ämnesplanen och 
lärarnas utsagor ger skäl att tro att poesiläsningen i skolan kan inriktas mot att 
utveckla elevers tolkningar och att analysera litteratur. Om formella aspekter 
sätts i förgrunden och elevers individuella meningsskapande inte beaktas i lika 
hög grad, skulle detta kunna inverka menligt på läsintresset och fritidsläsningen 
(jfr. Hansson, 1975; Mehrstam 2015). Det vore därför värdefullt med fortsatta 
studier för att få klarhet i dels hur lärare arbetar med olika poetiska läspraktiker 
i litteraturundervisningen, dels hur dessa praktiker relaterar till elevers engage-
mang och fritidsläsning. 
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Sammanfattande slutpunkter 
I avhandlingens inledning beskrev jag hur forskning visat att många lärare upp-
lever poesiundervisningen som en särskild utmaning i jämförelse med den öv-
riga litteraturundervisningen. Där påtalades också att det finns begränsat med 
forskning som kan ge stöd till lärare. Denna studie genomfördes därför i syfte 
att ge en fördjupad förståelse för poetiska läspraktiker som gymnasieelever mö-
ter i skolan och engagerar sig i på fritiden. Genom de tre delstudierna har upp-
fattningar om och beskrivningar av läsaktiviteter kring poesi i undervisning och 
vardagsliv, belysts utifrån tre perspektiv: internationell forskning, elever och lä-
rare. I den avslutande diskussionen har ett antal resultattendenser diskuterats 
ytterligare med hjälp av literacyteori och den utvidgade forskningskontext som 
lagts i kappan. Resultaten visar att det tycks finnas särskilda möjligheter med 
poetiska texter i undervisningen, men också utmaningar som inte kan lösas med 
allmänna litteraturdidaktiska strategier utan kräver en förståelse av poesiunder-
visningens specifika innehåll och förutsättningar.  
   Att den estetiska upplevelsen lyfts fram av både eleverna och lärarna som 
grunden för ett personligt relevant meningsskapande, tyder på att det skulle 
kunna vara gynnsamt för lärare att inledningsvis lägga stor vikt vid elevers este-
tiska upplevelser, och ge elever utrymme att läsa och arbeta med poesi som 
berör dem. Vidare manar elevernas psykologiska och relationella fritidsläsning 
till fortsatt reflektion om hur man kan beakta dessa behov i skolans litteratur-
undervisning. Avslutningsvis kan studiens resultat, i sina delar och i sin helhet, 
förhoppningsvis fungera som ett underlag för lärare i diskussioner kring poesi-
undervisningen och bidra till en fördjupad reflektion om vilka poetiska läsprak-
tiker elever möter i undervisningen och varför.  
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Summary 

Meetings with poetry: Poetic literacy inside and outside upper secondary 
education 

This is a compilation thesis comprising four papers. The following section de-
scribes the studies and summarises the results. 
   The thesis explores upper secondary students’ poetry reading inside and out-
side school. Poetry reading constitutes core content in the subject of Swedish 
at both primary and secondary level (Skolverket, 2011a; 2011b). Teachers are 
expected to be able to teach poetry in accordance with the different aims and 
purposes stated in the curriculum. For example, students should read for pleas-
ure and develop knowledge about literature. They should also develop their 
ability in order to enhance their self-understanding and develop their interpre-
tations. However, research indicates that many teachers find the teaching of 
poetry to be especially challenging compared with the teaching of other genres 
(Alfredsson, 2018; Dahlbäck, Lyngfelt, & Bengtsdotter Katz, 2018; Rooswall & 
Wolf, 1998; Thorson, 2000; Wolf, 1995; 2002). Teachers and student teachers 
describe a lack of confidence in how to engage students with poetry, and insuf-
ficient subject knowledge. Moreover, few teachers read poetry for leisure. Some 
recent studies show that student teachers state a need for more preparations 
during their teacher training (Alfredsson, 2018; Dahlbäck, Lyngfelt & 
Bengtsdotter Katz, 2018). The problems described by teachers in the Swedish 
context have also been noted in international research on poetry teaching (Ben-
ton, 2000; Dymoke, Lambirth & Wilson, 2013; Ofsted, 2007). In Britain, na-
tional evaluations of poetry teaching in primary and secondary school have 
found this part of the English curriculum to be the least developed and in most 
need of improvement (Ofsted, 2007). In the Swedish context, there is a lack of 
similar national evaluations of the teaching of poetry and thus little is known 
about how poetry is taught in schools. National evaluations of literature teach-
ing show that students’ literature reading tends to be an individual project where 
students are left to read on their own without sufficient challenges (SOU, 
2012:65). 
   Moreover, a new Education Act (SFS, 2010:800) was introduced in 2010 stat-
ing that teaching in all subjects must be based on science and proven 
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experience. This increased the pressure on teachers to evaluate their teaching 
strategies according to scientific evidence. To date, however, there are few stud-
ies on the teaching of poetry that can help guide teachers in their work. Swedish 
research on literature pedagogy has mainly focused on prose genres. 
   The teaching of literature in upper secondary school has the aim of develop-
ing students’ interpretations through methods derived from research, but also 
to scaffold students’ interest in literature and to underpin their leisure reading. 
Research on young peoples’ leisure reading is thus relevant in order to provide 
teachers with an understanding of how children and teenagers develop into avid 
readers. However, Swedish research has previously focused solely on the read-
ing of prose genres for leisure (Hansson, 1988; Lövgren, 1991; Manderstedt & 
Palo, 2009; Nordberg, 2017; Olin-Scheller, 2006; Ulfgard, 2002). There is con-
sequently a need for research that investigates how young people read and use 
poetry outside school.  
  In the light of this, the overarching aim of the study is to increase the under-
standing of poetic literacies that secondary students develop inside and outside 
school. The study comprises three sub-studies that investigate these poetic lit-
eracies from different perspectives. The first sub-study analysed international 
research discussions on the teaching of poetry reading in secondary school. The 
second sub-study targeted students and the third teachers, all of whom self-
define as keen poetry readers, to explore their views of poetry reading inside 
and outside school. 

Theoretical framework 

The study employs an overarching theoretical framework derived from New 
Literacy Studies to integrate and discuss the findings (Barton, 2007; Barton & 
Hamilton, 2000; Street, 2001; 2003). Other theories are used in the individual 
papers to analyse and interpret findings (see below). 
   Within a literacy framework, poetry reading is understood as a social practice. 
The concept of literacy encapsulates both reading and writing processes, which 
are seen as interrelated social activities that are shaped and adapted according 
to context. The theory highlights social, psychological and historical aspects of 
literacy (Barton, 2007). Literacy is theorised as a social activity, as well as a psy-
chological phenomenon, that is affected by the history of reading and writing 
practices. Reading is thus set within a sociocultural perspective that goes 
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beyond psychological theory focusing on reading as individual cognitive skills 
and as construction of mental models (Barton, 2007). Literacy is described as 
“a stable, coherent, identifiable configuration of practices such as legal literacy, 
or the literacy of specific workplaces” (Barton, 2007, p. 38). From this, it fol-
lows that people have several literacies that they use for different purposes in 
different contexts. Moreover, literacies can be supported by institutions or 
mainly cultivated in private domains. Literacy, as a phenomenon, is not con-
fined to specific domains, as perceptions of texts and activities can be shared 
by people and thus transfer between contexts and interact in complex ways 
(Barton, 2007). Reading and writing activities are studied in context and inter-
preted in relation to the specific uses and purposes in a domain. Everyday liter-
acies and school literacies are understood in their own right, and not set as 
standards for each another. Another aspect of this perspective is that literacies 
are seen as embedded in societal power relations. Questions are thus addressed 
regarding what literacies are supported in a specific domain and how this relates 
to the societal power of different groups.  
   This study investigates poetic literacy in the private leisure domain and in the 
educational domain by exploring participants’ descriptions of “literacy prac-
tices” and “literacy events” (Barton, 2007; Barton & Hamilton, 2000; Street, 
2001; 2003) through interview data. “Literacy practices” is a wide-ranging ab-
stract concept entailing perceptions, values and feelings about texts and their 
uses. “Literacy events” are observable units of activities involving texts.  

Methodology 

The study is qualitative and explorative. The research process might be de-
scribed as abductive (Alvesson & Sköldberg, 2017; Charmaz, 2014), where em-
pirical patterns and theory are compared in order to increase the understanding 
of phenomena studied through an interpretative process.  
   The first sub-study (paper I) is a systematic literature review of international 
research on the teaching of poetry reading in secondary school. Systematic re-
views are often used to identify and analyse existing research on a specific topic. 
They differ from ordinary literature reviews in that they are replicable as search 
options and that inclusion criteria are explicitly stated (Cohen, Manion & Mor-
rison, 2011). Both qualitative and quantitative studies are normally included in 
the field of education. The material can be analysed in different ways depending 
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on the research interest (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). In 
this study a descriptive analysis of the research was combined with an inductive 
thematic analysis of major and minor topics in the material.  
  The second and third sub-study targets students and teachers who define 
themselves as keen readers of poetry, in order to explore poetic literacy inside 
and outside school. Semi-structured interviews were deemed appropriate to fa-
cilitate an exploration of participants’ perceptions. Qualitative, semi-structured 
interviews enable an investigation of pre-set topics, as well as provide opportu-
nities for follow-up questions (Kvale & Brinkmann, 2014). Online interviews 
(Salmons, 2015) were used so that participants from across the country could 
be interviewed. Strategies from constructive grounded theory (Charmaz, 2014) 
were used to collect and analyse the empirical material (paper II, III, IV). In 
paper IV, a thematic analysis (Braun & Clarke, 2006) was also used in combi-
nation with these strategies in order to develop themes. 

Summary of results 

Paper I: “Teaching Poetry Reading in Secondary Education: Findings From a Systematic 
Literature Review” Scandinavian Journal of Educational Research, (2016), 61(05), 584–
599 
 
The teaching of poetry reading is understudied in Swedish research on literature 
pedagogy. The first sub-study therefore had the aim of investigating English 
language research discussions on this topic, in order to lay some foundations 
for further investigations. The study comprised 28 articles retrieved from dif-
ferent databases. Research questions were as follows: 
 

• What countries are the researchers from and in which research fields 
do they do their work? 

• What types of research designs are used in the articles? 
• What are the main themes in the articles? 
• What are minor themes in the articles? 

 
A descriptive analysis showed that the research mainly derives from English-
speaking countries: the UK, Ireland, Canada, Australia and the USA. Research 
was conducted within the fields of Education, Literature and Psychology. The 
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majority of studies were qualitative. Methods such as interviews, observations, 
surveys and textual analyses were used. Theoretical frameworks varied, but Ros-
enblatt’s (1994 [1978]; 1995 [1938]) theory was widely used by researchers.  
   An inductive thematic analysis of the major and minor topics in the research 
identified four major themes: 1) personal response pedagogies, 2) development of poetry 
reading during secondary education, 3) educational politics and poetry reading pedagogy, 4) 
boys and poetry reading. A majority of the articles explored and suggested personal 
response methods drawing on Rosenblatt’s (1994; 1995) theory. Her theory 
views the reading of literature as a personal evocation, with a transaction be-
tween reader and text taking place. Students’ personal responses were therefore 
highlighted as the basis for interpretation. Another strand of psychological re-
search focused on the progression and development of students’ interpreta-
tions. Findings were mixed, but several studies indicate that students’ interpre-
tations develop slowly. Many students at both lower and upper secondary seem 
to find it difficult to interpret poems. 
   Research from Ireland highlighted how the increasingly high-stakes testing 
affects the teaching of poetry. More time is spent on preparing students for 
tests and a cognitive focus prevails, with students learning teachers’ interpreta-
tions by heart. Regarding boys and poetry reading, there has been much con-
cern about how to engage them with poetry and a common perception seems 
to be that boys do not enjoy poetry. However, the research identified challenges 
this view and instead indicates the quality of the teaching as a key factor.   
   Minor themes identified in the analysis were: ontologies and poetry reading as iden-
tity formation and a tool for social critique. Few of the researchers defined what they 
meant by poetry. Only one article discussed how theory could be used as a tool 
to enable students to read poetry in different ways. Despite the fact that many 
researchers viewed poetry reading as an individual transaction (Rosenblatt, 
1994), students’ heterogeneity was not highlighted in most studies, with the ex-
ception of the studies on boys’ poetry reading, which considered gender. One 
study discussed how poetry reading could be used to strengthen students’ iden-
tity and as a means for analysis of people’s different social conditions. Another 
study indicated that teachers use poetry to a lesser extent with students with 
low cultural capital and with students who are second language speakers. 
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Paper II: “Poesiintresserade unga i Sverige: en studie om poesiläsning på fritiden 2015–
2016”, (2017), Educare, (2), 145–168. (“Keen Young Poetry Readers in Sweden – A 
Study of Leisure Reading of Poetry 2015–2016”) 
 
In view of the fact that secondary students’ leisure reading of poetry has not 
been explored in the Swedish research on leisure reading, the aim of the second 
sub-study was to investigate how a group of keen poetry readers used poetry in 
their spare time. Participants were self-selected. The sole criterion for partici-
pation in the study was reading poetry for pleasure in one’s spare time. The 
study comprised 21 online interviews with secondary students across the coun-
try. In order to explore the participants uses of poetry, methodological strate-
gies from constructive grounded theory (Charmaz, 2014; Corbin & Strauss, 
2008; Glaser & Strauss, 1967) were employed to gather and process data. Fol-
lowing the exploratory and inductive process of grounded theory, no pre-set 
research questions were used. The purpose of the study directed the collection 
and analysis towards areas of interest: participants’ uses of poetry, their devel-
opment of an interest in poetry and their reading of poetry. Open and focused 
coding (Charmaz, 2014; Guvå & Hylander, 2003) were used to identify and 
describe tendencies and themes regarding the participants’ leisure use, the de-
velopment of an interest in poetry, and their reading of poetry.  
  The participants’ leisure uses of poetry consisted mainly of reading, writing 
(18/21) and talking about poetry with family members and close friends 
(17/21). Poetry was collected and used as an inspiration for writing prose, as 
well as creating music and images (12/21). Poetry was also shared on social 
media (11/21) and integrated into school work in subjects other than Swedish 
(5/21). A few participants had performed poetry in public (4), decorated their 
room with poems (3), given or received poems as gifts (3) or participated in 
competitions in poetry writing or spoken word (2). 
  Regarding participants development of a keen interest in poetry, the analysis 
identified four tendencies: poetry was valued in their families, their interest had 
gained momentum in their late teens, writing poetry had sparked an interest in 
some, and participants had had their conception of poetry expanded when they 
became interested. Five themes were identified regarding their poetry reading. 
Firstly, the main reading practice was reading at home alone. Secondly, partici-
pants described few online activities in relation to their reading. The internet is 
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mainly used as a library. No-one discussed poetry online. Thirdly, poetry was 
read for inspiration in order to create poems and prose, music, images, song 
lyrics, short stories and expository texts. Lastly, the participants’ examples of 
favourite poems show that lyric poetry and song lyrics are favoured. A western 
male canon is evident in the examples. 
 
Paper III: Att läsa fram sig själv – unga om centrallyrikens betydelse. Edda – Nordisk 
tidsskrift for litteraturforskning, (2017), 104(04), 338–353. (“Reading Beyond Yourself 
– Young People on the Importance of Lyric Poetry”) 
 
The third paper was based on the same empirical material as paper II. Its aim 
was to explore the participants’ main reasons for reading poetry for leisure. The 
analysis was guided by strategies from constructive grounded theory (Charmaz, 
2014; Guvå & Hylander, 2003) in order to develop categories that accounted 
for the major patterns of meaning-making when reading. Open and focused 
coding (Charmaz, 2014; Guvå & Hylander, 2003) was used to identify key as-
pects of the categories. In a second step, Felski’s (2008) leisure reading theory 
was employed. Her concepts of “recognition”, “enchantment”, “social 
knowledge” and “shock” were used to analyse the material and further develop 
the tentative categories.  
   The results showed that a major reason for reading poetry was the strong 
aesthetic experience. However, participants found it difficult to describe the 
nature and different aspects of this experience. The meaning-making that re-
sulted from the experience was easier to put into words. Three overlapping 
categories were developed. The first category, being seen by the poem, encapsulates 
the participants’ experiences of having been understood by the poet/lyric “I” 
in a way that provides new self-knowledge. The participants highlighted this 
experience as of particular importance when reading poetry. The second cate-
gory, an internal community, comprises experiences of a community with the 
poet/lyric “I”, which confirm and normalise the reader’s thoughts and emo-
tions and, importantly, reduce loneliness. The perceived community seemed to 
work as a complement to real relationships, as it enabled participants to mirror 
private thoughts and emotions. Finally, the third category, support in difficult peri-
ods, comprises experiences of being supported in a difficult situation or a life 
crisis. Using a poem’s perspective enabled participants to attain distance to 
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emotions and gain new thoughts that helped them to process and deal with a 
challenging situation. 
   The analysis also found that of Felski’s (2008) four concepts, only “recogni-
tion” had explanatory value for the poetry reading described by the group. 
 
Paper IV: “Don’t Fear Poetry! Secondary Teachers’ Key Strategies for Engaging Pupils 
with Poetic Texts”, Scandinavian Journal of Educational Research, advance online publica-
tion, 2019, 14 p.  
 
The third sub-study aimed at exploring secondary Swedish teachers’ percep-
tions of key elements of poetry pedagogy. As research has shown that many 
teachers are uncertain of how to engage students with poetry and that teachers 
seldom read poetry for pleasure (Benton, 2000; Dymoke et al., 2013; Ofsted, 
2007; Wolf, 2002), the study targeted teachers who were keen readers of poetry. 
As in the previous sub-study, participants were self-selected. The sole criterion 
for participation was that one reads poetry for pleasure. 
  The study comprised 15 semi-structured online interviews with teachers from 
across the country. The study was guided by the following question: ”What do 
secondary teachers who read poetry for pleasure believe to be the key elements 
of pedagogy when teaching poetry?”. A thematic analysis (Braun & Clarke, 
2006) identified patterns in the empirical material. Rosenblatt’s (1994; 1995) 
theory of aesthetic reading and Shulman’s (1986; 1987) concept of pedagogical 
content knowledge was employed to interpret themes. Overall, the teachers’ 
strategies and approaches can be understood as aimed at scaffolding pupils’ 
aesthetic stance (Rosenblatt, 1994; 1995) to enable pupils’ unique personal ev-
ocations of poetry. Above all, the teachers describe that they want to underpin 
pupils’ aesthetic experiences and find ways to help them see that poetry can be 
relevant to them personally. The teachers’ strategies and methodologies were 
incorporated into four themes: 1) drawing on personal engagement, 2) discussing pupils’ 
conceptions from the outset, 3) creating a safe classroom atmosphere and 4) scaffolding pupils’ 
interpretations, which comprised two sub-themes: scaffolding the aesthetic experience 
and scaffolding textual analysis. A majority of the teachers described how they used 
their own experiences of poetry to motivate pupils. They described why they 
read poetry and worked with poems they enjoyed. Moreover, a majority de-
scribed the fact that pupils tend to fear poetry as they perceive it as something 
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difficult and believe they will not be able to interpret poems. In order to counter 
pupils’ anxiety, they discussed pupils’ conceptions at the outset. They also 
showed pupils different kinds of poetry. A common perception was that there 
is a single correct way to interpret a poem. It was therefore essential that pupils 
were made aware that poems can be read in multiple ways.  Furthermore, ac-
cording to the teachers, a safe classroom atmosphere was key in helping pupils 
engage with poems. As emotional and experiential language is used when inter-
preting poems, pupils need to feel that their thoughts are met with respect. The 
last theme addresses how the teachers work to scaffold pupils’ interpretations 
by focusing on supporting their aesthetic experiences and working with textual 
analysis. To enable pupils’ aesthetic experiences, the teachers used a variety of 
poems and let pupils choose poems to work with. They used recitations and 
tried to get pupils to focus on their emotional response to poems. To develop 
interpretations, they had pupils analyse the language of poems in different ways 
and used small group discussions to compare interpretations. Despite the fact 
that the teachers stress the importance of pupils’ personal meaning-making aris-
ing from their aesthetic experiences of poetry, the analysis showed that the 
teachers describe few strategies to develop pupils’ personal responses. 

Discussion 

In the final section of the thesis, trends in the results in paper I–IV are com-
pared and discussed within a literacy framework in order to ascertain whether, 
and if so how, the poetic literacies inside and outside upper secondary school 
seem to work in synergy regarding the different goals set out for the teaching 
of literature in the current curriculum. 
  The findings suggest that the aesthetic experience of poetry is key to the read-
ing practices inside and outside secondary school, which indicates that these 
practices can support each other. However, students’ statements about their 
poetry reading outside school show that they tend to read for psychological 
reasons, whereas the teachers’ statements about the teaching practices indicate 
that these are oriented towards textual analysis. From a literacy perspective, this 
foregrounding of textual analysis by the teachers can partly be interpreted as a 
consequence of close reading being the dominant research method within the 
field of literature and that textual analysis is emphasised in the current curricu-
lum. The contrast between the reasons stated for reading poetry inside and 
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outside school calls for further studies of teachers’ actual practices in order to 
investigate what poetic literacies are being developed and supported in second-
ary education, and furthermore, how these literacies relate to the many different 
goals for literature teaching in the curriculum. Moreover, the centrality of the 
aesthetic experience to the reading practices calls for further investigations of 
this experience in relation to the development of an interest in poetry, and its 
role in the interpretative processes.    
 
Keywords: poetic literacy, poetry pedagogy, leisure reading, poetry, secondary education 
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Bilaga 1 Samtyckesdokument delstudie 2 

Information om intervjustudien

Hej!

Du har blivit kontaktad/kontaktat mig för att delta i en intervjustudie inom ramen för 
mitt avhandlingsprojekt om ungdomars och unga vuxnas poesiläsning. Studien syftar 
till att utveckla kunskap om ungdomars och unga vuxnas poesiläsning i skolan och på 
fritiden. Detta är något som vi har lite kunskap om i dag och det är av flera skäl intressant 
att ta reda på mer om hur poesi läses och används av unga människor. Ett sådant skäl är 
t.ex. att kunskapen kan användas i skolans svenskundervisning och förhoppningsvis 
förbättra undervisningen om poesi.

Under intervjun som beräknas ta en timme kommer jag att ställa frågor till dig om din 
poesiläsning. Du får gärna ta god tid på dig att svara detaljrikt och med exempel och 
kommer du på nya svar efteråt så får du gärna mejla mig kompletterande information. 
Intervjun kommer att spelas in eller sparas som textfil och materialet kommer enbart att 
användas i forskningssyfte. Intervjuerna kommer att läsas av mig och vid något tillfälle 
kanske även av handledare. Intervjuerna behandlas, bearbetas och förvaras med hänsyn 
till deltagares konfidentialitet. Det betyder att ljudfiler och textfiler kommer att sparas 
så att information som kan röja en deltagares identitet är borttagen. Flera intervjuer 
kommer att analyseras tillsammans och resultaten från dessa är tänkta att publiceras 
i vetenskapliga tidskrifter. När citat från intervjuerna används är privat information 
såsom namn exempelvis borttaget så att citatet inte kan kopplas till personen.  

Deltagande i en intervjustudie är alltid helt frivilligt. Du kan närsomhelst välja att inte 
svara på en fråga eller avbryta intervjun. Vill du av något skäl ta bort dina svar från 
undersökningen ska du kontakta mig senast tre veckor efter intervjun. Om du i efterhand 
kommer på att du vill fråga något så är du också välkommen att kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar
Anna Sigvardsson, 
Doktorand vid Luleå tekniska universitet,
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
2015-08-24



Ålder, kön, stad/ort
Språk
Egna framtidsplaner
Utbildning

Bilaga 2

Egen definition av poesi

Bruk

Om du skulle försöka beskriva vad poesi är för dig – hur skulle du 
vilja göra det? 

Om du skulle försöka beskriva ditt poesiintresse – hur skulle du vilja 
göra det?

Kan du berätta för mig om när du senast läste en dikt?

Vad var det som gjorde att du började läsa den?

Hur brukar du komma i kontakt med dikter? Var hittar du dem? 
Läser du mest på nätet eller i bokform?

Vad gör att du läser en dikt?

När läser du? 

Var är du när du läser poesi?  Själv? I grupp?

Hur ofta läser du dikter? 

Skriver du själv? Skriver du mest eller läser mest?

Kan du ge exempel på några dikter du gillar? 

Hur brukar du använda dikter? Vad har du dem till? 

Vad gör du med dina favoritdikter? Delar du med dig av dem till 
någon?

Brukar du prata om din läsning med någon? Använder du dikter 
mest själv eller tillsammans med andra?

Hur ser din läsning ut i stort? Vad för slags litteratur/texter läser du?

Vilka internetforum om poesi besöker du? 

Vilka internetsidor om poesi läser du? 

Är poesiläsning på webben annorlunda än poesiläsning från en bok?

Intervjuguide elever

Start och utveckling Hur började du läsa poesi?

Är det någon hemma som läser poesi?

Skulle du säga att läsning eller poesiläsning är värderat i din familj?

Har din poesiläsning förändrats sedan starten?



Betydelse, mening,  
funktioner

Kan du ge ett exempel på när en dikt varit viktig för dig – vad hände 
då?

Har du fler exempel? Eller vill du säga något mer om det?

Om du skulle försöka förklara så detaljerat som möjligt vad det kan 
ge dig att läsa dikt – hur skulle du göra det? 

Varför läser du poesi?

Finns det någonting som du tycker är speciellt med poesi som bara 
den kan ge dig?

Extrafrågor (Ställdes till deltagare 9–21 efter de ordinarie frågorna)

Den privata läsningen När läser du bara för dig själv?

Vad delar du inte med andra?

Lite aktiviteter på nätet 
kring poesi

Varför tror du att man/du inte deltar mer på nätet om poesi?

Är det brist på forum? 

Är ämnet för privat?

Är du med på skrivarsidor där man kan publicera dikt anonymt?

En stark upplevelse av att 
det är ”vackert”

Att känna igen sig själv

Stöd

Slutfrågor

Läsa för att skapa

Kan du utveckla något mer om den upplevelsen?

Hur ser den ut?

Varför är den viktig?

Varför är det viktigt?

Hur blir man egentligen hjälpt av poesin?

Går det lika bra med andra konstformer?

Finns det någon fråga om poesiläsning som du tycker att jag borde 
ställa? 

Har vi missat något viktigt?

Läser du för att skapa något? Text, musik, bild?



Bilaga 3

Information om intervjustudie svensklärare 2016 

Hej!

Du har blivit kontaktad/kontaktat mig för att delta i en intervjustudie om svensklärares 
poesiläsning och poesiundervisning. Studien syftar till att utveckla förståelse kring dessa 
fenomen och vi har mycket lite kunskap om detta i dag. Det är av flera skäl intressant 
att ta reda på mer om hur poesi läses och används av svensklärare. Ett sådant skäl är att 
förståelsen kan användas för att utveckla undervisningen om poesi i högstadiet och 
gymnasiet. När det gäller de äldre eleverna finns det särskilt lite forskning kring poesi  
som kan ge stöd till undervisningen.

Under intervjun som beräknas ta en timme kommer jag att ställa frågor till dig om din 
poesiläsning och om hur du tänker kring din undervisning i poesi. Du får gärna ta god 
tid på dig att svara detaljrikt och med exempel och kommer du på nya svar efteråt så får 
du gärna mejla mig kompletterande information. Intervjun kommer att spelas in eller 
sparas som textfil och materialet kommer enbart att användas i forskningssyfte.  
Intervjuerna kommer att läsas av mig och vid något tillfälle kanske även av handledare. 
Intervjuerna behandlas, bearbetas och förvaras med hänsyn till deltagares konfidentialitet. 
Det betyder att ljudfiler och textfiler kommer att sparas så att information som kan röja 
en deltagares identitet är borttagen. Flera intervjuer kommer att analyseras tillsammans 
och resultaten är tänkta att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. När citat från intervjuerna 
används är privat information såsom namn exempelvis borttaget så att citatet inte kan 
kopplas till personen.  

Deltagande i en intervjustudie är alltid helt frivilligt. Du kan närsomhelst välja att inte 
svara på en fråga eller avbryta intervjun. Vill du av något skäl ta bort dina svar från 
undersökningen kontaktar du mig senast tre veckor efter intervjun. Om du i efterhand 
kommer på att du vill fråga något så är du också välkommen att kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar,

Anna Sigvardsson 
Doktorand i svenska med didaktisk inriktning
Institutionen för konst, kommunikation och lärande 
Luleå tekniska universitet

Samtyckesdokument delstudie 3



Språk
År i yrket
Andra undervisningsämnen
Stad
Program du undervisar på

Bilaga 4

Undervisningen allmänt

Undervisningen i  
diktläsning

Egen definition av poesi Om du skulle försöka beskriva ditt poesiintresse – hur skulle du vilja 
göra det?

Hur kom det sig att du blev intresserad av poesi tror du?

Om du skulle försöka beskriva vad poesi är för dig – hur skulle du 
vilja göra det? 

Om du tänker lite högt kring ditt uppdrag att undervisa i poesi  
i gymnasiet idag – hur skulle du vilja beskriva det?

Hur ser du på styrdokumentens roll i relation till din  
poesiundervisning?

Hur ser du på din lärarutbildnings roll i relation till din  
poesiundervisning?

Hur ser du på den beprövade erfarenhetens roll? 

Har du diskuterat upplägg med kolleger? Utvecklat undervisningen 
tillsammans med någon?

Om vi bara tänker på undervisning i poesiläsning – hur skulle du 
vilja beskriva att du arbetar kring poesiläsning med eleverna?

Hur brukar ett vanligt upplägg se ut?

Vad brukar eleverna gilla särskilt?

Vad brukar de kämpa med?

Hur brukar du välja ut dikt till undervisningen?

Hur brukar du arbeta med samtidspoesin?

Vad är viktigt att tänka på enligt dig när man planerar inför  
diktläsning i klass?

Vad vill du åstadkomma med din undervisning i poesiläsning?

Vilka viktiga lärdomar har du fått genom din undervisning?

Vad tror du eleverna får med sig från undervisningen?

Finns det någon del av undervisningen i poesiläsning som du skulle 
vilja utveckla? 

Intervjuguide lärare



Undervisningen i  
diktläsning forts.

Egen läsning av poesi

Avslut

Finns det något du själv skulle vilja veta mer om för att utveckla, 
förfina eller fördjupa undervisningen?

Vad är du allra nöjdast med?

När är undervisningen som bäst?

Kan du berätta för mig om när du senast läste en dikt?

Vad var det som gjorde att du började läsa den?

När, var, hur brukar du läsa? På nätet?

Favoriter?

Skriver du också?

Om du skulle försöka förklara så detaljerat som möjligt vad det kan 
ge dig att läsa dikt – hur skulle du vilja göra det… Kan du säga något 
mer om det…

Kan du ge ett exempel på när en dikt varit viktig för dig – vad hände 
då? Har du fler exempel… vill du säga något mer om detta?

Varför läser du poesi tror du?

Finns det någonting som du tycker är speciellt med poesi som bara 
den kan ge dig?

Finns det någon fråga om din poesiläsning eller din undervisning i 
poesiläsning som du tycker att jag borde ställa? 

Har vi missat något viktigt?



Poeter i frekvensordning, därefter grovt indelade efter språkområde

Bilaga 5

Karin Boye (6) Eeva Kilpi

Johannes Anyuru (2)

Bob Hansson

Edith Södergran (6) Märtha Tikkanen

Bob Dylan (2)

Lord Byron 

Tomas Tranströmer (6) Ann Jäderlund

Leonard Cohen (2)

Percy Bysshe Shelley

Bruno K. Öijer (5) Ylva Eggehorn

Gustaf Fröding

John Keats

Werner Aspenström (2) Christine Falkenland

Pär Lagerqvist

Edgar Lee Masters

Gunnar Ekelöf (2) David Vikgren

Hjalmar Gullberg 

T. S. Eliot

Nils Ferlin (2) Athena Farrokhzad

Erik Lindegren 

Raymond Carver

Charles Baudelaire (2) Sanna Hartnor

Elmer Diktonius

Catullus

Kristina Lugn (2) Mattias Alkberg

Karl Vennberg

Wislawa Symborska

Bodil Malmsten (2)

Inger Christensen (2)

Lina Ekdahl

Sonja Åkesson

Josefine Klougart 

Katarina Frostenson (2)

Solja Krapu

Henry Parland

Arthur Rimbaud

Lärarnas favoritpoeter
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ABSTRACT
The aim of this study is to review research on poetry reading pedagogy in
secondary education from 1990 to 2015. Today there is little research on
poetry teaching in Sweden and thus little guidance for secondary
teachers. Therefore, this study thematically analyses peer-reviewed
articles from English language international journals. Articles were
retrieved through a systematic literature review. The results show that
many researchers suggest personal response pedagogies mainly
developed from Louise M. Rosenblatt’s work. Further, a progression of
poetry interpretations seems to require explicit teaching throughout the
years of secondary education. Also, current educational politics, heavily
influenced by neoliberalism, impose high-stakes examinations that
challenge poetry curricula. Teacher education needs to address this
issue. Minor themes found were: ontologies in relation to teaching
poetry reading, and poetry reading as identity formation/tool for social
critique. These could be possible areas for future research.

ARTICLE HISTORY
Received 18 September 2015
Revised 7 March 2016
Accepted 12 March 2016

KEYWORDS
Poetry; reading; secondary
education; systematic
literature review

In Sweden, poetry is an area of literature pedagogy that has for a long time been particularly under-
studied (Hansson, 1959; Svensson, 1985). Even today there are only a few studies that provide knowl-
edge and suggest pedagogy for teachers, and poetry teaching in secondary education is especially
understudied (Erixon, 2004; Wolf, 2003, 2004). Early research focused on the reception of poetry.
Hansson (1959) studied poetry interpretations by students between the ages of 17 and 27 and
found that many were capable of complex interpretations. Ström (1974) emphasised the role of
the textual poetic elements for the reader’s interpretation as he found that adults’ and professional
literary critics’ interpretations of poems were quite similar. Svensson (1985) studied how students
aged 11, 14, and 18 received poems and showed that the number of interpretations and symbolic
interpretations increased with age, high reasoning capacity, and a “cultivated disposition” (a term
from Bourdieu). More recently, Erixon (2004, 2007) has written about poetry writing in secondary
education.

The need for guidance from research may be more acute now since the introduction of the new
national course curricula in secondary Swedish (Skolverket, 2011a, 2011b) that emphasise poetry to a
higher degree by placing poetry in the key content. This means that poetry reading must be taught
throughout the years of secondary education. However, in teacher education little attention is paid to
poetry teaching, and since few textbooks exist that could support teachers in their work, teachers are
to a large extent dependent on their own and colleagues’ experiences of successful pedagogy.
National evaluations on literature pedagogy show that secondary students’ often read alone without
sufficient challenge from teachers (SOU 2012:65). The lack of guidance from research for secondary

© 2016 Scandinavian Journal of Educational Research

CONTACT Anna Sigvardsson anna.sigvardsson@ltu.se

SCANDINAVIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 2017
VOL. 61, NO. 5, 584–599
http://dx.doi.org/10.1080/00313831.2016.1172503

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [L

ul
ea

 U
ni

ve
rs

ity
 o

f T
ec

hn
ol

og
y]

 a
t 0

1:
49

 1
3 

Se
pt

em
be

r 2
01

7 



teachers in Sweden forms the impetus for this study and this systematic literature review uses
research in English to accumulate knowledge on poetry reading pedagogy.

Even if one turns to research in English, however, poetry reading and poetry reading pedagogy for
secondary students are understudied areas (Hanauer, 2001; Peskin, 2007). Hanauer (2001) has
reviewed whether literary theories on poetry reading are supported by the small amount of empirical
research. He concludes that there is some support for the theory that linguistic features direct read-
ers’ attention and guide the identification of the genre initially. A sentence will not be read as poetry
merely because it claims to be poetry. Hanauer also shows that little is known about how complex
interpretations are developed after the initial identification of a text as poetry.

Dressman and Faust (2014) reviewed all articles on poetry teaching published in the US English
Journal between 1912 and 2005 and identified two traditions of pedagogical discourse: “The Form-
alist,” which pays attention to form and structure, and “The Populist,” more interested in readers’
creative use of poems. They concluded that between the two traditions there has been “a persistent
general and unresolved debate” (p. 62). Between 1912 and 1971, the formalist and the populist dis-
course had equal representation in the English Journal, but from the 1970s onward, the number of
populist articles grew. The trend continued until 2005. By then, only a small minority of formalist
articles, less than 10%, were being published.

This review adds to the knowledge developed in reviews from Hanauer (2001) and Dressman and
Faust (2014) by looking specifically at poetry reading in secondary education and by using peer-
reviewed research articles from different journals. The aim is to analyse and discuss the research
on poetry reading pedagogy in secondary education between 1990 and 2015, and thus provide
ideas for future research. It is an explorative study, identifying major and minor patterns of ideas
in the pedagogical research discussion, without seeking evidence of any best practice. Indeed,
there is as yet insufficient research to evaluate the effectiveness of different methods. The review
instead outlines a more complex body of knowledge. Research questions are:

. What countries are the researchers from and in which research fields do they do their work?

. What types of research designs are used in the articles?

. What are the main themes in the articles?

. What are minor themes in the articles?

Methods

A systematic literature review of peer-reviewed articles was conducted to develop knowledge on
poetry reading in secondary education. Previous research has used a variety of research methods
such as interviews, observations and think-alouds. A systematic literature review may focus on quan-
titative studies, qualitative studies or combine both types of studies (Bryman, 2011; Cohen, Manion,
& Morrison, 2011). Eriksson Barajas, Forsberg, and Wengström (2013) state that there is no general
agreement on which types of study should be included in a systematic literature review. In the field of
education there is, however, recognition of the need to include both quantitative and qualitative data
(Cohen et al., 2011). Even articles that discuss teachers’ proven experience could be included in sys-
tematic literature reviews (Eriksson Barajas et al., 2013). This study, taking a broad perspective on the
topic uses articles of both quantitative and qualitative design. A maximum variation sampling strat-
egy (Statens Beredning För Medicinsk Utvärdering, 2014) was used to find heterogeneous studies.
Poetry reading and poetry teaching are complex tasks (Hanauer, 2001; Harker, 1994; Peskin,
2010) and therefore teachers need to be informed by research from several fields. No mere quanti-
tative or qualitative collection of articles can answer the research questions that guide this study. The
ambition was therefore to conduct a relatively narrow search to find only those peer-reviewed articles
that discuss pedagogy on poetry reading in the secondary classroom, but to include heterogeneous
articles for a broad view.
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Material Selection and Exclusion Criteria

Research databases used were: PRIMO,1 Web of Science, Scopus, Proquest’s ERIC, Google Scholar,
and JSTOR. Boolean operators were modified for each database. Each search was documented and
search results are shown in Table 1. Articles found in the initial search using PRIMO and then found
again in another database are not listed twice. To retrieve the most recent research, articles from
before 1990 have not been included.

All abstracts have been read to select relevant articles. Articles that discussed poetry reading in the
second language classroom, reading bilingual poetry, or poetry as remedial reading were excluded.
Articles that primarily investigated university students’ reading were also excluded. Additional
articles were found by reading reference lists. The final selection of the articles is shown in
Table 2. The total number of retrieved articles is 28.

Analytic Procedure

Systematic literature reviews may draw on a number of methods for analysis, but generally what is
identified is regular consistencies and variability in the material (Cohen et al., 2011). The systematic
retrieval of research articles was followed by two analyses. First, a descriptive analysis of the material
was conducted, which provides an overview of where the research has been made, in which fields and
frequencies of research designs. The second analysis is an inductive thematic analysis that identifies
major and minor patterns in the diverse material.

Findings

This result section begins with a descriptive analysis of the 28 articles that answers the first two
research questions. In Table 3, the number of articles per country is presented and the fields in
which the researchers are conducting their work are listed. The research designs used are listed in
Table 4.

The research retrieved comes from the UK, Canada, Ireland, Australia, and the USA. The
researchers do their work on poetry reading in fields such as education, literature, and psychology.
The main body of research could be termed qualitative (20/28) using text analysis and methods from
social sciences such as interviews, observations, and surveys. The studies differ in their research
designs, as shown in Table 4.

Table 1. Documentation of searches.

Database, date Search options and limiters
Abstracts
read

Articles
selected

PRIMO, 2015-02-05 “reading poetry secondary education”
Limiters: peer-reviewed

127 11

Web of Science, 2015-03-11 TOPIC: (poetry) AND TOPIC: (reading) AND TOPIC:
(secondary education)

2 0

Scopus, 2015-03-11 (title-abs-key (poetry) AND title-abs-key (reading)
AND title-abs-key (secondary education))
AND pubyear > 1989

8 0

Proquest ERIC, 2015-03-11 AB poetry AND AB reading
Limiters: peer-reviewed and Educational level secondary
education. Articles published from 1990

19 3

Google Scholar, 2015-03-11 ”secondary education” ”reading poetry” teaching
Limiters: Articles from 2011 and onwards, no quotes

117 2

JSTOR, 2015-03-20 (ti:poetry OR tb:poetry) AND (ti:reading OR tb:reading)
AND (secondary education) AND la:(eng OR en)

51 2

Articles from reference lists 4
Articles found with help from
anonymous reviewers

6

Total number: 28
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When it comes to theoretical frameworks, the studies also show a lot of variety. As several articles
are interdisciplinary, researchers often work eclectically with combinations of theories, for example
using both psychological theory on genre knowledge and theory about conventions of poetry (e.g.,
Peskin, 2007) or reader response theory and psychological theory on metacognition and reading pro-
cesses (e.g., Eva-Wood, 2004; Harker, 1994). Researchers in the fields of psychology and education

Table 2. Articles included in the review.

Author(s)
Publication

year Title

Curwood, J. S., & Cowell, L. L. H. (2011) iPoetry: Creating space for new literacies in the English curriculum
Dias, P. (2002) Canonical slippage: Why have all the poems gone?
Duke, C. R. (1990) Tapping the power of personal response to poetry
Eva-Wood, A. (2004) How think-and-feel-aloud instruction influences poetry readers
Eva-Wood, A. (2008) Does feeling come first? How poetry can help readers broaden their

understanding of metacognition
Hanratty, B. (2011) Poetry and gender: A comparative evaluation of boys’ and girls’ responses to

poetry at key stage 4 in northern Ireland
Harker, W. J. (1994) “Plain sense” and “poetic significance”: Tenth-grade readers reading two

poems
Hennessy, J. & Hinchion, C. &
Mannix McNamara, P.

(2010) Poetry and pedagogy: Exploring the opportunity for epistemological and
affective development within the classroom

Hennessy, J. & Hinchion, C. &
Mannix McNamara, P.

(2011) “The points, the points, the points”: Exploring the impact of performance
oriented education on the espoused values of senior cycle poetry teachers
in Ireland

Hennessy, J. & Mannix
McNamara, P.

(2011) Packaging poetry? Students’ perspectives of their learning experience within
the post-primary poetry classroom

Hennessy, J. & Mannix
McNamara, P.

(2012) “What rough beast?” Conceptualising the poetry teacher in Ireland through
the eyes of the student

Hennessy, J. & Mannix
McNamara, P.

(2013) At the altar of educational efficiency: Performativity and the role of the
teacher

Lockett, M. (2010) Close reading: A synergistic approach to the (post)modern divide
McGovern, J. (1993) Understanding poetry
Naylor, A. (2013) "Old poems have heart": Teenage students reading early modern poetry
Peskin, J. (1998) Constructing meaning when reading poetry: An expert-novice study
Peskin, J. (2007) The genre of poetry: Secondary school students’ conventional expectations

and interpretive operations
Peskin, J. (2010) The development of poetic literacy during the school years
Peskin, J., & Wells-Jopling, R. (2012) Fostering symbolic interpretation during adolescence
Pike, M. (2000a) Boys, poetry and the individual talent
Pike, M. (2000b) Keen readers: Adolescents and pre-twentieth century poetry
Pike, M. (2000c) Pupils’ poetics
Schillinger, T., Meyer, T., & Vinz, R. (2010) Poetry immersion: Reading, writing and performing with secondary students
Stibbs, A. (1995) The specialness of poetry
Stibbs, A. (2000) Can you (almost) read a poem backwards and view a painting upside down?

Restoring aesthetics to poetry teaching
Sumara, D. J. (1995) Response to reading as a focal practice
Weaven, M., & Clark, T. (2013) “I guess it scares us” – Teachers discuss the teaching of poetry in senior

secondary English
Wissman, K. (2009) Reading and becoming living authors: Urban girls pursuing a poetry of self-

definition

Table 3. Articles per country and research fields.

Country Number of articles Research fields

UK 8 Education
Educational psychology

Canada 8 Education
Developmental psychology
Literature

USA 6 Education
Literature

Ireland 5 Education
Australia 1 Education
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also use previous research as part of their theoretical framework (Hennessy & Mannix McNamara,
2012; Pike, 2000b). Few studies use a specific theoretical perspective as a tool to view and discuss
poetry reading (e.g., Curwood & Cowell, 2011; Stibbs, 2000). One finding is that definitions of con-
cepts such as “poetry” or “poetry reading” are rare.

This heterogeneity is not surprising given that the articles are written in different and interdisci-
plinary fields. The theoretical frameworks could therefore include ontology, middle-range theory, a
synthesis of previous research, or single concepts. There are no dominating theoretical trends, with
one exception: many researchers use reader response theory, mainly the works of Louise
M. Rosenblatt that highlight the reader’s personal contribution to the interpretation of a poem.

Traditional perspectives on reading and learning still influence the research between 1990 and
2015. For example, articles from the psychology field tend to have a cognitive perspective on poetry
reading, situating the reading process in the mind of the individual reader. Research from the field of
education instead tends to view poetry reading as more of a sociocultural, collective learning process.
The material only includes a few literature articles and here researchers mainly use structuralist the-
ory or advocates of close reading to discuss poetry reading pedagogy.

However, quite a few researchers now seem to view poetry reading as both an individual and a
collective process (e.g., Naylor, 2013; Peskin & Wells-Jopling, 2012; Pike, 2000c; Sumara, 1995),
and they are interested in the development of each student’s individual reading within the collective
reading process in poetry class.

Main Themes

In this section, four major themes that were identified are presented. First, there is a predominance of
articles using reader response theory as a base for research and pedagogy. Second, research on the
development of poetry reading indicates that this development is a gradual process that requires
explicit teaching throughout secondary education. Third, current educational politics heavily influ-
enced by neoliberalism, challenge poetry pedagogy curricula. Fourth, articles on boys and poetry
show that boys with a negative attitude to the genre can develop a positive attitude with qualified
teaching.

Personal Response Pedagogies
It is apparent that ideas that stem from Rosenblatt’s work on literary reading in the 1930s and 1960s–
1970s are still influential. The question of whether it is important to emphasise students’ personal
responses or if it is important to study poetic form explicitly is often discussed in the articles.

Table 4. Research designs.

Design
Number of
articles Articles

Mixed-methods research programme 5 Hanratty, 2011; Hennessy & Mannix McNamara, 2011, 2011;
Hennessy et.al., 2010, 2011

Quasi-experimental design 4 Eva-Wood, 2004; Peskin, 2007, 2010; Peskin & Wells-Jopling, 2012
Theoretical article with analysis of own
teaching

4 Dias, 2002; Lockett, 2010; Pike, 2000c; Wissman, 2009,

Theoretical article with analysis of
methods

3 Duke, 1990; Eva-Wood, 2008; McGovern, 1993

Theoretical article with analysis of poems 3 Stibbs, 1995, 2000; Sumara, 1995
Action research case study 3 Pike, 2000a; Schillinger et.al., 2010; Weaven & Clark, 2013
Think-alouds with qualitative analysis of
protocols

2 Harker, 1994; Peskin, 1998

Ethnographic study 2 Naylor, 2013; Pike, 2000b
Teacher-conducted iterative project 1 Curwood & Cowell, 2011
Theoretical article with analysis of
educational politics

1 Hennessy & Mannix McNamara, 2013
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Rosenblatt (1994) theorised the poem as the result of a transactional event, a process of exchange
between the text and the reader. This transaction is what enables the unique personal response:
the evocation of the poem in the readers mind. The most dominant pattern in the articles is the
many suggestions of a personal response pedagogy centred on the students’ reading. The researchers
emphasise the value of the student’s personal response and develop their arguments, mainly using
Rosenblatt’s theory, though in different ways.

A close follower of Rosenblatt is Duke (1990), who is an advocate of the personal response peda-
gogy. He uses her concepts “aesthetic” and “efferent” reading, where “aesthetic” refers to the personal
emotional experiencing of a literary work and the “efferent” to a way of reading where you retrieve
information from the text. He suggests that students need the teacher’s help to develop their aesthetic
reading since they often read poems efferently, as bits of prosaic information. According to Duke,
students are not used to working with their own experiences to make sense of a poem. Teachers
should therefore let students meet poems on their own terms. He suggests that students may develop
their aesthetic reading through a mapping of reading journeys, and provides one example of this
from a student in the 10th grade. Duke emphasises that sufficient time needs to be allocated if stu-
dents are to develop an aesthetic reading stance. When students write about poems and answer ques-
tions they are given while reading, the reading process decelerates.

Dias (2002) argues in the same way (without any direct reference Rosenblatt though) that teachers
need to withhold their interpretations if the students’ are to develop their own responses. Students
should read and then discuss their reading in small groups.

Pike (2000a, 2000b, 2000c) also uses Rosenblatt’s theory in his teaching and research. In his
articles, he writes about a three-year longitudinal action research programme with the purpose of
fostering keen readers of pre-twentieth century poetry. The students were in grades 9–11, and
aged between 13 and 16 during the study. In Pike (2000b), he suggests a method he calls “responsive
teaching” that emphasises the student’s unique personal response:

The focus in responsive teaching is on the individual reader, as it encompasses the concept of an individualised
transaction between reader and text, recognising that every reader is unique and participates in each literary
transaction in a highly individual way. (p. 46)

In class, the teacher should start with the students’ own reading. Then students read, make notes
and discuss what they have read in pairs. Finally, the teacher initiates a whole-class discussion where
students are asked to talk about their reading. Pike (2000a, 2000c) also writes that the personal
response is a necessary start when teaching poetry since it was only after students had developed
their response that they considered form or context.

Researchers within the field of psychology also use Rosenblatt’s theory to understand the poetry
reading process. Harker (1994) provides some empirical support for Rosenblatt’s theory of the poem
as a result of a transaction. He selected 15 high-ability 15–16-year-olds and studied how they read
poems through think-alouds. Protocols of students’ responses showed, surprisingly, that they had
great difficulties coming up with any personal responses; poems were read as if they were prose
that needed no interpretation. However, the few responses that were more elaborated supported
Rosenblatt’s theory of a transaction. These responses were not decided by the poems or the readers’
prior knowledge; they were a result of transactions that resulted in unique poems being evocated.

The value of the emotional content of the personal response is foregrounded by Eva-Wood (2004,
2008), who refers to Rosenblatt and although she focuses mainly on cognitive processes in her
research, she combines theory on metacognition and personal response as they have put similar
emphasis on the readers’ experience. Eva-Wood (2008) suggests, citing Rosenblatt, a think-and-
feel-aloud method for poetry instruction that may help students “to think rationally within an
emotionally colored context”. Eva-Wood argues that the recent interest in metacognition within
reading research needs to be complemented with an understanding of the role of emotions in the
reading process. Cognition and emotion are not two separate processes, their roles are intertwined,
and she emphasises the importance of attending to feelings during the reading process since
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emotions guide readers to an understanding of a poem. When language is challenging, which is often
the case with poems, confusion may occur but this emotion should be used as a resource for meaning
making. The confusion is a signal that something in the poem needs to be examined more closely. In
her 2004 article she reports results from an intervention with 40 students in 11th grade, aged between
16 and 17. The experimental group that had been taught to use their emotions when reading showed
higher engagement with poetry, used more complex questions, and discussed more than the control
group.

Sumara (1995) uses Rosenblatt’s idea of poetry reading as a transaction and Wolfgang Iser’s work
on how the text influences the interpretation, but extends their theories to include relations between
several readers, texts, and the world. Sumara wants to show how other people’s reading and re-read-
ing act as essential parts of this event. In his article, he emphasises a special form of reading, which he
calls “focal reading practice.” Only those re-readings and re-interpretations that situate the reader in
the world in an ongoing process of complex interpersonal and intertextual connections are focal
reading practices. In opposition to those who suggest the individual personal response, he wishes
to view reading as collective. The individual personal response by an individual student, perhaps
noted down in a reading journal in school, is not all there is to poetry pedagogy. He is critical of
how students’ personal responses have developed into texts written primarily for assessment, and
stresses that reading journals are framed by the school context in which these journals could be
graded. Students could in this sense be managed through their personal reading: “One could say
that the student’s relation with the text has been colonised for curriculum purposes” (p. 23).
Sumara’s article acknowledges the fact that any method may quickly become its own end, when grad-
ing looms in the background of classroom activity. The main argument, however, is that meaningful
personal reading is done in relation to others’ readings. Poems should be re-read several times in
class to make students aware of this process. The unique individual focal reading is in Sumara’s
view something very collective.

Naylor (2013) also emphasises the value of collective reading and re-reading to aid students’ per-
sonal responses. She uses reader response theory of both Rosenblatt and Wolfgang Iser to under-
stand the aims of the teaching and meaning making when four students between 15 and 16 years
read “OnMy First Sonne” by Ben Johnson from 1603. The teacher provided the students with several
tasks and questions to develop their reading, with special attention to the poem’s language. The stu-
dents, however, needed to make some sense of the story and discussed, in a cyclic manner, the con-
tent several times before they could begin to answer the questions. Naylor concludes that: “The
students needed a variety of readings and re-readings in order to build up their response, built
through a series of different viewpoints and structured through different activities” (p. 73).

Proponents of form-centred pedagogy are not as many as those suggesting different variations of
the personal response approach to poetry reading.2 Lockett (2010) is the only researcher who argues
that close reading should come first when exploring a poem. He is worried that close reading has
become unpopular because, as he claims, postmodernist theory, with its situational and contextual
focus, now dominates poetry pedagogy. He argues that close reading is not in opposition to Rosen-
blatt’s theory, saying that Rosenblatt was only against excessive use of close reading techniques.

Two articles by Stibbs (1995, 2000) propose a kind of holistic reading of poems in secondary edu-
cation. Stibbs argues that there has been too much focus on narrative poetry and documentary read-
ings of poems, and suggests a holistic aesthetic reading. Stibbs (1995) seems to be working within the
Rosenblatt tradition as he uses the concept of “aesthetic reading” referring to Rosenblatt, and links
his holistic reading to the “aesthetic reading” by saying that more careful attention to especially poe-
tic poems enhances “aesthetic reading.” In Stibbs (2000), however, the connection with Rosenblatt is
reduced to a minimum. He uses words like “aesthetic,” “efferent,” and “poem-event,” but without
any direct reference to Rosenblatt as in the former article. Regarding holistic aesthetic reading, Stibbs
is inspired by Riffaterre’s Semiotics of Poetry and uses his model of how a poem can be read and re-
read holistically. Simply put, the reader should consider all linguistic ambiguities and questions
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evoked until the underlying theme of the poem appears. This revelation of a “meaning” is the aes-
thetic experience.

In summary, variations of personal response pedagogy mainly derived from Rosenblatt, is the
predominant theme in the articles. The pedagogical values of working with the students’ own
responses are foregrounded in most articles. However, as larger quantitative studies evaluating the
specific personal response methods are lacking, it is difficult to know if and what these methods actu-
ally develop in students’ poetry reading.

Development of Poetry Reading During Secondary Education
The second major theme concerns the nature of the development of poetry reading during secondary
education. Researchers within the field of psychology have tried to outline the progression of poetry
interpretation and they suggest that interpretation is demanding even for students in the later years.
Two questions are central in this research: What does the development of poetry reading look like?
And is it possible to speed up this development with qualified teaching? Answers to these questions
have important implications for pedagogy.

One early study is Harker’s (1994) in which he showed that 15 high-ability 10th graders aged
between 15 and 16 found it difficult to make independent interpretations of poems, and paraphrased
rather than showed evidence of personal reading. Surprised by this finding, Harker ends by posing
the question of whether their responses may be an effect of the quality of the teaching, or whether the
literal reading may be the first step in an interpretive process where more complex readings for “poe-
tic significance” will follow.

Peskin (1998, 2007, 2010; Peskin & Wells-Jopling, 2012) has published several articles about the
development of poetry reading (“poetic literacy”) and her results provide us with some answers to
Harker’s (1994) question as she shows that students in the later years (16+) do have the ability to
interpret poems using conventions of poetry of multiple meanings, metaphoric content, and signifi-
cance. Peskin (2007) studied how 26 secondary students between 16 and 18 years old read poems and
prose versions of the same poems with think-alouds. The results showed that these students demon-
strated knowledge of the genre, and when poems were identified as such, they were interpreted with
more attention to form and conventions of poetry. Moreover, students spent more time reading
poems than prose versions and also enjoyed poems more.

However, Peskin (2010) shows that a progression of secondary students poetry reading could be
observed when comparing 4th, 8th, and 12th graders’ reading of poems and prose versions of poems.
Even though the students attended private schools with an ambitious poetry curriculum, it was only
the 12th graders, aged 17–18 years old, who identified poetic devices, demonstrated knowledge of
conventions of poetry, and used this knowledge to interpret poems. The study included 48 students
and the youngest students, aged 9–10 years old, did not identify poems as such and rated prose ver-
sions higher, perhaps because they were confused by the poems. The 8th graders, aged between 13
and 14, did identify poems as poems but showed no knowledge of conventions of poetry or poetic
devices and did not spend more time on eliciting meaning from them. Peskin concludes that the
development of a more complex poetry reading is probably a long process, which is in line with find-
ings from research on the development of expertise. In Peskin (1998), she shows that eight “expert”
readers, PhD English candidates, interpreted poetry more easily because of their deep knowledge
about the genre and that the rich “knowledge schemata” they used was more important than any
specific strategy employed. The eight novices, English undergraduates and high school students
with experience from rich poetry instruction, showed less appreciation due to the difficulties they
had with interpretation.

If the development of amore complex poetry reading is indeed a process that takes place overmany
years, one could askwhat teaching can dowith this seemingly natural progression. Is it even possible to
teach poetry reading in ways that speed up the process? Together with Wells-Jopling, Peskin (2012)
continues with questions raised in Peskin (2010). Finding that highly ambitious poetry curricula
did not further young students’ genre knowledge and interpretations, Peskin and Wells-Jopling ask
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if there is a way to teach poetry reading more explicitly. As symbolic reading is central to much poetry,
they designed an intervention study that comprised 137 students in grades 6, 9, and 12 with the pur-
pose of scaffolding symbolic interpretation. A highly respected teacher from another school was asked
to do the teaching. Three scaffolds were developed in order to visualise and make poetic symbolism
concrete: the Cycle-wheel (e.g., showing the year as a cycle of seasons), the Venn diagram (visualising
overlapping elements of symbol and symbolised), and two-line metaphors (first line presents X,
second line draws a metaphor of X). The results showed that symbolic interpretation could be scaf-
folded in all three grades, and, despite concern that this explicit teachingmight reduce their enjoyment,
the students in the experimental groups reported greater enjoyment of poems in the post-test. Peskin
and Wells-Jopling therefore conclude that there is no need to wait for cognitive maturity, as it seems
that it is possible to scaffold symbolic thinkingwith students as young as 11, a result that is encouraging
for secondary teachers. Another study that indicates that it may be possible to develop secondary stu-
dents’ knowledge of the genre earlier is Pike (2000c), where he shows that students aged between 15
and 16 were capable of exploring literary theory on poetry and that this developed their personal
responses.

Taken together, these studies indicate that in the first and the middle years of secondary education
students often seem to show little knowledge about the genre and read poetry quite literally. Indeed,
even students in the final years of secondary education may have difficulties developing their per-
sonal interpretations. However, explicit teaching with scaffolds might speed up the process and
Peskin and Wells-Jopling (2012) and Pike’s (2000c) studies raise questions about how the quality
of the pedagogy affects students’ reading.

Educational Politics and Poetry Reading Pedagogy
Research from Ireland (Hennessy, Hinchion, & Mannix McNamara, 2010, 2011) problematises cur-
rent trends in poetry pedagogy when placing these in a wider context of an Irish educational system
influenced by ideas of economic instrumentalism, educational efficiency, and neoliberal ideology. In
several articles the researchers present results from a longitudinal mixed-methods research pro-
gramme conducted between 2007 and 2010. The study consisted of 80 teachers and 200 students in
5th and 6th grade. In Hennessy, Hinchion, and McNamara (2011), the researchers state that a cogni-
tive focus is prevalent in pedagogy and they stress that the affective development of students also needs
to be addressed. InHennessy andMcNamara (2011), the researchers examine questionnaires from200
students and find that the Leaving Certificate English Syllabus challenges creative poetry pedagogy.
Pedagogy seems to regress to rote learning as note taking of teachers’ interpretations is now a domi-
nant activity in classrooms: “The pressures of exam oriented education mean that students’ subjective
responses are potentially becoming marginalised. Reliance on notes/pre-scripted responses to poetry
was found to take precedence over analysis and critical engagement” (p. 217). In order to challenge this
development, the researchers argue that teacher education needs to play a more active role through
fostering critical teachers, aware of current political and economical trends.

Hennessy and Mannix McNamara (2012) continue the discussion of the importance of a critical
teacher education and relate this to the increasing amount of high-stakes testing of students’
performances:

The use of high-stakes testing (in England and Northern Ireland in the form of the GCSE examinations, in New
Zealand in the form of the NEAB examinations [sic3], and in Ireland in the form of the Leaving Certificate
examination) holds enormous influence upon teacher pedagogy in each context. (p. 380f)

Teacher education needs to prepare pre-service teachers for an active role as “skilled transformative
intellectuals” and provide them with knowledge to question political and economical ideologies that
permeates the educational debate in many countries today. Against this background, the article pre-
sents students’ views on “effective” poetry pedagogy to generate knowledge from the perspective of
the students, as students seldom are asked to give their views on how they would like to be taught. A
phenomenographic analysis of 23 interviews generated five categories and the students stressed that
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an “effective poetry teacher” reflects a mature epistemological position and encourages critical think-
ing and understanding. Moreover, s/he holds a positive attitude towards poetry, encourages poetic
composition, and, finally, reflects and promotes creativity.

In a theoretical article (Hennessy & Mannix McNamara, 2013), neoliberalism’s influence on edu-
cation, and specifically the teaching of poetry, is examined. The researchers argue that this ideology is
responsible for the de-professionalisation of English teachers and that teacher autonomy is severely
challenged today. Teachers of English therefore need to become politically aware that they are now
“presented with the choice of conformity or resistance in their practice” (p. 6).

In summary, the researchers highlight how increased testing, popular within educational politics
today, influences education in Ireland in ways that affect teachers of poetry negatively, even to the
extent that the goals in curricula for poetry teaching are seldom met. They also underline the impor-
tance of a teacher education that prepares pre-service teachers for intellectual work and enables them
to develop critical poetry pedagogy.

Boys and Poetry Reading
When it comes to boys and poetry reading, there has been much concern in the pedagogical debate
throughout the years that boys show little interest in poetry and that the teaching of poetry is there-
fore especially difficult with this group. This view has, however, been challenged in later years. Some
of the articles question the idea that boys would not benefit from or enjoy poetry classes as much as
girls do. In “Poetry and gender: A comparative evaluation of boys’ and girls’ responses to poetry at
Key stage 4 in Northern Ireland”, Hanratty (2011) describes findings from a research programme
involving approximately 200 secondary students aged between 14 and 16. Hanratty saw that a peda-
gogy that used an extended, challenging class dialogue improved students’ responses and their
appreciation of the poems. Before the programme, students’ attitudes towards poetry were investi-
gated through a questionnaire, and a majority expressed negative attitudes, writing that the teaching
of poetry had been instrumental and dull. A minority, however, consisting of both boys and girls,
expressed a liking for the genre before the study. After the programme, the majority said they
found pleasure in reading poetry and wrote extensively about how class dialogue had changed
their reading. The class dialogue, in which the researcher focused on both content and form and
challenged students with prompts and questions, seemed to be essential to achieve this positive
result. Hanratty concludes that boys in fact might benefit from challenging poetry curricula.

In a similar way, Pike (2000a, 2000c) discusses what he sees as the inadequacy of a lot of poetry
teaching and argues that such teaching is responsible for boys’ disinterest. He suggests “responsive
teaching” as a pedagogy with the potential to change negative attitudes and enable boys to develop an
interest in poetry. In Pike (2000a), three boys’ positive developments as poetry readers between the
ages of 13 and 16 are presented. Pike argues that “responsive teaching,” where the individual per-
sonal response is essential, is successfully paired with an attention to each student’s individual read-
ing style. Pike rejects stereotypical descriptions of “boys” as a homogeneous group. He shows that the
three students engage with poetry in unique ways and that different tasks develop different aspects of
their reading.

Peskin (2007) studied how students aged between 16 and 18 interpreted poetry. The group con-
sisted of 14 girls and 12 boys. The results showed “no gender differences in terms of ratings of enjoy-
ment, difficulty and imagery, nor on any of the other measures” (p. 31). But the boys did report less
emotion, and Peskin asks if this might be an effect of a stereotypical gender role in which boys are
expected to show less emotion.

Minor Themes

In this section, two minor themes that were identified are presented. They stem from new theoretical
approaches to poetry reading pedagogy in secondary education, and challenge the ontological and
epistemological premises of poetry reading pedagogy in different ways.
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Ontologies
Most articles do not discuss the ontology of poetry in relation to teaching poetry reading. Definitions
of what poetry could be, or what it has been theorised as throughout history are lacking, and there are
no arguments concerning the nature of poetry or how ontology, or rather ontologies, relates to the
teaching presented. However, it is likely that the ontology or ontologies that the teacher prefers will
affect what is taught. Stibbs (1995), for example, does offer the reader a short definition in his intro-
duction where he states what a poem is: “The unique and paradoxical essence of poetry lies in its
being what Benton, Teasey, Bell, and Hurst (1988) call ‘a double discourse’” (p. 14). Poetry is some-
thing very aural but at the same time very visual. He adheres to Riffaterre’s theory of the aesthetic
reading experience in which the underlying theme of the poem eventually appears after re-reading,
and linguistic confusion turns into “poetic significance.” He does not discuss ontology explicitly as
something that can be viewed differently depending on theoretical perspective. His teaching is
derived from the ontology of Riffaterre, an ontology that is not questioned or complemented with
other theories on the nature of poetry.

Weaven and Clark (2013) refer briefly to Eagleton for distinguishing poetry from other forms of
communication, but also to Cassidy, who posits poetry as the general way of thinking:

If Cassidy is correct, and poetry is “the ordinary state of human thought” we might expect English classes in a
proud and established democracy to value knowledge, creativity and independence in learning (MYCEETYA,
2008) [sic] through a widespread and intensive engagement with the teaching of poetry. (p. 198)

The only article that did raise the question of ontology and discussed it in relation to teaching was
Pike’s (2000c) “Pupils poetics”. Here, Pike argues that the question of ontology is important and that
teachers should help students with their reading of poetry by providing them with definitions and
theoretical discussions on the nature of poetry. Pike suggest that discussions about ontology may
aid students’ understanding of how to approach the genre and derive meaning when reading poetry.
Using concepts from Rosenblatt, such as “personal event,” “efferent reading,” and “aesthetic read-
ing,” in the poetry classroom and contrasting them with close reading, he found that students
aged between 15 and 16 were capable of engaging with and enjoying Rosenblatt’s theory of a
poem as an “event”:

The advantages of exploring literary theory with the pupils in this study were numerous. An enhanced under-
standing of poetry as art and a far clearer idea of the processes students engaged in as readers resulted from
discussions about the process of literary response… . Furthermore, through an enhanced awareness of
response, as a process, these fifteen-year-old readers came to terms with the nature of poetry as a genre and
acquired a much clearer understanding of their role as readers and their relation to the poet and text. (p. 53)

Pike ends his article by saying that the keen interest in poetry that the students developed could be a
result of the exploration of literary theory.

Poetry Reading as Identity Formation and a Tool for Social Critique
Few articles discussed the relationship between poetry reading and the students as readers. Students’
heterogeneous socioeconomic backgrounds in terms of class and ethnicity was not considered to any
great extent, even though gender was discussed in relation to boys’ reading. Considering the recog-
nition of the importance of letting students use their experiences when reading poetry, and that stu-
dents are expected to work with their previous knowledge and experiences, little attention is paid to
the heterogeneity of students in the secondary school poetry classroom. Poetry reading is mainly
approached from the perspective of the cognitive mind and the usefulness of different teaching
methods. The students as heterogeneous readers and the pedagogical consequences of this variation
are not discussed. One article that specifically targets identity, however, is Wissman’s (2009) “Read-
ing and becoming living authors: Urban girls pursuing a poetry of self-definition,” where she writes
about her experiences from an elective poetry writing course she held for 14–16-year-old girls. Wiss-
man’s course focused on African American women’s poems, with the ambition to empower the girls
through challenging curricula. The poets selected were considered political and their texts voiced
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autobiographical experiences and asked for societal change. The students explored the writings with
attention to how the poets questioned stereotypical images and assumptions of coloured women and
how the poems articulated “a strong sense of self” that did not recognise limitations of Black
women’s identity as communicated in discourse. Reading was used as a tool for redefinition and
renegotiation of students’ identities and as an inspiration for writing about oneself.

Weaven and Clark (2013) interviewed seven teachers of senior secondary English in Australia,
and posed the question of how teacher expectations and “perceptions of ability linked to socio-econ-
omic status” (p. 203) relate to the poetry selected for class. The teachers reported that when teachers
expect a low “cultural capital” (a term from Bourdieu) in their classes, they might teach less poetry.
Also, teachers working with second language students perhaps avoid poetry more. As the researchers
stated, these emergent themes needs to be explored in further studies.

Discussion

According to the descriptive analysis the 28 articles published in peer-reviewed English-language
international journals between 1990–2015 were written by researchers from the UK, Canada, Ire-
land, Australia, and the USA. The knowledge that may inform poetry reading pedagogy is developed
within fields such as psychology, literature, and education. The studies are mainly qualitative, even
though a variety of research designs are employed. The theoretical frameworks also show a lot of
variety. Researchers often use combinations of theories from different fields and/or previous research
as theory. Psychology articles tend to approach the poetry reading process from a cognitive perspec-
tive, whereas articles in the field of education more often have a sociocultural perspective. However,
despite differences in the theoretical underpinnings, the main focus of most articles is on poetry
reading as an individual performance, regardless of whether they illuminate the cognitive reading
process of an individual, the development of the individual personal response within the classroom
collective, or advocate a certain literary theory to explore the uniqueness of a certain poem (the
“message” the students are supposed to figure out).

Moreover, recent research from Ireland shows that the poetry reading performance is tested in
national high-stake exams to the extent that the curricula goals for poetry pedagogy are seldom
met. Individualism in Western culture, in the form of the individual reading performance, is at
the centre of research designs, theoretical frameworks, and the classroom pedagogies discussed in
these articles from 1990–2015. The increased high-stakes testing of reading performance in Western
countries present serious challenges to poetry curricula. Researchers from the UK have highlighted
that increased testing now undermines poetry pedagogy (Benton, 2000; Dymoke, 2002). In Sweden,
teachers and teacher educators have reacted against how poetry is being used in national exams (Sig-
vardsson, 2015).

It is interesting, however, that even though the individual performance is at the centre of the
research discussion, quite a few researchers now view poetry reading as both an individual and a col-
lective process. This theoretical synthesis of the poetry reading process as something individual and
collective at the same time could perhaps be of use in future research. Moreover, knowledge on
poetry reading pedagogy would develop even further if this process were situated in a larger national
and international context of educational politics.

The thematic analysis of the major themes shows that a majority of researchers are foregrounding
personal response pedagogy, mainly derived from Rosenblatt. Dressman and Faust (2014) show that
since the 1970s, more and more articles in the American English Journal have been “populist,”
arguing for personal and creative uses of poems, and by 2005, less than 10% of the articles focused
on form. This review confirms their findings as few articles suggest form-centred pedagogy. How-
ever, it may well be the case that form-centred methods (or other methods) develop students’ poetry
reading, but as few studies explore this, the question remains unanswered.

The many personal response pedagogies suggested with reference to Rosenblatt put much light on
the student’s perspective on the poetry read in class. The text, the poem itself, is less visible. If poetry
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reading pedagogy should develop, research needs to explore other aspects of pedagogy than the
personal response. In Sweden, recent national evaluations of literature pedagogy (SOU 2012:65)
show that literature reading in secondary school is a highly individual project. Classroom discussions
on literature are rare and students often read alone without sufficient challenges from their teachers.
It is therefore important that research also investigate the teacher’s work and how teacher edu-
cation prepares pre-service teachers for teaching poetry in secondary education. Research also
needs to question the theoretical perspectives in use and discuss their onto-epistemological
roots. What are the current views of poetry used in research and teaching? What are the read-
ing(s) we would like students’ to develop? What views on poetry are influential? And why do
we read poetry in secondary education?

The second major theme concerns the progression of poetry interpretations during secondary edu-
cation. Research was mostly small-scale and students were mainly frommiddle- to upper-middle-class
backgrounds. However, the articles outline a similar picture of a slow progression of poetry reading in
secondary education. And Peskin (2010) and Peskin and Wells-Jopling’s (2012) results are in line with
Svensson’s (1985) larger study, where he showed that secondary school students’ symbolic thinking
and number of interpretations seem to increase with age, high reasoning capacity, and “cultivated dis-
position.” There seems to be reason to believe that the development of a more complex poetry
interpretation is a long process as more advanced interpretations and deeper genre knowledge were
only visible in students’ responses in the later years. Indeed, teachers may find that even high-ability
students in their final years struggle with poetry interpretation (Harker, 1994). Secondary school stu-
dents should therefore not perhaps be expected to read with any sophistication without sufficient prep-
aration. However, explicit teaching that visualises how symbolic reading is central to interpreting
poems might work even with the youngest students in secondary education (Peskin & Wells-Jopling,
2012) and discussions of ontology may be helpful when developing students’ reading (Pike, 2000c) but
these interesting results need to be confirmed by more research.

The third major theme concerns how political and economical ideologies influence poetry peda-
gogy. Researchers from Ireland (Hennessy & McNamara, 2011, 2012, 2013; Hennessy et al., 2010,
2011) discuss how increased high-stakes testing may influence poetry pedagogy negatively. The
researchers also underline that teacher education needs to prepare pre-service teachers for challenges
to curricular ideals of poetry pedagogy when tests seem to be governing everyday activities. Research
on how poetry teachers in other countries experience the influence of national exams and high-stakes
tests on poetry pedagogy could add to this picture. Also, more research on how teacher education
prepares pre-service teachers for teaching poetry could be valuable.

Articles on the fourth theme, boys and poetry reading, question the idea that boys would not
benefit from poetry classes as much as girls. When results from Hanratty (2011) and Pike (2000a,
2000c) are considered together with Peskin’s (2007), they seem to indicate that well planned and
carefully performed poetry teaching will interest both boys and girls equally and that a liking for
poetry can develop even in students who initially have a negative attitude. The important role of
the teacher is also apparent. The quality of the teaching dialogue seems to be essential and the teacher
needs to be able to challenge students in a positive way (Hanratty, 2011; Pike, 2000a, 2000b, 2000c).
Interestingly, in the research programmes where male students developed a liking for poetry, the tea-
chers were all male.

The themes that this review identified could to some extent be an effect of search options and
search terms used. In a systematic literature review, there is always a risk of not finding all articles
on a specific topic and therefore the results must be regarded as tentative as they need to be con-
firmed by more research. However, the search was broad in the sense that several key databases
were covered, generic search terms were used and Boolean phrases were modified to suit each data-
base. The topic that this systematic literature review focuses on is also a relatively narrow one. Peskin
(2007) and Hanauer (2001) state that little research is done on poetry reading in general, which is
one reason to believe that the articles reviewed here, focusing on a narrow topic – poetry reading
pedagogy in secondary education – are reasonably representative.
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Conclusion

The many suggestions of reader response pedagogies in the articles can be viewed as a signal to
researchers of a need for new research that explore other aspects of poetry reading pedagogy if
knowledge is to develop further. Historical, cultural, or societal aspects of poetry reading and poetry
pedagogy are much less theorised. This review identified two minor themes in the research that may
provide additional ideas for future research. For example, little research seems to be done on how
ontologies on poetry relate to poetry reading pedagogy. Pike’s (2000c) experience of how students
found the exploration of literary theory challenging and enjoyable and his discussion of how theory
was perhaps the key to developing students’ reading are interesting in this regard. How discussions of
ontology may aid students’ understanding of poetry and develop their reading may be something to
explore. If secondary students are to develop deeper knowledge on poetry and how one could read it,
they need to be presented with a number of ideas about the nature of poetry and be acquainted with
current and historical debates. In this way, the personal view on poetry that the teacher holds is also
somewhat prevented from governing classroom activities.

Research using poststructuralist theory also seems to be scarce. How poetry reading is related to
students’ heterogeneous backgrounds in terms of class, gender, and ethnicity seems to be understu-
died. This is a little surprising, given that the unique personal response is highlighted in reader
response theory and readers are indeed recognised for their heterogeneity. How poetry reading
relates to identity formation and whether and how poetry reading can challenge social structures
imposed on subjects could therefore be another area for future research.

Notes

1. PRIMO is a search engine that covers all databases available in the library of Luleå University of Technology.
2. There are three other articles on pedagogy that do not discuss personal response pedagogy or how to teach

form. McGovern (1993) suggests a cognitive ‘skills-approach’ where the teacher should teach specific poetry
reading skills explicitly over two-three years. Schillinger, Meyer, and Vinz (2010) suggest extended deep
genre pedagogy where teachers co-explore poetry with students and encourage a supportive learning commu-
nity. Curwood and Cowell (2011) suggest composition of multimodal poetry but say less about how one may
read multimodal poetry.

3. The NEAB examination board (who merged with AQA in 2000) is situated in the UK.
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Poesiintresserade unga i Sverige – en studie om 
poesiläsning på fritiden 2015–2016 

 
Anna  Sigvardsson  

 
Poetry	  reading	  is	  since	  2011	  part	  of	  the	  core	  content	  in	  the	  subject	  of	  Swedish	  
at	  both	  primary	  and	  secondary	   level.	  However,	   to	  date	  there	   is	   little	  research	  
on	  poetry	  pedagogy	  that	  may	  provide	  guidance	  to	  teachers	  and	  poetry	  reading	  
pedagogy	   for	   secondary	   students	   is	  an	  especially	  understudied	  area.	  Early	   re-‐
search	   has	   developed	   knowledge	   on	   poetry	   reception	   in	   class	   but	   little	   is	  
known	  about	  how	  secondary	  students	  read	  and	  use	  poetry	  in	  their	  spare	  time.	  
Knowledge	  of	  the	  leisure	  uses	  of	  poetry	  could	  have	  implications	  for	  pedagogy.	  
The	  aim	  of	  this	  study	  is	  to	  map	  and	  develop	  knowledge	  of	  how	  keen	  readers	  of	  
poetry	   became	   interested	   in	   the	   genre	   and	   use	   poetry	   today	   in	   their	   spare	  
time.	  The	  material	  consists	  of	  21	  semi-‐structured	  online	  interviews.	  The	  analy-‐
sis	   shows	   that	   participants	   tend	   to	   come	   from	   families	   that	   read	   and	   value	  
literature.	  The	  participants	  generally	  develop	  an	   interest	   in	  poetry	  during	   late	  
adolescence.	  Reading	  is	  the	  most	  common	  leisure	  activity.	  There	  is	  little	  online	  
activity	  with	  poetry	  in	  the	  group.	  Many	  read	  poetry	  to	  be	  inspired	  and	  integrate	  
what	   they	   read	   in	   other	   texts,	   images	   and	  music.	   Participants	   tend	   to	   prefer	  
lyric	  poetry	  and	  a	  male	  western	  canon	  is	  dominant	  in	  their	  examples	  of	  favour-‐
ite	  poets.	  

 
Keywords:	  leisure	  reading,	  online	  interviews,	  poetry,	  young	  adults	  	  
	  
Anna	  Sigvardsson,	  PhD	  student,	  Luleå	  University	  of	  Technology,	  	  
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Inledning  
Poesin som genre har fått en mer framträdande plats i de senaste kursplaner-
na i svenska från 2011. Att läsa poesi är numera obligatoriskt från grund-
skola till gymnasium då ”lyrik” och ”poetiska texter” är centralt innehåll i 
svenskämnets vilket inte var fallet i föregående kursplaner från 1994. Även 
om lyrikläsning är en av många delar av det centrala innehållet ökar ändå det 
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nya obligatoriet kraven på att poesin behandlas kontinuerligt i hela svensk-
ämnet. I gymnasiet krävs dessutom numera en lyrikanalys av elever för ett 
godkänt betyg i kursen Litteratur (Skolverket, 2011).  

Enligt Skollagen ska all utbildning vila på vetenskaplig grund (SFS, 
2010:800) och Högskoleförordningen ålägger lärarutbildningarna ansvaret 
för att nyutexaminerade svensklärare har utvecklat förmåga att arbeta med 
litteraturundervisning i de olika svenskkurserna utifrån relevant didaktisk 
forskning (SFS, 1993:100). Poesiundervisning är dock sedan länge ett unde-
rutforskat område inom svensk litteraturpedagogisk forskning (Hansson, 
1959; Svensson, 1985). I den senare litteraturdidaktiska forskningen har 
poesin inte heller uppmärksammats tillräckligt (Andersson, 2014; Degerman, 
2012; 2014) och om poesiundervisning för de äldre eleverna finns det sär-
skilt få studier (Erixon, 2004; Sigvardsson, 2016; Wolf, 2003; 2004). Att 
undervisa i och om poesiläsning utifrån en solid vetenskaplig grund är därför 
inte helt lätt.  

Den tidiga forskningen har huvudsakligen varit litteraturvetenskaplig och 
undersökt receptionen av poesi (Hansson, 1959; 1962; 1969; 1974; Ström, 
1974; Svensson, 1985). Pionjären Gunnar Hansson visar i flera studier hur 
tolkningen av en och samma dikt varierar med läsarna och att flera rimliga 
tolkningar kan göras. Ström (1974) lyfter dock fram att diktens språkliga 
element har stor betydelse för receptionen då han finner att både lekmän och 
kritiker har överensstämmande tolkningar. Svensson (1985) studerar hur 11, 
14 och 18-åringar tolkar poesi och visar att antalet tolkningar och antalet 
symboliska tolkningar ökar med ålder, förmåga till metaestetiskt resonerande 
och en kultiverad disposition.  

Inom ramen för ett erfarenhetspedagogiskt projekt i en sjätteklass har te-
matisk diktläsning studerats av Malmgren, Nilsson och van de Ven (1992) 
samt Malmgren och Nilsson (1993). Resultaten visar att eleverna arbetar 
med stort engagemang när de arbetar individuellt. Däremot värjer de sig mot 
gemensamma samtal, särskilt om kärleksdikter. Eleverna har lättast att läsa 
jämnårigas dikter och lärartolkningen fungerar både som ett stöd för vissa 
elever i deras tolkningsarbete och som ett hinder för andra. Malmgren (1997) 
påtalar i en senare studie på samma empiri att mellanstadieeleverna generellt 
har svårt att tolka dikter men att narrativa dikter är något lättare.  

Wolf (1995; 1998) har studerat hur elever i år tre, sex och nio värderar 
dikter. Wolf finner att värderingskriterierna är få och han ser inte heller nå-
gon tydlig progression i materialet. Han konkluderar som Hansson (1975) 
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och Svensson (1989) att skolundervisningen inte förmått utveckla elevernas 
värderingskriterier.  

Molloy (2002) visar i sin avhandling hur ett arbete med diktläsning i en 
niondeklass försvåras av att eleverna saknar tydliga instruktioner och inte vet 
varför de ska läsa dikterna. Elevernas tolkningar hämmas också av en upp-
fattning om att det finns en rätt tolkning och av att läraren inte bidrar i ele-
vernas tolkningsarbete.  

På senare år har Andersson (2014) argumenterat för att formanalys och 
lärartolkning bör ta större plats i undervisningen. Degerman (2014) har 
också argumenterat för att form bör beaktas bättre och föreslagit en metod 
han kallar ”Att läsa närmare” för att stötta den estetiska upplevelsen.  

Den tidigare forskningen har gett oss kunskaper om hur enskilda dikter 
läses och tolkas av barn och ungdomar i en institutionell skolkontext. Vad vi 
däremot inte vet någonting om är hur unga poesiintresserade ungdomar 
själva läser poesi på sin fritid. Att studera detta är intressant av flera skäl. Ett 
sådant skulle kunna sägas vara emancipatoriskt och pedagogiskt på samma 
gång. I våra skolor finns elever som är intresserade av poesi men detta in-
tresse får inte mycket uppmärksamhet. När det gäller poesi är uppfattningen 
om ungdomars ointresse särskilt stark. Internationell forskning har diskuterat 
denna diskurs som problematisk i sig, samt visat att även elever med en 
mycket negativ inställning till poesi kan ändra uppfattning med god under-
visning (Hanratty, 2011; Pike, 2000a). Att lärare bör synliggöra och ta ut-
gångspunkt i sina elevers tidigare kunskaper och erfarenheter för att vidare-
utveckla lärandet därifrån är en central pedagogisk idé idag. Mot bakgrund 
av detta syns det rimligt att även poesiintresserade elevers kunskaper och 
erfarenheter blir synliggjorda för att deras och andra elevers lärande ska bli 
optimalt.  

Ett annat vetenskapligt argument är att grundforskning genererar kun-
skapsunderlag som i sin tur ger uppslag till vidare forskning och möjliggör 
en reflektion och diskussion kring skillnader och likheter mellan fritidsbruk 
och skolbruk. Ett ytterligare didaktiskt argument är att en ökad kunskap om 
hur poesi läses och används på fritiden kan utgöra ett reflektionsunderlag för 
både lärarutbildare och svensklärare samt generera idéer till poesiundervis-
ningen. I föreliggande studie undersöks, av ovan nämnda skäl, poesiintresse-
rade ungas utsagor om sin fritidsläsning av poesi.  
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Syfte    
Syftet för denna explorativa studie är att kartlägga och utveckla kunskap om 
poesiintresserade 16–19-åringars fritidsbruk av poesi med fokus på deras 
läsning. Studien har två studieobjekt. Dels undersöks de ungas utsagor om 
hur poesiintresset har utvecklats. Dels har de ungas beskrivningar av vad de 
gör med poesi på fritiden studerats med betoning på deras poesiläsning.  

 

Metod  
För att kartlägga fritidsbruket av poesi och utveckla kunskap om unga män-
niskors poesiläsning utan att styras av ett visst teoretiskt perspektiv användes 
strategier för empirigenerering och bearbetning från Grounded Theory 
(Charmaz, 2014; Corbin & Strauss, 2008; Glaser & Strauss, 1967). Ansatsen 
möjliggör explorativ teoriutveckling på induktiv väg vilket föreföll lämpligt 
eftersom tidigare studier om ungas fritidsbruk av poesi saknas. I Grounded 
Theory-studier arbetar man utan på förhand uppsatta definitioner av de fe-
nomen eller processer man studerar. Istället försöker man utifrån en initialt 
induktiv analys utveckla begrepp som fördjupar kunskapen om fenomen och 
deras betydelse för människor (Charmaz, 2014). I föreliggande studie defi-
nieras därför vid materialinsamling poesi som det som deltagarna själva 
anser vara poesi. Begreppen lyrik, poesi och dikt används synonymt. Även 
poesiintresset har definierats av deltagarna själva men för att löst ringa in 
målgruppen har jag uppgett att jag sökt deltagare som uppskattar och läser 
poesi på fritiden. Urvalet kan således beskrivas som strategiskt målinriktat 
(Bryman, 2011) då en speciell grupp fokuseras. Urvalet är även influerat av 
idén om ett teoretiskt urval och teoretisk mättnad från Grounded Theory 
(Charmaz, 2014) där man söker ett brett urval för att underbygga resultaten 
och fortsätter analysen tills dess att man inte finner nya intressanta mönster i 
empirin. I föreliggande studie har jag således en spridning i urvalet med 
avseende på deltagarnas bostadsort, kön, ålder samt flerspråkighet.  
 
Genomförande  och  material  
Då jag eftersträvade en spridning av deltagares erfarenheter gav videobase-
rade synkrona nätintervjuer en möjlighet att nå personer från hela landet. 
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Denna intervjuform gav förutsättningar för en snabb kontakt med deltagare 
och en flexibilitet när det gällde att finna en lämplig tidpunkt för intervjuer-
na. Nätintervjuer är lämpliga när man vill nå personer från en grupp som är 
svår att etablera kontakt med exempelvis på grund av ett geografiskt avstånd 
(Salmons, 2015). De fungerar dessutom väl för samtal om personliga ämnen 
då deltagare kan ha lättare att prata om dessa via nätet (Kvale & Brinkmann, 
2014) vilket ställer ytterligare krav på forskarens etik. Distansen som tekni-
ken ger tycks dock minska risken för att intervjun tangerar det som är privat 
(Sveningsson Elm, Lövheim, & Bergquist, 2003). Nätintervjuer kan även ge 
deltagare en ökad känsla av trygghet då de kan intervjuas i en för dem väl-
känd miljö (Salmons, 2015). 

Nätintervjuerna genomfördes med gratisprogrammet Skype1. I några fall 
då tekniska problem uppstod eller om användare efterfrågade FaceTime2 
användes detta program istället. De flesta deltagare hade Skype och var vana 
vid programmet. Ett par stycken installerade och prövade dock programmet 
för första gången. Två av deltagarna valde att genomföra intervjuerna utan 
att deras video var påkopplad vilket innebar att de kunde se mig men att jag 
inte kunde se dem3. Nätintervjuerna skedde från september 2015 till februari 
20164 under dagtid då deltagarna hade lov, ledig tid i schemat eller slutade 
tidigt. Ett par intervjuer genomfördes efter skoltid, strax före eller strax efter, 
middagstid. Intervjuerna var cirka en timme långa och ljud spelades in via 
datorn i Audacity5. En säkerhetskopia spelades även in via mobiltelefon. Det 
totala materialet består av: 

 
• 21 intervjuinspelningar (varav en fysisk intervju och en chattin-

tervju) 
• 1 kompletterande mejl 
• 22 efteranteckningar 6 

                                                        
1 Skype ägs av Microsoft. Enligt företagets ”Privacy statement” sparas ingen information om 
innehåll i Skypesamtal. https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement, hämtad 2016-04-
19. 
2 FaceTime är ett Apple-program som finns i Iphone, Ipad och i Apple-datorer. Enligt Apples 
”Privacy policy” är FaceTime-samtal krypterade. Innehållet i samtalen sparas inte. 
http://www.apple.com/privacy/approach-to-privacy/#safe-device, hämtad 2016-04-19. 
3 Deras svar var jämförbara med övriga intervjuer.  
4 Två intervjuer från en pilotstudie våren 2015 inkluderas också i detta material. En genomför-
des på ett café och en via Skypes chattfunktion. Chatten går under samma ”Privacy policy” som 
videosamtalen. 
5 Audacity är ett gratisprogram under GNU General Public License för ljudinspelning och ljudre-
digering. 
6 Jag förlorade en intervju då mobilinspelningen bröts efter 8 minuter. Inte heller datainspelning-
en sparades då programmet låste sig. Intervjun fick jag möjlighet att göra om en dryg månad 
senare. Därav 22 efteranteckningar. 
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Kontakt  med  deltagare  och  beskrivning  av  gruppen  
För att finna deltagare tog jag kontakt med verksamma svensklärare och 
annonserade via Svensklärarföreningens Facebook-sida. Jag kontaktade även 
koordinatorer för Forum   för   Poesi   och   Prosa i regi   av Författarcentrum 
Väst, redaktörer för litteraturtidskriften ponton för unga mellan 14 och 21 
och redaktörer för nättidskriften fikssion  för oetablerade poeter. Rekrytering-
en skedde framförallt via yrkesverksamma lärare och redaktörer som gav 
mig mejladresser till potentiella deltagare varpå jag kontaktade dem. Några 
deltagare kontaktade mig direkt efter att ha läst en annons eller fått informat-
ion om studien via redaktörer. Parallellt med intervjuerna gjordes en löpande 
bedömning av vilka deltagare som behövdes för att få ett brett urval. 

Det totala antalet deltagare i studien är 21. Av dessa är tio bosatta i norra 
Sverige, fem deltagare bor i mellersta Sverige och sex deltagare bor i södra 
delen av landet. Spridningen i gruppen är jämn mellan deltagare från större 
och mindre städer. Av de 21 deltagarna är tolv kvinnor och nio män. Delta-
garna var mellan 16 och 19 år vid tillfället för intervjun och de flesta befann 
sig någonstans i mitten av sina gymnasiestudier. De studerade eller hade 
studerat på högskoleförberedande gymnasieprogram och de vanligaste ut-
bildningarna var i fallande ordning det samhällsvetenskapliga programmet, 
det estetiska programmet och naturvetenskapsprogrammet. Tre personer 
hade påbörjat studier vid universitet eller folkhögskola under hösten 2015. 
En tredjedel är flerspråkiga och använder förutom svenska minst ett språk till 
i hemmet: danska, finska, arabiska, tjeckiska eller engelska. 

Deltagarnas intresse tar sig olika uttryck ut vid tillfället för intervjun. 
Några har ambitionen att etablera sig som professionella poeter andra skriver 
för eget bruk. Ett par av deltagarna går på skrivarutbildningar och har en del 
erfarenhet av att ha läst upp egna dikter på olika kulturella tillställningar. 
Någon har upptäckt poesi relativt nyligen och inte hunnit utveckla sitt in-
tresse så långt. En person är framförallt intresserad av skräckdikter. En an-
nan läser en speciell diktsamling från pärm till pärm och diskuterar de olika 
texterna med sina nära vänner. En håller framförallt på med spoken word. 

Generellt kan man dock se att deltagarna är läsande och skrivande perso-
ner som läser romaner, ungdomsromaner, klassiker, fantasy, skräck, krimi-
nalromaner samt kortprosa. Det är också vanligt att man läser sakprosa i 
form av biografier, konstböcker, historieböcker samt nyhetsartiklar och de-
battartiklar om olika samhällsfrågor. Många, men inte alla, har också ett 
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musikintresse och genrer som uppskattas är exempelvis klassisk musik, jazz, 
pop och rap. 
  

Analysförfarande  
Analysen syftade till att identifiera teman och utveckla kategorier. I 
Grounded Theory-studier försöker man vanligtvis enbart utveckla kategorier 
som beskriver komplexa mänskliga fenomen och belyser varför dessa är 
väsentliga för vissa människor i ett visst sammanhang. I denna studie har jag 
även intresserat mig för teman eftersom denna typ av resultat är viktiga för 
kartläggningen av fritidsbruket av poesi och dessutom kan teman utgöra 
underlag för vidare studier på området. Teman betecknar då ytmönster eller 
tendenser i materialet och belyser inte på samma ingående sätt ett fenomen 
eller en process. I denna artikel presenteras enbart resultat bestående av te-
man. I en kommande artikel presenteras de kategorier som utvecklats under 
analysen och belyser varför dessa unga läser poesi (Sigvardsson, in press).  

Analysen guidades av strategier från Grounded Theory såsom parallell 
materialinsamling och analys, konstant jämförande analys, kodning och 
memoskrivande (Charmaz, 2014; Corbin & Strauss, 2008; Glaser & Strauss, 
1967). Transkribering och analysarbete påbörjades direkt efter den första 
intervjun och fortlöpte även efter att intervjuerna avslutats. Intervjuerna tran-
skriberades i sin helhet ordagrant med tvekljud och längre pauser vilket 
närmast motsvarar transkriptionsnivå II (Linell, 1994). Upprepningar av 
information samt partier där samtalet avvek från ämnet som exempelvis då 
en deltagare behövde hämta en laddare till datorn utlämnades dock. Vid 
återgivning av citat har jag adderat interpunktion och strukit bort små ord 
som ”eh” och ”liksom”. 

I anslutning till intervjuerna skrevs anteckningar på cirka en sida om in-
tervjusituationen och idéer som uppkommit under intervjun. Initialt har öp-
pen kodning (Charmaz, 2014; Guvå & Hylander, 2003) använts för att bear-
beta transkriptionerna. Efteranteckningarna har inte kodats utan fungerat 
som ett sätt att bekanta sig med materialet och således utgjort del av det ini-
tiala analysarbetet. Ofta användes deltagarnas egna ord, så kallad in-vivo 
kod (Charmaz, 2014), för att hålla analysen nära empirin. Kodlistor jämför-
des för att finna frekventa och intressanta koder vilka bildade underlag för 
preliminära resultat. Efter de tio första intervjuerna adderades ytterligare 
intervjufrågor om de preliminära resultat som den öppna kodningen genere-
rat. Dessa frågor ställdes till deltagarna efter att de ordinarie frågorna ställts. 
De efterföljande elva transkriptionerna analyserades därefter med fokuserad 
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kodning kring preliminära teman (Charmaz, 2014; Guvå & Hylander, 2003). 
Intervjuerna avslutades då jag bedömde att temana kunde beskrivas tillräck-
ligt väl utifrån materialet och svaren tenderade att återupprepas. I ett sista 
analyssteg relaterades resultaten till tidigare forskning.  
  

Etiska  överväganden  
Ett samtyckesdokument som kortfattat beskrev studiens syfte, genomförande 
samt hur intervjusvaren skulle användas mejlades ut till alla potentiella del-
tagare före en intervju. I dokumentet beskrevs även att deltagande är helt 
frivilligt, att man närsomhelst kan avbryta samt att intervjusvar är konfiden-
tiella i enlighet med forskningsetiska principer för samhällsvetenskaplig och 
humanistisk forskning (Vetenskapsrådet, 2011). Vid intervjustart förhörde 
jag mig om att deltagarna läst samtyckesdokumentet och återupprepade lite 
av informationen och att medverkan var frivillig samt att de kunde avbryta 
sitt deltagande närsomhelst. De som deltog i pilotstudien tillfrågades även 
om deras svar kunde användas i den efterföljande studien. För att säkra del-
tagarnas konfidentialitet spelades inga namn in på ljudfilerna.  

Under intervjuerna funderade jag vid något enstaka tillfälle på om ett svar 
egentligen var privat. Då påminde jag deltagaren om att detta svar inte be-
hövde vara med och återupprepade att de hade tid att tänka på saken. I sam-
tyckesdokumentet hade det funnits information om att deltagare hade möj-
lighet att dra tillbaka svar från studien. I så fall skulle de kontakta mig inom 
tre veckor. Ingen av deltagarna gjorde detta.  

Resultat  och  diskussion  
I nedanstående avsnitt presenteras och diskuteras de olika teman som ana-
lysen gav. Först presenteras de teman som belyser utvecklingen av poesiin-
tresset: litteraturläsning  högt   värderat   i   familjerna, intresset   tar   fart   under  
sena  tonåren, att  skriva  sig  in  i  poesin samt att  ompröva  sin  föreställning  om  
poesi. Därefter följer ett avsnitt om fritidsbruk av poesi samt ett avsnitt kring 
vad för slags poesi deltagarna läser. 
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Utveckling av poesiintresset 

Litteraturläsning  högt  värderat  i  familjerna  
Det starkaste mönstret som analysen gav av hur poesiintresset har utvecklats, 
visar att litteraturläsning generellt är en värderad aktivitet i deltagarnas fa-
miljer. De unga kvinnorna och männen kommer nästan uteslutande från hem 
där man läser litteratur och ofta specifikt poesi. Flera har poesiintresserade 
föräldrar och/eller äldre släktingar som skriver poesi professionellt eller för 
privat bruk. På frågan om hur intresset för poesi uppstod berättar exempelvis 
en deltagare hur pappan introducerade poesin:  

Det var min pappa som började läsa upp poesin. Både sådan han hade 
skrivit och så även vissa som han hade citerat och ritat bilder till. Så 
det var nog där det började. Vad är det man säger, frön, fröet blev sått. 
(Int. N) 

Familjemedlemmar har ofta på olika sätt, direkt eller indirekt, uppmuntrat de 
ungas intresse för poesi och inspirerat dem till att läsa och skriva poesi 
själva: ”Min mamma har gett ut inte mindre än fem diktsamlingar faktiskt, så 
jag kanske kollade i någon av dessa någon gång och tänkte att: åhå poesi.” 
(Int. D) Av de 21 unga är det bara en som uppger att litteraturläsning inte är 
värderat hemma och elva uppger att de har föräldrar som läser poesi. Sam-
bandet mellan familjekultur och deltagares poesiintresse är tydligt i detta 
material. När jag frågar om hur intresset har uppstått beskriver deltagarna 
generellt först hur litteraturläsning och poesiläsning är något som är vanligt i 
deras familjer. Man skulle kunna beskriva denna tendens med hjälp av ett 
begrepp från Bourdieu nämligen att de flesta deltagarna tycks beskriva det 
Bourdieu kallar ett kulturellt habitus (Bourdieu, 1993). Habitus resulterar 
enligt Bourdieus teori i stadigvarande sätt att tänka och handla, dispositioner 
för litteraturläsning exempelvis. I och med ett kulturellt habitus besitter man 
ett visst kulturellt kapital (Bourdieu & Passeron, 2008) bestående av kun-
skaper om och erfarenheter av olika typer av respekterad kultur i ett sam-
hälle. Deltagarna är medlemmar i familjer som har kunskaper och erfaren-
heter av skönlitteratur och ofta specifikt poesi och deltagarnas poesiintresse 
kan utifrån habitusbegreppet delvis förstås som en form av social reprodukt-
ion, när de unga anammar och införlivar äldre familjemedlemmars intressen 
och värderingar. Sammanfaller dessa sedan med svensklärarnas undervis-
ning blir rimligen poesiintresset stärkt men det är inte säkert att elevers habi-
tus och undervisningen matchar. Flera av deltagarna uppger att de är mycket 
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nöjda med den undervisning de har fått kring poesi men några önskar dock 
ännu mer av fördjupning och påtalar att undervisningen borde varit mer om-
fattande. Ibland uppges hemmets kulturella kapital (Bourdieu & Passeron, 
2008) vara större än skolans och de unga har då inte fått utrymme att ut-
veckla sitt kunnande vidare inom ramen för svenskundervisningen.  
 
Intresset  tar  fart  under  sena  tonåren  
Även om många av deltagarna kommit i kontakt med poesi tidigt under bar-
naåren uppger de flesta dock att intresset tar fart på riktigt under de sena 
tonåren. Det är under högstadietiden och gymnasietiden som intresset väcks 
mer ordentligt. I materialet finns exempel på olika ingångar till poesin. För 
somliga är det genom skolans undervisning som de får upp ögonen för poesi: 

I åttan när vi själva skulle börja skriva poesi, efter det blev jag lite in-
tresserad av poesi. . . . Det var att jag tyckte att det var så pass roligt. 
Jag tyckte om skriftformen. Och jag tyckte att det var ett roligt sätt att 
förmedla känslor. Sen tyckte jag att det var roligt att läsa för att man 
läste även sina kamraters dikter och det kändes intressant. (Int. S)  

Ett par berättar att det var via TV-serier eller filmer som de mött en dikt som 
fångat deras intresse. Några av deltagarna har kommit i kontakt med poesi 
via vänner och kompisgrupper där man skriver och läser poesi. De har då 
visat alster för varandra och gett lite feedback. En deltagare berättar att över-
gången till gymnasieskolan medförde nya vänner för vilka poesi var värderat 
och att detta kompisbyte blev avgörande för det egna intressets utveckling: 

När jag var femton hade jag ett kompisgäng som är väldigt annorlunda 
från nu. Vi var, man kan säga att vi var ”stekare” och jag passade inte 
in, och tyckte att det var jobbigt. Så slutade jag vara med dem och bör-
jade hänga med ett annat gäng i gymnasiet och sen började jag, jag 
läste ingen poesi men jag började skriva först, ganska mycket bara för 
att skriva av mig, och sen gjorde vi, jag och mina kompisar, en kultur-
fest . . . och då läste jag mina dikter och så tyckte alla att det var fett 
att jag gjorde det. (Int. F) 

Tendensen att deltagarnas poesiintresse tar fart i de över tonåren är i linje 
med svensk och internationell forskning om hur tolkningar av poesi utveck-
las i en undervisningskontext vilket pekar mot ett generellt mönster. Före 
tonåren är det ovanligt att elever har någon tydlig uppfattning om poesi som 
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genre och hur man kan läsa den. Elever som befinner sig i slutet av sina 
gymnasiestudier kan dock ha förvärvat en utvecklad kunskap (Peskin, 2010; 
Svensson, 1985). Det tycks som att poesin blir mer intressant och begriplig 
för de unga läsarna någonstans under tonårsperioden och rimligen spelar 
både psykologiska och sociala faktorer samt undervisning roll i denna ut-
veckling (jfr. Svensson, 1985). I takt med vuxenblivandet ökar intresset och 
uppskattningen för poesins existentiella innehåll. Men att den sociala och 
kulturella kontexten tillhandahåller poesi så att ett intresse för och ett utbyte 
av poesi kan uppstå hos unga är avgörande.  
 
Att  skriva  sig  in  i  poesin  
I citaten ovan tangeras ett ur en litteraturdidaktisk synvinkel intressant tema 
där deltagare ger exempel på hur de skriver sig in i poesin och att skrivandet 
fungerar som ingång till intresset. Flera deltagare berättar att det först var när 
de själva började skriva poesi som de också började intressera sig för hur 
andra hade skrivit poesi, och successivt kom att läsa mer dikter. Flera har fått 
positiv respons på sina skrivna alster av lärare och kamrater vilket i sin tur 
uppmuntrat dem att fortsätta skriva. Ett par stycken av deltagarna har vunnit 
skrivartävlingar, ofta organiserade inom skolans ram, och på så vis fått en 
bekräftelse på att andra finner ett värde i deras texter:  

Jag började skriva poesi när jag var åtta, nio kanske. Sen tog det fart 
när jag vann en poetry slam i min skola när jag gick i sjuan. Då bör-
jade jag sätta igång på riktigt och sedan dess har jag hållit på. . . . Det 
var då jag insåg att jag kunde skriva poesi och att jag också kunde läsa 
poesi. . . . Jag hade skrivit hela lågstadiet och mellanstadiet. Jag hade 
säkert skrivit dikter då också men det var då jag insåg att andra tyckte 
att det var bra och att jag kunde hålla på med det. Och att jag också 
verkligen kände att jag kunde uttrycka mig på ett sätt som jag inte 
kunde uttrycka mig på i så många andra sammanhang. (Int. M) 

Skrivandets betydelse för utvecklingen av ett poesiintresse är intressant ur en 
litteraturdidaktisk synvinkel. Från litteraturvetenskaplig forskning vet vi att 
intresset för att skriva poesi är relativt stort i befolkningen (Pennlert, 2012; 
Warnqvist, 2007). Idag är dock endast lyrikläsning obligatoriskt i svenskäm-
nets kursplaner men föreliggande resultat indikerar att lyrikskrivande kan ha 
en avgörande betydelse för att en elev ska utveckla ett intresse och börja läsa 
poesi. Svensklärare torde därför med fördel integrera poesiläsning med poe-
siskrivande för att ge alla elever goda möjligheter att utveckla sin förståelse 
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för genren och få en rikare erfarenhet av vad poesin kan erbjuda. Betydelsen 
av respons bör också beaktas; att någon värdesätter diktformen är avgörande 
och det förefaller viktigt att skrivuppgifter och respons planeras på ett sådant 
sätt att elever får uppleva att de får till formuleringar som andra uppskattar.  
 
Att  ompröva  sin  föreställning  om  poesi    
Det finns en uppfattning hos flertalet av deltagarna om att många ungdomar 
och vuxna har en stereotyp föreställning om poesi som något gammalt och 
tråkigt vilket hindrar dem från att närma sig genren. Att olika föreställningar 
om vad poesi är står i vägen för poesiläsning och diktskrivande påtalas i 
intervjuerna. Några av deltagarna beskriver också att de själva tidigare har 
haft en för snäv bild av genren och att det varit avgörande att man fått ny 
kunskap som gjort att man insett att den egna föreställningen varit för be-
gränsad. En deltagare beskriver hur upptäckten av en annan typ av poesi 
gjorde att genren plötsligt blev mer intressant och relevant:  

Mest av påverkan runt omkring mig har jag alltid tyckt att det har varit 
klyschigt ”rosor är röda, violer är blå”-poesi, att det har varit det som 
är normen, alltså lyricism. . . . När jag blev introducerad till den här 
poesin fattade jag någonting annat. (Int. F) 

En fördjupad kunskap om olika typer av poesi är också viktig för den som 
redan har ett intresse. En deltagare som studerar på en skrivarlinje beskriver 
hur utbildningen där medstudenterna skriver olika typer poesi bidragit till att 
den egna föreställningen utvecklats så att poesi som hen tidigare uppfattat 
som alltför ”abstrakt” nu blivit mer tillgänglig:  

Jag tror att jag har blivit lite mer öppen för olika sorters poesi. . . . Och 
det har också att göra med att jag kom hit. Jag har klasskompisar som 
skriver otroligt abstrakt och jag har haft svårt för sådant som jag tyck-
er är för abstrakt för att jag har svårt att känna något. Och det är fortfa-
rande så ibland att jag har svårt att känna någonting inför det, men jag 
tror att jag har släppt ganska mycket på mina försvar, och att jag nu 
inte tycker att det är bara en massa ord, utan att jag verkligen försöker 
ta det för vad det är. (Int. X) 

I citatet påtalar deltagaren en ökad acceptans för olika former av poesi som 
en konsekvens av folkhögskolans skrivarutbildning men denna omprövning 
hade lika gärna kunna vara ett resultat av gymnasiets poesiundervisning. Att 
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begränsade föreställningar om vad poesi är utvecklas och nyanseras är rimli-
gen en utgångspunkt för alla som undervisar i poesi. För att ett lärande om 
poesi och om hur poesin kan läsas överhuvudtaget ska komma till stånd, 
krävs att elevens föreställningar, erfarenheter och kunskaper utvecklas och 
fördjupas genom undervisning. När det gäller poesigenren kan dock elevers 
motstånd vara stort (Molloy, 2002) och lärare behöver arbeta runt elevers 
föreställningar om genren som är genuspräglade (Molloy, 2002). Internat-
ionell forskning har dock påtalat att en god undervisning kan förändra även 
de mest negativt inställda elevernas attityder (Hanratty, 2011; Pike, 2000a). 

Internationell forskning har även påtalat att teori om vad poesi är har be-
tydelse för att utveckla elevers poesiläsning och att teori bör beredas mer 
utrymme i undervisningen (Pike, 2000b). Kanske bör den ontologiska frågan 
– hur poesin har teoretiserats genom tiderna i olika discipliner och hur man 
därmed föreställt sig att poesi ska tolkas – beredas ett större utrymme för att 
göra genren mer tillgänglig och att undervisningen ska kunna motverka före-
ställningar om att poesi är eller har varit på ett visst sätt.  

 
Fritidsbruk  av  poesi    
Nedan presenteras en översiktlig lista av vad deltagarna uppger att de gör 
med poesi på fritiden. Därefter presenteras de teman som analysen gav gäl-
lande fritidsbruk och poesiläsning på fritiden: enskild   läsning hemma, låg  
aktivitet   kring   poesi   på   nätet, poesiläsning   som   inspiration, centrallyriken  
dominerar samt en  västerländsk  manlig  kanon. 

När jag frågar deltagarna vad de gör med poesi på fritiden ges exempel 
på ett antal olika aktiviteter. De olika typer av bruk som deltagare uppgett 
listas nedan. Eftersom alla läser poesi är denna aktivitet inte listad. Det antal 
deltagare som uppgett ett visst bruk anges inom parentes.  

 
 

• Skriva poesi (18) 
• Samtala med nära vänner och familjemedlemmar (17) 
• Anteckna eller fotografera favoritdikter (13) 
• Sampla/inspireras till annat skapande: musik, bild och prosa (12) 
• Dela dikter på sociala medier (11) 
• Integrera poesi i skolarbeten (5) 
• Framföra dikter på ”open mikes”, spoken word eller uppläsningar 

(4) 
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• Sätta upp dikter på väggar, dörrar etc. i sitt rum (3) 
• Ge/få dikter som en gåva (3) 
• Tävla i poesiskrivande/framförande (2) 
 

Punktlistan visar hur många deltagare som uppgett de olika aktiviteterna 
dock inte frekvens, det vill säga hur ofta man utför en viss aktivitet. 
 
Enskild  läsning  hemma  
Analysen av intervjumaterialet visar att läsning av poesin är den vanligaste 
aktiviteten i gruppen generellt. De flesta uppger att de läser poesi en eller ett 
par gånger i månaden. En del läser varje vecka och sex deltagare säger att de 
läser poesi dagligen, främst via olika sociala medier. Majoriteten av delta-
garna uppger att de läser mycket mer än de skriver. Fem uppger dock att de 
skriver mer poesi än vad de läser.   

På frågan om var de befinner sig när de läser poesi svarar de flesta att de 
oftast är hemma i sitt rum. Poesiläsningen sker mestadels på kvällstid. En del 
läser också poesi i skolan under rasterna och på skolans bibliotek. Några 
läser på bussen, tunnelbanan eller på café.  

Det är tydligt att Internet har inneburit stora möjligheter att komma i kon-
takt med poesi. Eftersom Internet alltid har öppet är det ett välbesökt biblio-
tek. Av de 21 unga kvinnorna och männen uppger tolv att de läser mest poesi 
på nätet. Sex deltagare uppger att de läser lika mycket digitalt som i bok-
form. Resterande tre läser mestadels eller enbart i bokform. Poesin når delta-
garna via olika sociala medier som Tumblr-bloggar, Instagram, Facebook, 
Twitter, YouTube, BookTube och Goodreads. I och med de sociala medierna 
ges också möjligheter att få dikter skickade till sig dagligdags via stående 
prenumerationer på poesisidor och litteraturbloggar vilket möjliggör en kon-
sumtion av poesi från hela världen på ett sätt som inte tidigare var möjligt. 
Flera av deltagarna följer olika litteraturbloggar, Twitterkonton och Instag-
ramkonton där dikter publiceras frekvent. Poesi dyker också upp i deltagar-
nas Facebookflöden. På Google bilder finns mängder av dikter, fotade eller 
avskrivna. Det är också vanligt att man googlar på särskilda poeter eller 
vissa teman.  

Att poesiläsning uppges vara den vanligaste aktiviteten beror troligen på 
urvalet. En annan grupp hade kunnat ge en annan fördelning mellan skri-
vande, läsande och framförande av poesi. Intressant med denna grupp är 
dock just detta att så många säger att de framförallt läser poesi och skriver 
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relativt lite i jämförelse. Man skulle kunna tro att unga framförallt skriver 
givet den stora aktiviteten på nätets skrivarsidor (Pennlert, 2012), men detta 
resultat visar att en grupp av poesiintresserade unga läser mycket mer än de 
skriver. Eftersom de inte heller exponerar sitt skrivande så märks inte nöd-
vändigtvis deras intresse för andra än de allra närmaste och/eller lärare. 
Detta indikerar i sin tur att intresset för poesi är större än vad man finner då 
man undersöker antal aktiva skribenter på poesisidor (jfr. Pennlert, 2012) 
eller insända manus till förlag och statistik av lyrikutgivningen över tid (jfr. 
Warnqvist, 2007).  

 
Låg  aktivitet  kring  poesi  på  nätet    
Idag finns det flera skrivarforum där man kan publicera egna dikter som 
exempelvis skrivarsidan.nu, sockerdricka.nu och poeter.se och få respons av 
läsare. Bland deltagarna är det dock endast ett fåtal som har publicerat poesi 
på nätet. Under lågstadiet och/eller mellanstadiet skrev ett par deltagare på 
sidor som dikta.se, barnens polarbibliotek och en person la upp dikter på sin 
personliga sida på KP-webben. Två av deltagarna har publicerat egna dikter 
på poeter.se under de senaste åren men är inte längre aktiva där. Vid tillfället 
för intervjun är det ingen av deltagarna som säger att de publicerar sig på 
skrivarsidor på nätet.  De flesta av deltagarna publicerar inte sina egna dikter 
på webben över huvud taget. De egna dikterna är framförallt för eget bruk 
och flera påtalar att de inte heller skulle vilja dela sina texter med andra.  

När jag frågar om de diskuterar poesi någonstans på webben visar det sig 
att man inte heller använder nätet för detta. Ingen av deltagarna säger sig 
delta på några forum för att prata om poesi i allmänhet eller om särskilda 
poeter. En deltagare följer diskussioner på utländska forum men deltar inte 
själv i dem. För de 21 deltagarna är poesi således inget man diskuterar på 
nätet ännu i alla fall. De sociala medierna används för att dela och kort 
kommentera dikter med nära vänner som också är poesiintresserade.  

När man jämför bruket av poesi offline och online blir det tydligt att del-
tagarna inte är så aktiva kring poesi på nätet utan att det framförallt används 
som ett slags bibliotek. Deltagarnas bruk av poesi tycks ännu inte vara sär-
skilt förändrat av det digitala medielandskapet 2015–2016. De underliggande 
processerna tycks vara desamma: man läser, skriver, samtalar och antecknar. 
Möjligen är det så att det man gör med poesi offline successivt flyttar ut på 
nätet. När det gäller ungas relationer har forskning sett detta mönster (Baym, 
2010; Sivenbring, 2016). Eftersom ungdomars kulturella intressen är sam-
manvävda med deras relationsskapande är kanhända detta mönster även 
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giltigt när det gäller nätbruk kring poesi. En annan tänkbar delförklaring till 
den låga aktiviteten på webben är att fritidsbruket delvis är privat och att 
man inte vill diskutera eller publicera poesi för en anonym nätpublik. Flera 
av deltagarnas svar pekar i den riktningen. 

 
Poesiläsning  som  inspiration    
Tolv deltagare berättar att ett av skälen till att man läser poesi är för att ”in-
spireras” inför författandet av egna dikter, noveller, kortprosa eller för annat 
konstnärligt skapande av bild eller musik. Ett par av deltagarna skriver en-
bart prosa men läser poesi för att generera idéer och väcka känslor. Ofta 
läser man en speciell poets dikter. Men man kan också studera vad flera 
olika poeter har skrivit om ett visst ämne. En deltagare tematiserar favorit-
dikter i mappar och anteckningsböcker för att kunna använda dem i på-
gående och kommande skrivprojekt. En annan, som enbart skriver sakprosa 
om historiska händelser och personer, använder poesi för att förstå dessa: 

När man läste Osip Mandelstam och hans fru, deras dikter som sede-
mera förbjöds under Stalins regim, om Stalin och hur de upplevde ho-
nom, på något sorts poetiskt sätt, då blev det viktigt för mig. Den sista 
dikten Mandelstam skrev innan han blev gripen 38. Den handlar just 
om Stalin. . . . Då blev den viktig för en fortsatt tolkning av Stalin. 
(Int. T) 

På fritiden låter man poesin inspirera till musik, låttexter, bild, kortprosa och 
sakprosa. Fritidsbruket av poesi kännetecknas ofta av en typ av korsbefrukt-
ning mellan poesi och andra konstnärliga genrer. Detta kan vara något för 
lärare att beakta i undervisningen genom att låta poesiläsning syfta till annat 
skapande utöver diktskrivande.  
 
Centrallyriken  dominerar  
Analysen av vad deltagarna läser för slags poesi visar att centrallyriken do-
minerar. Den typ av dikt som deltagarna framförallt uppskattar är sådan som 
utgår från ett diktjag och uppfattas som uttryck för en personlig erfarenhet: 
”Det är för mig hela poängen med poesi att man ska kunna relatera till andra 
människors upplevelser.” (Int. U) De unga läser dikter och låttexter som 
gestaltar känslor, stämningar och existentiella teman.  

   Ingen av deltagarna beskriver något större intresse för dikt som under-
söker filosofiska, konceptuella eller (språk)teoretiska frågor. Ingen uppger 
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heller ett intresse för dikt som experimenterar med olika former av medier 
eller teknologi, t.ex. multimodal digital poesi som nyttjar bild, ljud, färg 
samt olika medieformat och program för att gestalta och undersöka olika 
ämnen. Även om man läser dikter på Twitter så är det inte primärt for-
men/formatet i sig som man uppskattar utan det är det känslomässiga inne-
hållet man vill åt. Hos några deltagare finns också ett intresse för politisk 
dikt och poesi som politisk aktivitet.  

   En sammanställning av deltagarnas favoritpoeter – enligt deras egen de-
finition av vem som är poet7 – syns i tabellen nedan. Här listas både sådana 
som de läst mycket tidigare och de som de läser just nu. 

 
Tabell 1.  
Poet  
 

Antal deltagare  

Edgar Allan Poe   6 
Tomas Tranströmer   4 
Karin Boye   2 
Bruno K. Öijer    2 
Robert Frost     2 
  
Poeter som nämns av en del-
tagare 
  

 

Erik Johan Stagnelius   E. E. Cummings 
Esaias Tegnér   William Shakespeare 
August Strindberg   William Blake  
Viktor Rydberg   John Milton 
Nils Ferlin   T.S. Eliot 
Hjalmar Gullberg   Sarah Williams 
Gustaf Fröding   Olivia Bergdahl 
Werner Aspenström    Mimi Märak 

Sonja Åkesson   Revolution Poetry  
Eeva Kilpi   Oskar Hanska 
Kjell Espmark   Mattias Alkberg 

                                                        
7 Några av de musikartister som nämns skulle exempelvis inte anses som poeter av Författar-
förbundet.  
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Kristina Lugn   Anna Axfors* 
Bodil Malmsten   Elis Burrau* 
Lars Norén   Tao Lin* 
Yahya Hassan   Mira Gonzalez* 
Patti Smith   Megan Boyle* 
Oiva Paloheimo   Steve Roggenbuck* 
Osip Mandelstam   Lorde** 
Michaela Forni   David Bowie** 

Stevie Knicks   Håkan Hellström** 
Haruki Murakami   Veronica Maggio** 
Tim Burton   Markus Krunegård** 

 
De flesta poeter nämns bara av en person. Som synes är det en stor spridning 
av exempel och man kan inte dra några generella slutsatser om vilka poeter 
gruppen gillar. Värt att notera är också att två personer sticker ut. En delta-
gare gör ingen skillnad mellan låttexter och poesi och ger enbart exempel på 
musiker (märkt ** i listan). En annan har god kännedom om unga samtids-
poeter (*). Det är alltså inte vanligt att man likställer musikartister och poeter 
fullt ut eller att man känner till unga publicerade samtidspoeter.  

I tabellen syns också att influensen från engelskspråkiga poeter är påtag-
lig. Två av deltagarna läser enbart poesi på engelska och säger sig inte gilla 
svensk poesi. Förutom de ovan nämnda poeterna läser man också kompisars 
dikter, anonyma bloggare som skriver poesi, samt citat eller ”quotes”, ofta 
anonyma, som cirkulerar i olika sociala medier. Tre deltagare lyssnar/tittar 
mycket på spoken word.  

 
En  västerländsk  manlig  kanon  
Manliga poeter är i majoritet i de exempel som ges. Tolv av deltagarna, 
varav fem kvinnliga, nämner enbart manliga poeter. Även om tabellen bara 
ger en grov uppskattning av poesiläsningen så kan man se en tendens att en 
äldre manlig kanon präglar exemplen. Vad detta kan bero på kan man bara 
spekulera om utifrån denna typ av resultat. Tendensen kan delvis tänkas vara 
en konsekvens av det utbud av poesi som elever möter i läromedel. Forsk-
ning har sedan länge påtalat att kvinnliga författare getts mindre utrymme i 
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läromedel (Brink, 1992; Dahl, 2015; Graeske, 2013; Lilja Waltå, 2016; Tha-
venius, 1999). Genusperspektivet saknas fortfarande i nyare läromedel då 
kvinnliga författare alltjämt är underrepresenterade (Graeske, 2013; 2016; 
Lilja Waltå, 2016). Tendensen kan också indikera att undervisningen inte 
uppmärksammat kvinnliga poeter i samma utsträckning. En ytterligare del-
förklaring skulle kunna vara att kanon verkar och återskapas inom kulturen 
och samhället i stort och påverkar de unga även på fritiden. Även familjernas 
läsvanor och favoritpoeter spelar rimligen en roll för vad de unga läser. Det 
är också tänkbart att exemplen i någon mån påverkas av deltagarnas före-
ställningar om vad jag som intervjuare kan tänkas uppskatta men de detalj-
rika beskrivningarna av hur favoritpoesin används motsäger detta.  

   Den yngre förlagspublicerade samtidspoesin är också underrepresente-
rad i materialet. Det är bara fyra av 21 av deltagare som ger exempel på rela-
tivt nydebuterade svenska eller utländska poeter. När jag frågar deltagarna 
om de läser dagens unga poeter visar det sig att de flesta inte på rak arm kan 
komma på några. I samband med detta för flera fram önskemål om att poesi-
undervisningen ska behandla den unga (och äldre) samtidspoesin.  

   Att den senaste litteraturen sällan behandlas i litteraturundervisningen 
vet vi av tidigare forskning (Thavenius, 1999) så tendensen är inte förvå-
nande ur den aspekten. Vad det kan finnas för andra orsaker till att så många 
av de unga inte heller kommit i kontakt med den unga samtidspoesin på an-
nat vis återstår att undersöka men tydligt är att undervisningen har en roll att 
fylla här. 
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Slutreflektion    
Föreliggande studie hade som syfte att utvinna kunskap om hur unga männi-
skor blivit intresserade av poesi samt kartlägga och utveckla kunskap om 
deras användning av poesi på fritiden, utifrån ett fokus på poesiläsning. Stu-
dien visar att de flesta deltagarna kommer från hem där litteratur och ofta 
specifikt poesi är högt värderat. Intresset tar generellt fart under sena tonåren 
och i intervjuerna påtalas att ny kunskap om genren samt att erfarenhet av 
poesiskrivande bidrar till utvecklingen av intresset.  

Studien av fritidsbruket visar att enskild läsning är vanligast i denna 
grupp. Man läser mycket poesi på nätet men publicerar eller diskuterar inte 
poesi där. Poesiläsningen är vidare en inspirationskälla för deltagares eget 
poesiskrivande och/eller annat konstnärligt skapande. Analysen av vad man 
läser visar att de unga huvudsakligen läser centrallyrik. En äldre manlig ka-
non är påtaglig i exemplen av favoritpoeter och den unga samtidspoesin är 
sällan nämnd i intervjuerna. 

Resultaten erbjuder en första översiktsbild och behöver således komplett-
eras med vidare forskning om ungas fritidsbruk av poesi. Resultaten härrör 
från intervjuutsagor och återspeglar därför i strikt bemärkelse inte reellt 
bruk. Det finns dock både praktiska och etiska svårigheter med att observera 
fritidsbruk av poesi eftersom detta delvis är privat. Det skulle därför vara 
värdefullt med studier utifrån ett annat urval exempelvis en grupp som 
mestadels skriver poesi eller en grupp som studerar på skrivarlinjer för att 
kunna jämföra hur resultaten påverkas av urval och kontext. Det vore även 
intressant med studier av en grupp unga som framförallt utövar poetry 
slam/spoken word. Att beakta klass, genus och etnicitetsaspekter i relation 
till fritidsbruket i olika grupper är också relevant.  

För att kunna jämföra fritidsbruk med skolbruk behövs nya studier av po-
esiundervisning för äldre elever. Idag vet man mycket lite om hur poesiun-
dervisning bedrivs i den svenska skolan så observationsstudier vore värde-
fullt.  

Svenskämnets kursplaner betonar läsning och lyrikanalys men fritidsbru-
ket av poesi är rikare än så. På fritiden läser man exempelvis för att inspire-
ras till att författa annan text, bild eller musik och integrerar poesin i övrigt 
lärande. Man pratar om det man läser med nära vänner och man skriver po-
esi själv. Även om det inte finns något givet samband mellan fritidsbruk och 
skolbruk på så sätt att det elever gör på sin fritid skulle ha en given plats i 
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ämnesundervisning, kan vissa resultat bidra med impulser till undervisning-
en. Utifrån att flera deltagare påtalar att de just genom poesiskrivandet 
kommit att intressera sig för att läsa mer syns det vara av värde att lärare 
integrerar poesiläsning med poesiskrivande. Vidare är poesi är en genre som 
omges av stereotypa föreställningar och kan väcka motstånd hos vissa ele-
ver. Det är därför viktigt att lärare arbetar strategiskt medvetet med att ut-
mana och nyansera elevers föreställningar om genren och att undervisningen 
ser till att bredda och fördjupa elevers poesibegrepp; en fördjupning av äm-
neskunskapen således. En del i detta arbete innebär att eleverna behöver få 
arbeta med ett rikt urval av dikter författade av såväl män som kvinnor från 
olika tider och platser, vilket är helt i linje med gällande styrdokument. Ef-
tersom flera av deltagarna påtalar bristen på samtidspoesi i svenskundervis-
ningen ligger här också en tänkbar utvecklingspotential. Unga människor är 
nyfikna på vad andra unga människor tänker och känner inför sin tillvaro. 
Att använda sig av nydebuterades alster, så att eleverna får möjligheter att se 
hur dagens unga poeter arbetar med språk och form och tolkar sitt liv i sam-
tiden, torde vara av intresse för många elever.  
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Default heterosexualitet i arbetet med noveller i 
språkundervisning på högstadiet 
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Inledning 

I den här artikeln behandlas frågor om relationen mellan språk, språkunder-
visning och sexualitet. Problematiseringen utgår från en queerteoretisk för-
ståelse av hur konstruktioner av sexualitet också samtidigt är konstruktioner 
av makt, kunskap och identitet, samt att sexualitet är en viktig del av relat-
ioner, interaktion och kunskap (Alexander, 2008). Utgångspunkt i artikeln är 
att sexualitet och subjektivitet skapas i och genom språket (Butler, 
1993/2011). Alexander (2008:1) menar att språk, språkundervisning och 
sexualitet är sammankopplade, bland annat i berättelser om intimitet och 
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SAMMANFATTNING
Föreliggande artikel undersöker poesiintresserade 16–19-åringars fritidsläsning av poesi.
Mot bakgrund av en internationell diskussion kring behovet av studier som diskuterar lit-
teraturens legitimeringar i en starkt medialiserad samtid, studeras här utsagor om varför
unga läser poesi för att bidra med ny förståelse om poesins värde för unga läsare idag. Stu-
diens material utgörs av nätintervjuer med 21 unga kvinnor och män från hela Sverige.
Gruppen läser huvudsakligen centrallyrik. Analysen genererade tre kategorier vilka bely-
ser viktiga funktioner av den privata läsningen av centrallyrik: att bli sedd av dikten, en inre
gemenskap och stöd i svåra perioder. Kategorierna analyseras och diskuteras i relation till
Felskis (2008) begrepp «igenkänning», «förtrollning», «kunskap» och «chock» men enbart
«igenkänning» visar sig ha förklaringsvärde. En didaktisk implikation av resultaten synes
vara att elever bör ges möjligheter att utforska centrallyriken utan krav på ingående redo-
görelser av läsupplevelser för att kunna utveckla en individuell relation till genren. 
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poesi, centrallyrik, läsning, Felski, nätintervjuer, fritidsläsning 

ABSTRACT
This article explores the value of leisure reading of poetry for a group of 16 to 19-year olds
with a keen interest in poetry. Against the background of the international discussion of
the value of reading literature and the need for new legitimisation in the context of new
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media, statements about why young people read poetry contribute to our understanding of
the importance of poetry for readers today. Twenty-one men and women from different
parts of Sweden were interviewed for the study. The poetry read is mostly lyric poetry. The
analysis generated three categories, which highlight key aspects of their leisure reading of
lyric poetry: being seen by the poem, an internal community and support in difficult periods.
The categories are analysed and discussed in relation to Felskis’s (2008) concepts of «recog-
nition», «enchantment», «knowledge» and «shock», but only «recognition» is found to
have explanatory value. The results point to the importance of letting students explore lyric
poetry without always having to present their personal response in class. 

Keywords
Poetry, Lyric Poetry, Reading, Felski, Online Interviews, Leisure Reading 

LEGITIMERINGSFRÅGAN OCH POESIN
Frågan om varför man egentligen läser skönlitteratur är central inom det litteraturveten-
skapliga fältet och litteraturdidaktiken. Mot bakgrund av den legitimeringskris som råder
inom humaniora och en accelererande medialisering av både offentliga och privata sfärer
har frågan fått förnyad aktualitet de senaste decennierna. Att litteraturvetenskapens relevans
beror på dess förmåga att beskriva litteraturläsningens funktioner, betydelser och värden
har påtalats internationellt (Vischer Bruns 2011; Felski 2008; Roche 2004) men detta har inte
diskuterats i lika hög grad i den svenska forskningen (Kåreland 2009; Persson 2007; Deger-
man 2012). När legitimeringsfrågan diskuteras är det framförallt i relation till prosa. 

I svensk litteraturpedagogisk och litteraturdidaktisk forskning har legitimeringsfrågan
inte heller fått stor uppmärksamhet (Degerman 2012; Persson 2007; Pettersson et al. 2015)
trots att den är lika central här. I varje klassrum landet runt får lärare frågan: varför ska vi
läsa det här? och svaren som erbjuds från forskning (eller frånvaron av svar) får konsekven-
ser för hur lärarutbildningar utformar sin litteraturdidaktik och hur skolans litteraturun-
dervisning gestaltar sig. Degerman (2012) påtalar att legitimeringsfrågan, eller varförfrå-
gan, visserligen skymtar i bakgrunden i de litteraturdidaktiska avhandlingar från 00-talet
han undersöker, men att den sällan hanteras direkt som en forskningsfråga. Degerman
påtalar också att det inom den anglosaxiska litteraturvetenskapen ofta är poesin som åbe-
ropas i legitimeringsdiskussioner. I den svenska litteraturdidaktiska diskursen är dock
«berättelsen» och «fiktionslitteratur» fokuserade begrepp vilket skulle kunna få som kon-
sekvens att poesin, som ofta saknar ett tydligt narrativ, riskerar att komma i skymundan
(Degerman 2012, 303). Stein Larsen (2013) har i Kampen om lyrikken – litteraturvidenska-
belige refleksioner over en genre påtalat att poesin utgör ett nav inom den experimentella lit-
teraturen och att dess betydelse, både för litteraturens utveckling och teoriutveckling är
stor, och det är således bekymmersamt om en av litteraturens huvudgenrer inte diskuteras
ordentligt av forskningen. 

Denna studie intresserar sig mot bakgrund av ovanstående för poesiläsningens varför
och vill bidra med ny kunskap på området. Wolf (2003; 2004) har, före den diskussion som
Degerman hänvisar till, diskuterat legitimeringar för poesiläsning och presenterat olika
argument för lyrikundervisning utifrån bland annat Sandro Key-Åberg, handböcker
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skrivna av brittiska lärare, kursplaner i svenska och språkutvecklingsforskning (Wolf
2004). Han har också studerat svenska och amerikanska lärarstudenters argument för
lyrikläsning och lyrikskrivande i grundskolan och sorterat in dessa i tre grupper: funktio-
nella, emancipatoriska och litterära argument (Wolf 2002). Men efter Wolf tycks diskussio-
nen ha ebbat ut. Denna studie ämnar ta upp tråden igen men närmar sig frågan från ett
annat håll. Då det i svensk litteraturdidaktisk forskning saknas studier som undersöker
unga läsares motiv för poesiläsning på fritiden (Sigvardsson 2016) kan det vara av intresse
att undersöka vad dessa har att säga. Även den internationella litteraturdidaktiska forsk-
ningen kan behöva studera fritidsläsningen av poesi för att utveckla ny kunskap om poesi-
läsning som fenomen. I en systematisk litteraturstudie av den internationella, engelsksprå-
kiga, forskningen mellan 1990 och 2015 om undervisning i poesiläsning för äldre elever,
har jag sett att man framförallt diskuterar värdet av den personliga responsen («personal
response») utifrån Rosenblatt (1994) och progression av elevers dikttolkningar. I forsk-
ningen syns också en påtaglig oro för hur poesiundervisningen påverkas av den internatio-
nella skolkonkurrensen och den ökade omfattningen av så kallade «high-stakes exams».
Man diskuterar även hur fler pojkar ska få mer positiva attityder till genren (Sigvardsson
2016). För att utveckla forskningen vidare vore det dock värdefullt om även fritidsläs-
ningen av poesi och dess betydelse för unga beaktas. Frågan om man kan lära något av den
privata fritidsläsningen av poesi som har implikationer för den institutionella (skol)läs-
ningen av densamma är motiverad i sammanhanget. 

I en föregående artikel (Sigvardsson 2017) har jag undersökt poesiintresserade 16–19-
åringars poesibruk på fritiden med avseende på vad, hur och när man läser poesi samt hur
poesiintresset uppkommit och utvecklats. I denna artikel studeras motiveringar till varför
de läser poesi på sin fritid.

Artikeln undersöker 21 unga 16–19-åringars fritidsläsning av poesi för att fördjupa
kunskapen om poesiläsningens betydelse och funktioner. Genom en analys av skälen till att
de unga läser poesi vill denna artikel bidra med ny förståelse av de centrala funktioner poe-
sin uppges ha för dessa unga läsare. Studien är att betrakta som explorativ grundforskning
och resultaten erbjuder en utgångspunkt för vidare forskning och samtal om lyrikens
värde(n) och poesiundervisningens innehåll; samtal som är viktiga vid de litteraturveten-
skapliga institutionerna såväl som vid lärarutbildningar. 

METOD OCH ANALYSFÖRFARANDE
Studien utgår från nätbaserade videointervjuer med 21 unga poesiläsare från hela Sverige.
Intervjuerna genomfördes under hösten 2015 och vintern 2016.1 Deltagare söktes via nät-
tidskrifter och nätforum för poesi som Forum för Poesi och Prosa, Ponton, fikssion samt
Svensklärarföreningen och genom kontakter med svensklärare runt om i landet. 

Deltagarna fick själva definiera sitt poesiintresse. Om de uppskattade och använde
poesi på fritiden i någon form intervjuade jag dem. De uppgav att de huvudsakligen läste
centrallyrisk poesi men även mycket låttexter som ibland uppfattades som poesi. 

1. Två intervjuer från en föregående pilotstudie våren 2015 ingår också i materialet. En intervju skedde via chatt
och en intervju genomfördes på café.
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De unga var mellan 16 och 19 år och de läste eller hade läst på högskoleförberedande
program. Vanligast var det samhällsvetenskapliga följt av det estetiska och naturvetenskap-
liga. Tre deltagare hade påbörjat sitt första år på universitet eller folkhögskola. Majoriteten
av de unga befann sig i mitten av sina gymnasiestudier vid tillfället för intervjun. Av de 21
är tolv kvinnor och nio män. En tredjedel av gruppen är flerspråkig. Spridningen av delta-
gare från större och mindre städer var jämn. Av de 21 deltagarna kom tio från norra Sve-
rige, fem från mellersta och sex från södra Sverige. Nätintervjuer valdes för att kunna nå
deltagare i hela landet och få en så stor spridning på deltagare som möjligt (Salmons 2015).
Intervjuerna skedde via Skype eller FaceTime. Studien genomfördes i enlighet med etiska
riktlinjer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med avseende på informerat
samtycke, användning av uppgifter och konfidentialitet för deltagare (Vetenskapsrådet
2011).

I artikeln används ett öppet poesibegrepp för materialinsamling då jag, i enlighet med
studiens explorativa karaktär, låtit deltagarna själva definiera vad poesi är för dem. I arti-
keln används begreppen poesi, lyrik och dikt synonymt. Med läsning avses den traditio-
nella uppfattningen att någon läser visuellt från ett papper eller en bildskärm.

Materialet som ligger till grund för denna artikel består av 21 intervjutranskriptioner2

och 21 efteranteckningar på ungefär en halv sida vardera. Analysprocessen har utgått från
strategier från Grounded Theory (Charmaz 2014; Glaser och Strauss 1967) med ett primärt
induktivt analysförfarande där kategorier byggs upp med hjälp av olika kodningsprocesser
utifrån empiri och testas genom en kontinuerlig jämförande analys mellan tentativ kategori
och empiri. En konstruktivistisk förståelse av metodologin utifrån Charmaz (2014) ligger
till grund för studien. Ambitionen i Grounded Theory, eller grundad teori, är att spegla
och teoretisera sådant som är väsentligt för människor i ett visst sammanhang. Metodolo-
gin syftar till kategoriutveckling för att belysa komplexa processer och fenomen snarare än
att identifiera teman. Utgångspunkten är ett induktivt analysarbete men man är medveten
om att både förförståelse och teoretisk skolning hos forskare kan inverka på analysen. För
att minska risken för detta är det viktigt att forskaren har god kännedom om studieobjektet
och inte drar sina slutsatser utifrån en begränsad empiri samt att analysen hålls nära empi-
rin genom de olika kodningsstrategierna (Charmaz 2014). En huvudregel är således att
man inte kan lansera kategorier (annat än tentativa) utan att dessa har empiriskt stöd i ett
så brett och varierat material som möjligt. Teoretiska begrepp bör, enligt Charmaz, dess-
utom inte användas i analysen förrän kategorierna är väl beskrivna och enbart sådana
begrepp som tillför ytterligare förståelse av kategorierna bör användas (2014, 159). Idag
finns dock forskare som menar att teori mycket väl kan användas omedelbart i analysarbe-
tet (Thornberg 2012). Här har jag valt att följa det mer traditionella analysförfarandet.

Den inledande delen av analysprocessen bestod således av «öppen kodning» (Guvå och
Hylander 2003; Charmaz 2014) av de första 10 transkriptionerna där jag försökt använda
deltagarnas egna ord som koder för att hålla mig nära empirin. Därefter bearbetades tran-
skripten från intervju 11 och framåt även med «fokuserad kodning» (Guvå och Hylander
2003; Charmaz 2014) utifrån preliminära kategorier. Dessa skrevs fram mer deskriptivt
utifrån de mest frekventa koderna i materialet då jag valt att fokusera på generella mönster

2. Vid återgivning av citat har jag tagit bort ord som «liksom» och «typ» och adderat interpunktion. 
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för att «grunda» kategorierna ordentligt. Kategorierna är alltså utvecklade utifrån de vanli-
gaste motiveringarna om varför man läser poesi.

Kategorierna relaterades därefter i ett andra analyssteg till teori och tidigare forskning,
varpå en kontrastering och nyansering av deras olika aspekter i relation till teori och tidi-
gare forskning möjliggjordes. Kategorierna prövades mot en i didaktisk forskning väl
använd teori om fritidsläsning (Felski 2008) men analysen visar att denna oftast inte har
förklaringsvärde för poesiläsningen i denna grupp och analysen resulterar således i ett pro-
blematiserande av teorins räckvidd. 

Analysprocessen utmynnade i tre kategorier som beskriver centrala funktioner av fri-
tidsläsningen av centrallyrik3: att bli sedd av dikten, en inre gemenskap samt stöd i svåra
perioder. De ska förstås som överlappande. 

Naturligtvis har poesiläsningen även haft ytterligare funktioner och betydelser. Alla de
21 deltagarna i studien läser utifrån flera syften och de analyser som följer ger därför inte
en uttömmande bild av poesiläsningens varför i denna grupp4 utan fokuserar enbart på de
starkaste generella mönstren i intervjumaterialet. 

TEORI OM FRITIDSLÄSNING OCH POESILÄSNINGENS BETYDELSE
För att analysera och diskutera kategorierna har Rita Felskis (2008) begrepp från Uses of
Literature använts. Felski har utvecklat teori om den privata nöjes- eller fritidsläsningen i
syfte att utröna varför människor läser litteratur. Att se hur hennes teori fungerar i relation
till de ungas utsagor om sin fritidsläsning av poesi är därför intressant. Felski är också en
av de mest citerade litteraturteoretikerna i den svenska litteraturdidaktiska forskningen
(Degerman 2012, 267).

I inledningen hänvisar Felski till den legitimeringskris som råder inom litteraturveten-
skapen och påtalar ett behov av teoretisk nyorientering kring frågor om litteraturens värde
för läsare. Enligt Felski är det är intressant att studera vanliga läsares motiv för fritidsläsning
om litteraturvetenskapen ska fortsätta vara relevant: «We are called on, in other words, to do
justice to how readers respond to the words they encounter, rather than relying on textbook
theories or wishful speculations about what reading is supposed to be» (2008, 17). Genom
fenomenologiskt inspirerade analyser av sina egna läsningar av skönlitteratur, filmupplevel-
ser, fiktiva karaktärers läsning samt litteraturteori, destillerar Felski fram fyra sätt att enga-
geras av litteratur som enligt henne utgör emotionella fundament i den privata fritidsläs-
ningen: igenkänning («recognition»), förtrollning («enchantment»), kunskap («knowledge»)
och chock («shock»). I en reell läsakt samverkar de olika engagemangen. 

Igenkänning är ett avgörande engagemang därför att läsare genom detta kommer i kon-
takt med texten. Begreppet är, enligt Felski, belastat med associationer till narcissism och

3. Centrallyrik är min benämning på den typ av poesi de framförallt talar om i intervjuerna.
4. Andra mindre vanliga svar var exempelvis: att dikter får en att se samtiden, att dikter belyser saker/händelser och

ger dem mening, att dikter är en utmaning genom sin gåtfullhet samt att poesiläsning kan vara avstressande. Ett
vanligt motiv som jag beskrivit (Sigvardsson 2017) var att poesi läses för att på olika sätt inspirera till eget skri-
vande och skapande. Det kan återupprepas att flera uppger att låttexter och citat kan läsas för samma syften. Mitt
intryck är att läsningen av centrallyrik och låttexter fyller samma funktioner för de unga.
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naivitet där litteraturens funktion reduceras till en enkel reflektion av läsaren medan litte-
raturen lämnas osedd. För Felski är dock igenkänning en framåtsyftande och utvecklande
process: «Recognition is not repetition; it denotes not just the previously known, but the
becoming known. Something that may have been sensed in a vague, diffuse, or semi-cons-
cious way now takes on a distinct shape, is amplified, heightened, or made newly visible»
(25). Läsaren vinner således ny självkännedom.

Förtrollning innebär att läsaren sveps med av litteraturen och förlorar sin autonomi i
relation till det lästa: «What characterizes the phenomenology of enchantment simply is an
intensely charged experience of absorption and self-loss» (67). Tid och rum förvinner och
det enda som betyder något är texten. Felski liknar detta tillstånd vid berusning, drogpå-
verkan, drömmeri och förälskelse. Förtrollningen är betydelsefull därför att läsare vill fly
sig själva och nå en annan sinnesstämning än den vardagliga (76).

Litteraturen erbjuder också en form av social kunskap genom läsarens inlevelse i olika
karaktärers liv. Gestaltningen av karaktärernas inre möjliggör en särskild kunskap om det
sociala livets olika villkor. Då igenkänningen belyser litteraturens förmåga att lära oss nytt
om oss själva belyser kunskapsbegreppet litteraturens förmåga att lära oss nytt om andra i
deras sociala sammanhang och se hur olika habitus präglar individer.

Chock är något som drabbar läsare oväntat och tvingar dem att inse saker om sig själva,
andra eller världen. Chocken väcker starka känslor som avsky, äckel och skräck och fysiska
reaktioner som illamående, gråt, skrik eller nervöst skratt. Den ska inte förväxlas med mil-
dare varianter av perspektivförändring:

Shock, then, names a reaction to what is startling, painful, even horrifying. Applied to literary texts, it
connotes something more brusque and brutal than, for example, the idea of Stoss advanced by Heideg-
ger: the claim that what defines an artwork is its blow to consciousness, its rupturing of familiar frames
of reference. In the terms to be canvassed here, shocking is a selective epithet rather than a general sy-
nonym for aesthetic estrangement, patently more suited to some text than others. (105)

Chocken har en obehaglig och förvirrande karaktär då det vi vanligtvis håller för sant inte
längre tycks stämma och vi tvingas ompröva våra föreställningar. Men den är central vid
litteraturläsning eftersom effekten till sist, efter en viss tid har förflutit, blir att man fördju-
pat sin självförståelse och utvecklat sin kunskap om livsbetingelserna. Chocken kan i viss
mån ses som förtrollningens motsats även om de inbördes relationerna mellan de fyra
begreppen inte låter sig beskrivas utifrån någon enkel logik. 

Forskning om människors privata poesiläsning är sällsynt men en svensk avhandling i
teologi har möjliggjort resultatjämförelser. Inger Eriksson (2006) har i Poesiläsning som
meningsskapare – en studie om poesigrupper på sjukhem och hospice analyserat äldres upp-
fattningar om poesiläsningens betydelser. I avhandlingen studeras erfarenheter från tre
olika projekt där en ledare, oftast Eriksson själv, högläst och samtalat kring dikter tillsam-
mans med deltagarna. Hon har också genomfört 18 intervjuer med deltagare om deras
enskilda poesiläsning. Eriksson använder ett estetiskt perspektiv där hon kombinerar
begrepp från Hans Ruins Poesiens mystik (1935) och Pia Tafdrups poetik Över vattnet går
jag (2002) för att diskutera poesiläsningens mening. 
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POESILÄSNING FÖR JAGET 
De 21 unga kvinnorna och männen läser huvudsakligen centrallyrik5 och tenderar att
omfatta en poesisyn där poesin betraktas som ett uttryck för ett «jags» eller «poetens» per-
spektiv på tillvaron. På samma sätt uppfattar de också att de uttrycker sitt eget jag när de
skriver poesi, vilket de flesta gör i olika omfattning. Att poesiläsning är något som sker för
att läsaren vill förstå sig själv och sin livssituation bättre är tydligt i intervjuerna och käns-
lorna som väcks under läsningen utgör själva förutsättningen för självreflektionerna.

Möjligen är det så att man lättare vänder sig till centrallyriken med dess personliga till-
tal och vanliga jag-form, när man söker efter vem man är och försöker finna sin plats i till-
varon. En av de unga beskriver en skillnad i hur hen använder poesi jämfört med andra
genrer: «Jag tänker med prosa eller med skönlitterära texter så är det så mycket att man tar
till sig någon annans historia tror jag, eller att det handlar om någon annan, i poesin kan
jag mer få uppleva att det här handlar om mig» (I12). Ytterligare några svar pekar i riktning
mot att poesiläsning ofta handlar om att läsa sig själv; att man läser för och utifrån jaget.6
Detta material kan dock inte belägga en sådan tes, för detta krävs vidare studier. Analysen
av intervjusvaren resulterade i tre kategorier som är tätt kopplade till det läsande jaget:

• Att bli sedd av dikten
• En inre gemenskap
• Stöd i svåra perioder

I texten nedan presenteras och diskuteras kategorierna i relation till Felskis (2008) begrepp.
Erikssons (2006) resultat om meningsskapande i poesiläsningsgrupper används i mindre
omfattning för resultatjämförelser. 

ATT BLI SEDD AV DIKTEN
Poesiläsningen är en synnerligen emotionell affär och genrens attraktionskraft tycks bestå
i att den förmår påverka den läsande djupt. Läsupplevelsen, som de unga försöker beskriva
på olika sätt, vilket inte är det lättaste, innefattar ett starkt känslomässigt engagemang och
är ofta samtidigt en upplevelse av skönhet. Under läsningen erfar man ofta en intensiv när-
varo och upplevelsen beskrivs av flera som «vacker». De ger också flera exempel på hur de
uppfattar att dikter formulerat «sanningen». En deltagare nämner «katharsis» och säger:
«Man kan bli som helt uppvak … nyväckt, det är som att se en bra teaterpjäs, det är en väl-
digt stark känsla och om man hittar en riktigt bra dikt så tycker jag att man kan bli helt
omtumlad» (I18)7. Strax efter beskrivs poesiläsningen vidare: «Så kan man också bara bli

5. Exempel på poeter är: Tranströmer, Boye, Öijer, Malmsten, Dagerman, Norén, Aspenström, Frost, Poe, unga
amerikanska Mira Gonzalez och Tao Lin. Flera läser även ett stort antal (ofta anonyma) citat via sociala medier
samt låttexter från exempelvis Markus Krunegård och Veronica Maggio. Dessa genrer uppfattas ibland också
som poesi.

6. För en intressant diskussion om hur läsaren kan ta plats i diktens jag och en etisk potential i detta, se Anna Lind-
hés «Gör mig levande igen – om diktläsningens relationella etik». I Subjekt Södergran: om jagen i Edith Söder-
grans poesi, red. Elisabeth Hästbacka, Anders S. Johansson og Anders E. Johansson (Göteborg: Makadam förlag,
2016), 23–30.

7. I18 står för intervju nummer 18.
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helt tagen med storm för att det är en perfekt känsla eller det är ett perfekt ord, så man blir
helt så här ‘Oj, jag måste andas’» (I18). 

Ett element av det Felski (2008) benämner förtrollning, att svepas med och bort från sig
själv, kan möjligen skönjas i citatet ovan men intervjusvaren indikerar sammantaget att
poesiläsningen snarare tenderar att få läsaren att känna av och förstå sig själv bättre. Jaget
läses fram snarare än bort genom de känslor som centrallyriken väcker. 

När vi pratar om varför man läser poesi visar det sig att flera av de viktigaste läsupple-
velserna handlar om att dikten gett röst åt något läsaren själv inte kunnat formulera eller
kanske ännu inte förstått om sig själv: 

När det kan sätta ord på saker som man har känt men inte tänkt, det är väl just det som jag tycker är det
häftigaste på något vis, när man kan läsa någonting och känna japp jag med eller så här känner jag också,
men jag visste på något vis inte ens att jag kände det, eller jag visste inte ens riktigt att det var det här det
var, och det är just, just den känslan tycker jag är så, jag tycker den känslan är så fin. (I12)

De unga kvinnorna och männen blir tagna av att en annan människa har lyckats fånga och
gestalta vad de uppfattar som något från deras inre i en språklig form och förstått dem
bättre än vad de själva gjort vid tillfället. Detta att dikter lyckas formulera läsarens tankar
och känslor och dessutom sätta dem i ett nytt perspektiv upplevs som en av de mest värde-
fulla konsekvenserna av läsningen. Intervjuutsagorna ger uttryck för poesiläsning som en
utvecklande spegling genom vilken man kan se sig själv i ett nytt ljus8 och således ger de ett
stöd åt Felskis (2008) teori om igenkänningens viktiga funktion och dess utvecklande
karaktär. I och med att dikten gestaltat något man själv inte riktigt haft ord för finns möj-
lighet att förstå mer om sig själv: «Genom poesi kanske man ser en ny del av sig själv» (I2).
Även Eriksson (2006, 240) finner att «igenkänning» uppges vara av stor betydelse för del-
tagarna i poesigrupperna och då Tafdrup som Eriksson använder sig av för sitt estetiska
perspektiv är kritisk till igenkänning, ser Eriksson det som nödvändigt att gå emot henne,
och understryka att igenkänning tillmäts ett mycket högt värde av de äldre (Eriksson 2006,
212). Eriksson diskuterar dock inte den utvecklande funktionen av igenkänning.

Det finns dock ytterligare en betydelsefull aspekt av poesiläsningen som jag vill belysa
här. «Igenkänning» är det ord som de unga själva oftast använder för att beskriva ett viktigt
element i poesiläsningen. Metaforen verkar ligga nära till hands. Men att enbart beskriva
deras poesiläsning som igenkänning skulle dölja en annan relationell dimension av läs-
ningen som också framträder i intervjumaterialet och tillmäts ett minst lika högt värde. 

Igenkänningsmetaforen sätter fokus på det läsande subjektet och betecknar den process
där den läsande identifierar något av sig själv i litteraturen; att känna igen är att se sig själv,
att få syn på egna erfarenheter, tankar eller känslor genom gestaltningen. Metaforen fångar
dock inte uppfattningar om, eller känslan av, att man i dessa ögonblick känner sig sedd eller
förstådd av en annan människa. Flera berättar att de i stunder av «igenkänning» samtidigt

8. Pedagogiska gruppen har i sin litteraturdidaktiska forskning om litteraturläsning påtalat igenkänningens bety-
delse och att den är både bekräftande och utvecklande, se t.ex. Lars-Göran Malmgren Den konstiga konsten. Om
litteraturläsning och litteraturpedagogik. (Lund: Studentlitteratur, 1986). Även Jon Smidt har i Seks lesere på sko-
len: hva de søkte, hva de fant. En studie av litteraturarbeid i den videregående skolen (Oslo: Universitetsforlaget,
1989) påtalat behovet av «subjektiv relevans» för att litteraturundervisningen ska angå elever.
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upplever att de blir förstådda av en annan. En beskriver att de starkaste läsupplevelserna är
de «när jag tänker såhär: ‘Poeten, vad du förstår mig!’» (I3). En annan berättar om hur
Stagnelius «Till förruttnelsen» var viktig under en period: «Han är så otroligt plågad i sin
dikt och på något sätt kunde jag när jag var sexton verkligen känna det här, trots att jag inte
har någon dödsångest eller någonting, men jag kände att: ‘Åh, det här. Han talar för mig’»
(I18). En tredje berättar om hur poesin kan fungera som en slags vägvisare i livet: «Poesi
för mig är en slags guide, med hjälp av poesi tycker jag att man får svar på frågor, att ord
sätts så bra via andras ord, jag vet att jag inte är ensam om något, det känns även som att det
är en slags pusselbit i vissa processer» (I2). En guide behöver inte nödvändigtvis vara en
person men av intervjun förstår man att det är en särskild poets dikter som återkommande
används som vägledning. En fjärde deltagare beskriver att det skapar trygghet när de egna
känslorna är beskrivna i dikten och jämför diktläsningen med ett personligt möte: «Det är
som någon skulle gå fram och lägga en hand på min axel och säga: ‘Men jag förstår hur du
känner’» (I15).

Med kategorin att bli sedd vill jag därför lyfta fram upplevelsen av att blir förstådd av en
annan människa som särskilt betydande samt påtala den relationella dimensionen av poe-
siläsningen. Igenkänningen kan tänkas vara en startpunkt som kan övergå i en upplevelse
av att ha blivit sedd på ett nytt sätt. När detta sker uppstår en särskilt meningsfull läsning.
Den relation som frambringas inom läsaren är inte verklig men den beskrivs fungera likt
en sådan och som vi ska se i den följande analysen och diskussionen av de andra två kate-
gorierna så är relaterandet till andra människor ett nav även där. 

I Erikssons (2006, 271) slutord presenterar hon en tentativ sammanfattande slutsats av
sin studie, nämligen att det mest betydelsefulla för deltagarna i poesigrupperna var deras
upplevelse av att bli «sedda» i den «gränssituation» de befann sig i. Erikssons resultat base-
rar sig på beskrivningar av poesigruppernas gemensamma meningsskapande där man
speglade sig i varandra genom gruppsamtalen men också på beskrivningar av individuell
läsning. Våra resultat är således inte helt jämförbara men likheten i detta resultat, behovet
av att bli sedd och förstådd, indikerar möjligen att en speciellt viktig funktion av poesiläs-
ning är upplevelsen av att genom dikten bli förstådd av en annan människa. 

EN INRE GEMENSKAP 
Att poesiläsning kan reducera ensamhet beskrivs återkommande i intervjuerna. Då läsa-
rens känslor och tankar bekräftas och speglas uppstår en gemenskap i läsakten: «Man kän-
ner verkligen att man, hur mänsklig man är, hur negativa känslorna än kan vara, hur dåligt
man än kan må, så är det liksom en del av någonting som andra har upplevt, man får som
en form av gemenskap» (I8). Dikter kan normalisera olika känslor vilket skänker trygghet
samtidigt som ensamheten minskar. Som svar på frågan om varför folk läser poesi beskri-
ver en deltagare att man vill höra samman med andra människor och pekar på hur både
låttexter och poesi kan fylla detta behov: 

Jag tror att det är samma som de får ut av musiken, att det finns någon annan som känner likadant, och
någon annan som tänker likadant, och någon annan som kan sätta ord på känslor […] man vill känna
att man inte är ensam kanske, i sina känslor, man vill känna samhörighet. (I18)
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Återigen framträder den relationella dimensionen av poesiläsningen. Poesiläsningen karak-
täriseras av deltagarna som något som skyddar och bekräftar den läsande. Poesin står på det
läsande jagets sida och poesiläsning beskrivs alltid som en positiv upplevelse även när man
läser om tunga ämnen. Mot bakgrund av detta blir det intressant att fråga sig om Felskis
(2008) begrepp chock förmår att belysa något av de ungas fritidsläsning av poesi. I intervju-
erna förekommer inga exempel på att en dikt gjort våld på den läsandes självförståelse eller
väckt avsky, äckel eller hat. Det finns över huvud taget inga exempel på att diktläsning ens
varit milt obehaglig. Ett exempel på hur Edgar Allan Poes dikter skrämt upp läsaren (till
hans stora förtjusning) och ett exempel på att det «nästan» kan vara skrämmande när man
känner igen sig så väl i dikter finns i materialet. Men sammantaget saknas indikationer på
att chocken i Felskis mening skulle vara ett betydande element i fritidsläsningen av poesi hos
denna grupp. Felski (2008, 105) skriver att vissa genrer är bättre lämpade för chockverkan.
Själv använder hon sin egen läsning av Baudelaires Les Fleurs du Mal som exempel. Det
skulle vara intressant att undersöka vidare vilka läsargrupper som upplever att poesin har en
chockverkan i denna bemärkelse och som läser den för att skakas om på djupet.

Den inre gemenskap som de unga beskriver är av privat natur och inte något man van-
ligtvis talar om eller försöker dela med andra. När jag frågar en deltagare om varför man
inte pratar mer med andra om sin poesiläsning får jag följande svar:

Jag tror det har med ens hemligheter att göra, det som är hemligt för en själv. Det är så mycket man döljer
för många, så mycket känslor och tankar så att det är klart att läsningen påverkar åt båda hållen. Man på-
verkar sig själv när man läser någonting och då kan det ha två effekter, antingen att man vill använda det
i sitt liv eller att man vill hålla det för sig själv, och det har att göra med vad man är för människa utanför
läsningen. Det är ett eget rum den privata läsningen. (I11)

De ungas beskrivningar kan förstås som att en central aspekt av fritidsläsningen av poesi
består i att de tar hand om sitt privata jag med hjälp av denna gemenskap. Via poesin kan
de exempelvis finna acceptans för känslor och tankar som inte är socialt accepterade och
som man därför undertrycker i samvaro med andra. Deltagaren som citerades ovan beskri-
ver något av detta genom att referera till en diktrad av Megan Boyle: «För ett tag sedan fick
jag diagnosen social fobi men den känns felaktig, det är mer ‘Jag hatar de flesta och äcklas
av att prata med dem.’» Och utvecklar vidare: «Det säger till mig att, det bekräftar att man
kan tänka och tycka och vilja vad man vill, och att det är okej att säga jag hatar alla i hela
världen och skriva det någonstans» (I11). I poesin kan sådant som inte passar in i eller läm-
par sig för den sociala samvaron gestaltas och osynliga sidor av jaget kan få bekräftelse.
Poesiläsningens privata gemenskap utgör också ett komplement till ens verkliga relationer
när man inte kan, vill eller vågar spegla sig i dem: 

Man vill inte alltid öppna upp sig själv för andra, man blir om man berättar allt som händer för en själv,
då blir man lite sårbar nästan, medan om man försöker söka hjälp och tröst genom poesi, det skulle inte,
det öppnar inte upp dig för någon annan utan då är det bara du själv som öppnar upp dig för den här tex-
ten och tar in den och tolkar den och blir påverkad av den. (I21)

Att läsning kan ha en avgörande betydelse då vi är ensamma är något som Felski (2008)
diskuterar men utifrån ett annat perspektiv än som ett skydd eller spegelrum för det privata
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jaget. Hon intresserar sig främst för litteraturens förmåga att «erkänna» («acknowledge»)
den läsande som socialt subjekt och påtalar litteraturens betydelse för att synliggöra läsares
erfarenheter. Felski (2008) teoretiserar läsningens intersubjektivitet genom begreppet «den
generaliserade andre» från sociologen G. H. Mead. Den generaliserade andre utgörs av
individens föreställning av olika attityder och uppfattningar som andra har om en själv.
Läsning förstås som individens möte med detta föreställda kollektiv. Under läsningen
pågår således ett växelspel mellan igenkänning och «erkännande» av individen som med-
lem av en viss grupp. Felski menar därför att det är felaktigt att betrakta böcker som «per-
soner» eller läsning som ett «möte» då litteraturen uttrycker kollektiva uppfattningar:
konglomeratet den generaliserade andre. 

När de unga beskriver att de känner igen något i dikter så är det dock oftast inte erfaren-
heter av att vara kvinna, man, vit, medelklass, queer etc. (även om en medvetenhet om dis-
kussionerna kring hur olika grupper representeras i litteraturen inte saknas) som lyfts
fram, utan de unga tenderar snarare att tala om en känsla eller stämning och om poetens/
diktens förmåga att ge perspektiv och nya tankar. Då läsaren identifierar en känsla i en dikt
(eller projicerar denna på dikten) och därefter prövar diktens perspektiv, kopplar man inte
nödvändigtvis känslan eller perspektivet till en viss subjektsposition. Det finns således ett
psykologiskt innehåll som man uppfattar att man möts över i dikten. Att man inte behöver
dela de erfarenheter dikter gestaltar för att kunna läsa dem med behållning beskrivs på föl-
jande vis:

Det finns dikter som handlar om saker som inte har hänt mig och som jag inte har upplevt men om jag
kan på något sätt som människa, från en människa till en annan, hitta någon slags referens i den här dik-
ten eller känslor som jag också kanske har känt, då kan jag läsa den […] för det är för mig hela poängen
med poesi, att man ska kunna relatera till andra människors upplevelser. (I8)

Uppfattningar om det gemensamt «mänskliga» finns i materialet och i poesin kan man för-
enas genom detta känslostoff: «Det är som att man på något sätt kan mötas hundra år emel-
lan, mellan liv och död, och liksom enas kring en samma känsla från en och samma dikt»
(I1). Detta blir särskilt tydligt när de läser om kärlek, förälskelse och sorg. Dessa teman
uppfattas som allmänmänskliga. Man ser alltså sig själv i diktjaget eftersom att det är de
egna känslorna som man läser med hjälp utav, och då spelar det ingen roll om dikten är
flera hundra år gammal. Eriksson (2006, 258) påtalar också hur poesin värdesätts just för
att den skapar en gemenskap kring de existentiella villkoren som alla människor delar. 

Som synes så rymmer Felskis (2008) teoretisering av läsningens intersubjektivitet inte
de ungas uppfattning om poesiläsning som ett «möte» mellan poeten/diktjaget och dem
som läsare. Diktjaget och poeten förstås som en unik personlighet som ger uttryck för sitt
perspektiv på tillvaron och därmed som någon som kan kommentera kollektiva uppfatt-
ningar. Poesiläsningens intersubjektivitet kan därför kanske bättre beskrivas som att läsa-
ren möter både individuella (den föreställda poetens/diktjagets) perspektiv och kollektiva
(diskurser/den generaliserade andre) perspektiv även om någon tydlig gräns dem emellan
inte kan dras. 

Det läsarna utvinner ur poesin är således ett psykologiskt stoff och man uppfattar att
man delar känslor och stämningar med diktjaget och upplever därigenom gemenskap i läs-
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ningen. I ljuset av detta kan man se att Felskis begrepp kunskap, som betecknar den sociala
kunskap som litteraturen kan ge om livet i ett visst habitus, blir mindre tillämpbart. De
unga tenderar att framförallt vara intresserade av den poesi som gestaltar eller väcker deras
egna känslor och utvecklar deras eget perspektiv på tillvaron. De läser oftast inte poesi i
huvudsyfte att förstå andra i deras sociala kontext, även om detta mycket väl kan bli en indi-
rekt konsekvens av läsningen, utan söker framförallt det gemensamma, allmänmänskliga.
Då centrallyriken inte ger en utbyggd bild av en social verklighet förefaller det rimligt att
läsare vänder sig till andra genrer då de söker kunskap om hur det är att leva i ett visst sam-
hälle under en viss tidsperiod. 

STÖD I SVÅRA PERIODER
Den gemenskap som poesin kan ge beskrivs som särskilt viktig i svåra perioder eller i kris.
De unga ger flera exempel på hur poesin varit till hjälp när man haft det svårt på ett eller
annat sätt. Att se att andra har haft det på liknande vis reducerar ensamhet samtidigt som
diktläsningen kan ge ett nytt perspektiv på den svåra situationen. När jag frågar vad det kan
ge att läsa dikt svarar en person:

Det skulle väl vara att man får insyn i att andra kan dela ens synsätt och känslor, att det finns människor
som har upplevt samma saker som jag upplever i detta ögonblick, och att det visar att det kanske både
finns möjligheter till att lösa problemet eller ta sig ur en svår situation, och att det framförallt kanske inte
tar slut just nu […] för att som sagt hitta just den förståelsen och den, just det medvetandet, om att andra
har också gått igenom och går igenom de saker som jag eller vänner, eller personer jag känner går ige-
nom just nu, för att just få en större möjlighet att kanske hantera det bättre. (I5)

Att man genom poesiläsningen kan skapa distans till de egna problemen och få alternativa
perspektiv på dessa värdesätts högt. De unga lyfter fram en terapeutisk funktion som en av
de allra mest betydelsefulla aspekterna. I en intervju beskriver en deltagare att en diktsam-
ling gav mod att våga ta kontakt med nya människor och bryta sig ur en destruktiv proble-
matik: «Jag tror att jag vågade ta kontakt med de som räddade mig och att dikterna var ett
slags ‘Nu gör du så här, annars missar du allt annat!’ […] liksom nästan någon som satt på
ens axel och sa att ‘Nu lever du!’, ‘Nu vågar du!’» (I2)

Diktläsningen har också varit viktig i sorgeprocesser. Även här tycks hjälpen bestå i att
dikten gestaltar något av de egna känslorna, minskar ensamhet och ger ord åt den kom-
plexa sorgeprocessen. En person beskriver hur Karin Boyes «Kunde jag följa dig» blev vik-
tig efter en väns bortgång: «Det är nog en av de få dikter jag kan citera utantill och den var
med hela vägen» (I12). 

I denna grupp av unga poesiläsare är den terapeutiska funktionen något som tillmäts
ett högt värde men den stödjande eller terapeutiska funktionen hos fritidsläsningen dis-
kuteras inte specifikt av Felski (2008). Hennes begrepp syftar till att beskriva starka
engagemang som utgör centrala beståndsdelar i fritidsläsningen och därför finns det
kanske heller inte skäl till detta. Men om man ska belysa människors fritidsläsning bör
man ta med människors egna utsagor kring läsningens betydelser. Igenkänning är rimli-
gen en viktig ingång till texten även i perioder när man har det svårt. Möjligen kan för-
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trollning också fungera som en slags flykt och paus från lidande om man verkligen absor-
beras helt av andra känslor; detta kan man också undersöka vidare på empirisk väg. I
detta material finns dock inga exempel på att förtrollning har fungerat som flykt annat än
vid lättare tristess. När det gäller centrallyrikens funktion som stöd i svåra perioder kan
man teoretisera detta som att dikten bär känslor och tillstånd genom sin gestaltning så
att det blir lättare att skapa distans till dessa, vilket i sin tur kan göra känslorna lättare att
hantera. Dikten erbjuder således ett litet annorlunda perspektiv på det svåra och norma-
liserar dessa erfarenheter. Eriksson (2006, 255) för ett liknande resonemang om hur poe-
sins gestaltning av svåra känslor kan fungera terapeutiskt: «När den lidande gör diktens
ord och bilder till sina kan dikten såväl ge skydd som härbärgera svåra upplevelser som
hjälpa till att uttrycka dessa». 

Det är nödvändigt att forskningen belyser fritidsläsningens funktion även då livet är
svårt. Fritidsläsning är inte enbart något som sker i fåtöljen med en kopp te, på säkert
avstånd från kriser, dödsfall och katastrofer. Vilka funktioner den har under en svår period
är lika viktigt att utreda som vilken mening den ger då livet går sin gilla gång.9 Att diskutera
detta vidare går dock utöver denna artikels möjligheter. 

AVSLUTANDE DISKUSSION
I inledningen ställde jag frågan om man kan lära något av fritidsläsningen av poesi som
kan ha betydelse för den institutionella skolläsningen. Det är för tidigt att svara utförligt
och mer nyanserat på detta eftersom det finns så få studier. Men denna studie indikerar att
centrallyriken har stora värden för unga läsare och därför ser jag det som väsentligt att
undervisningen erbjuder elever goda möjligheter att läsa centrallyrik. Eleverna bör få pröva
ett rikt utbud av såväl äldre som samtida poesi och kunna få välja dikter individuellt för att
förhoppningsvis finna sådana som berör och angår just dem. 

Att fritidsläsningen av centrallyrik är en så pass privat företeelse för dessa unga kan tol-
kas som en signal till lärare att det är viktigt att ge utrymme år denna privata läsning. Kan-
ske ska en del av undervisningen vikas åt ett individuellt utforskande av dikter. De dikter
eleven valt kan dokumenteras i exempelvis en läslogg utan krav på ingående motiveringar
av varför man valt just en viss dikt eller hur man läser den. Mot bakgrund av den ökade
testningen av elevers prestationer ser jag det som särskilt betydande att just denna del av
litteraturundervisningen skyddas mot överdriven kontroll och reducerande betygssätt-
ning. För att elever ska kunna utveckla en egen personlig relation till dikter krävs antagli-
gen att vi också låter denna delvis utvecklas ifred. Naturligtvis kan vissa dikter vara föremål
för gemensam diskussion och analys, men för att en personlig relation till poesin ska kunna
gro behövs nog också ett visst mått av frihet för eleverna att själva utforska poesin i alla dess

9. Lars-Göran Malmgren har i Den konstiga konsten. Om litteraturläsning och litteraturpedagogik (Lund: Student-
litteratur, 1986) utifrån Bo Møhl och May Schacks När barn läser. Litteraturupplevelse och fantasi (Stockholm:
Gidlund, 1981) sammanfört begreppet identifikation med de psykodynamiska begreppen projektion och intro-
jektion för att teoretisera hur läsning kan fungera terapeutiskt i en vardaglig skolläsning. Vid projektion läser
man in egna känslor och problem i litteraturen och kan genomleva dem där. Vid introjektion önskar man efter-
likna de gestaltade personerna och införlivar de litterära personernas egenskaper och tankar i det egna jaget. De
båda processerna är sammanflätade och pågår samtidigt. 
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former. Kanske är det själva relationen till poesin och frågan om man kan se sig själv som
en poesiläsare som ska vara i centrum för undervisningen? 

För den litteraturlärare som vill samtala med elever om varför man läser poesi erbjuder
också dessa resultat något att diskutera. För de 21 unga i denna studie är, precis som för de
äldre Eriksson (2006) studerade i sin avhandling, behovet av och intresset för att få möta
andra människor genom en personlig dikt centralt. Centrallyriken uppfattas som en mötes-
plats för läsaren och diktjaget eller poeten. 

Analysen av de ungas fritidsläsning av centrallyrik resulterade i tre kategorier som
beskriver de centrala funktioner som särskilt lyftes fram i intervjuerna: att bli sedd av dik-
ten, en inre gemenskap och stöd i svåra perioder. En relationell dimension av den privata
poesiläsningen framträder således tydligt, då diktläsningen huvudsakligen förstås som en
mänsklig mötesplats, och brukas som en sådan. I läsningen finner man sig själv genom ett
relaterande till diktjaget och det känslomässiga innehåll man ser i (eller projicerar) på dik-
ten. Läsningen av centrallyrik tycks utgöra en skyddad sfär där privata delar av jaget kan
speglas och upplevelser bearbetas. Den terapeutiska funktionen framstår som särskilt bety-
dande i materialet. Centrallyriken kan, som jag tolkar de ungas utsagor, fungera som en
spelplats eller en utvecklande spegling för läsaren och erbjuda möjligheter att både frigöra
och utveckla men också stabilisera och stötta jaget. De unga tycks läsa om, för och fram sig
själva genom centrallyriken. 

Varför behovet av och intresset för den personliga dikten är så påfallande i materialet
kan man reflektera kring gemensamt med eleverna. Man kan exempelvis ställa frågan om
eleverna tror att ungdomar och vuxna läser poesi utifrån samma behov? Är det kanske
extra viktigt för ungdomar och unga vuxna att få reflektera kring vilka de är och vilka de
vill bli? För att vidga diskussionen ytterligare kan man lämpligen också vid ett senare till-
fälle diskutera varför man läser konceptuell poesi eller multimodal poesi. Dessa varianter
verkar inte de unga hitta till på egen hand och de har ofta en tveksam hållning till de mer
idébaserade delarna av det poetiska registret. Här finns således en utvecklingspotential i att
utmana elever att även försöka sig på andra typer av poesi, vilket då kan kräva att läraren
arbetar mer med elevernas förkunskaper och kontextualiserar poesin för att den ska bli till-
gänglig och inte avvisas reflexmässigt. 

Det tal om läsning som studeras här ger inte underlag för att avgöra om läsningen av
centrallyrik har en reell terapeutisk funktion. För att studera detta krävs andra typer av stu-
dier. Dessa resultat om poesiläsningens värden bildar inte desto mindre ett underlag för
vidare forskning. Eriksson (2006) som också studerat utsagor från poesiläsare i poesiläs-
ningsgrupper på sjukhem och hospice har funnit liknande resultat. Hon påtalar bland
annat igenkänningens betydelse, den terapeutiska funktionen och lyfter även fram behovet
att bli sedd som synnerligen värdefullt i «gränssituationer». Mina resultat visar att dessa
funktioner också värdesätts av unga i den mer vardagliga läsningen av centrallyrik, men jag
lyfter också fram den relationella dimensionen och den upplevelse av gemenskap som man
finner i läsningen. 

Genom att vidare analysera och diskutera de tre kategorierna i relation till Felskis
(2008) begrepp har det blivit tydligt att fritidsläsning av poesi bör studeras i sin egen rätt.
Felskis begrepp igenkänning hade stor relevans för att belysa resultaten men förtrollning,
kunskap och chock var inte riktigt tillämpbara när det gäller läsning av centrallyrik i denna
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grupp. Detta skulle kunna bero på att Felski använt sina egna läsningar av prosa, dramatik,
teori och film som underlag för sina begrepp. Det kan också bero på att Felski inte har
utgått från reella läsares utsagor. Resultaten i denna studie ger skäl att tro att begreppens
överförbarhet till olika genrer är begränsad. Man måste också fundera på om olika grupper
av läsare använder litteraturen på skilda vis. Mot bakgrund av ovanstående menar jag att
poesins verkliga läsare, såväl unga som gamla, bör få komma till tals om man vill utveckla
teori om fritidsläsning av poesi. 

LITTERATUR
Charmaz, Kathy. 2014. Constructing Grounded Theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Degerman, Peter. 2012. «Litteraturen, det är vad man undervisar om». Det svenska litteraturdidaktiska 

fältet i förvandling. Doktorsavhandling: Åbo Akademi. 
Eriksson, Inger. 2006. Poesiläsning som meningsskapare. En studie om poesigrupper på sjukhem och 

hospice. Doktorsavhandling. Lund Studies in Ethics and Theology. Vol. 15. Centrum för teologi och 
religionsvetenskap, Lunds universitet.

Felski, Rita. 2008. Uses of Literature. Blackwell Manifestos. Malden, Mass.: Blackwell Pub.
Glaser, Barney G. och Anselm L. Strauss. 1967. The Discovery of Grounded Theory. Strategies for 

Qualitative Research. New York: Aldine de Gruyter.
Guvå, Gunilla och Ingrid Hylander. 2003. Grundad teori. Ett teorigenererande forskningsperspektiv. 

Stockholm: Liber.
Kåreland, Lena, red. 2009. Läsa bör man? Den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning. Stockholm: 

Liber.
Lindhé, Anna. 2016. «Gör mig levande igen. Om diktläsningens relationella etik». I Subjekt Södergran. 

Om jagen i Edith Södergrans poesi, redigerad av Elisabeth Hästbacka, Anders S. Johansson og Anders 
E. Johansson, 23–30. Göteborg: Makadam förlag.

Malmgren, Lars-Göran. 1986. Den konstiga konsten. Om litteraturläsning och litteraturpedagogik. Lund: 
Studentlitteratur.

Møhl, Bo och May Schack. 1981. När barn läser. Litteraturupplevelse och fantasi. Stockholm: Gidlund.
Persson, Magnus. 2007. Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella 

vändningen. Lund: Studentlitteratur.
Pettersson, Torsten, Skans Kersti Nilsson, Maria Wennerström Wohrne och Olle Nordberg. 2015. 

Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige. Göteborg; Stockholm: 
Makadam.

Roche, Mark William. 2004. Why Literature Matters in the 21st Century. New Haven, CT: Yale University 
Press.

Rosenblatt, Louise M. 1994. The Reader, the Text, the Poem. The Transactional Theory of the Literary 
Work. New pbk ed. Carbondale: Southern Illinois University Press.

Ruin, Hans. 1935. Poesiens Mystik. Litteraturbanken.http://litteraturbanken.se/forfattare/RuinH/titlar/
PoesiensMystik/sida/3/etext

Salmons, Janet. 2015. Qualitative Online Interviews. Strategies, Design, and Skills. Seco ed. Los Angeles: 
Sage.

Sigvardsson, Anna. 2016. «Teaching Poetry Reading in Secondary Education. Findings From a 
Systematic Literature Review». Scandinavian Journal of Educational Research, epub ahead of print 7. 
jun. 2016. DOI:http://dx.doi.org/10.1080/00313831.2016.1172503.

—. 2017. «Poesiintresserade unga i Sverige. En studie om poesiläsning på fritiden 2015–2016». Educare.
Smidt, Jon. 1989. Seks lesere på skolen: hva de søkte, hva de fant. En studie av litteraturarbeid i den 

videregående skolen. Oslo: Universitetsforlaget.



353EDDA | ÅRGANG 104 | NR. 4-2017

This article is downloaded from www.idunn.no. © 2017 Author(s).
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0
License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Stein Larsen, Peter. 2013. «Kampen om lyrikken. Litteraturvidenskabelige refleksioner over en genre». 
Edda: Nordisk Tidsskrift for Litteraturforskning 100, (4): 325–339.

Thornberg, Robert. 2012. «Informed Grounded Theory». Scandinavian Journal of Educational Research 
56, (3): 243–259. DOI:https://doi.org/10.1080/00313831.2011.581686

Vetenskapsrådet. 2011. God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie. Vol. 2011:1. Stockholm: 
Vetenskapsrådet.

Vischer Bruns, Cristina. 2011. Why Literature? The Value of Literary Reading and what it Means for 
Teaching. New York; London: Continuum.

Wolf, Lars. 2002. Läsaren som textskapare. Lund: Studentlitteratur.
—. 2003. … Och en fräck förgätmigej. Mer om att läsa och skriva poesi i skolan. Lund: Studentlitteratur.
—. 2004. Till dig en blå tussilago. Att läsa och skriva lyrik i skolan. Lund: Studentlitteratur.







Don’t Fear Poetry! Secondary Teachers’ Key Strategies for
Engaging Pupils With Poetic Texts
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ABSTRACT
Poetry is a key element of many literature curricula but poetry teaching is
something with which many teachers struggle. Research indicates that
teachers lack experience of poetry as well as subject knowledge and
that current high-stakes testing poses challenges. While previous
research has investigated teachers’ experiences through large
quantitative studies, this study focuses on what teachers who are keen
readers of poetry regard as key elements of pedagogy. The material
comprises 15 interviews with secondary school teachers of Swedish. A
thematic analysis identified four themes: drawing on personal
engagement, discussing pupils’ conceptions from the outset, creating a safe
classroom atmosphere, and scaffolding pupils’ interpretations. The study
highlights the centrality of the aesthetic experience and suggests that
attention should be paid within research regarding how aesthetic
content should be taught and that teacher educators should scaffold
pre-service teachers’ individual exploration of poetry to help them
become confident teachers of poetry.

ARTICLE HISTORY
Received 22 February 2019
Accepted 28 July 2019

KEYWORDS
Poetry pedagogy; aesthetic
experience; secondary
education; teacher education

Introduction

Poetry is a key element of many literature curricula around the world. In secondary school, poetry is
written and read for several reasons. Curricula emphasise elements such as understanding yourself
and others, the development of pupils’ interpretations and scaffolding pupils’ individual voices.
However, even though the form has been practiced for a long time, poetry teaching is something
with which many teachers struggle. Research indicates that teachers both in Scandinavia and inter-
nationally are inexperienced with poetry and feel uncertain about how to approach poetry in ways
that will engage pupils (Benton, 2000; Dymoke, Lambirth, & Wilson, 2013; Ofsted, 2007; Wolf,
2002). Against this background, the present study investigates the perceptions of a group of Swedish
teachers who read poetry for pleasure and whose strategies and methodologies could provide support
to others. The teachers’ perceptions about how to work successfully with poetry reading are explored,
as poetry reading constitutes core content in the curriculum (Swedish National Agency for Edu-
cation, 2011a; 2011b).

During the twentieth century, literary scholars presented various theoretical works that provided
principles for poetry pedagogy (Hanauer, 2001) and literary theory has informed teachers in their
work. Since the 1970s, the theoretical discourse has shifted towards an increased focus on readers’
responses whereas the teaching of form receives less attention (Dressman & Faust, 2009; 2014).
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Although considerable effort has been devoted to literary theory, empirical research on poetry peda-
gogy is still scarce (Dymoke et al., 2013) and there is a lack of studies that focus on the teaching of
poetry reading in secondary education (Peskin, 2007; Sigvardsson, 2017b). A recent literature review
(Sigvardsson, 2017b) of 28 studies on poetry reading pedagogy in secondary education (out of which
11 were theoretical) published in recent decades identified main themes in the research discussion.
First, personal response methodologies mainly derived from Rosenblatt (1994) were foregrounded
by researchers. Second, findings regarding pupils’ development of interpretations throughout their
secondary years indicate that this is a slow process and explicit instruction might be needed.
Third, researchers showed that current high-stakes testing poses challenges as poetry is marginalised
and teachers are using reductive methods to prepare pupils for tests.

In addition to the above, other studies display a recurring concern about pupils’ resistance to
poetry (Benton, 1986; Farber, 2015) and there has been an ongoing discussion about how literary
theory, primarily from the New Critics, contributes to the perception of poetry as something that
is for an educated elite only and how this perception intimidates pupils (Dias & Hayhoe, 1988;
Xerri, 2018; Young, 2016). Moreover, researchers highlight how overly analytical methodology dis-
engages pupils and stress the need to emphasise feelings and the aesthetic experience of poetry (Far-
ber, 2015; Rumbold & Simecek, 2016; Snapper, 2013). In addition, a number of studies suggest that
pre-service teachers are not adequately prepared for teaching poetry, which could likely contribute to
pupils’ lack of engagement (Certo, Apol, Wibbens, & Hawkins, 2012; Cremin, 2010; 2013; Young,
2016).

While prior research has examined the above issues, less attention has been paid to secondary
teachers’ perceptions of their teaching and without their perspectives, it is difficult to know how
to prepare pre-service teachers for this task. In the UK, a few large-scale quantitative studies have
investigated teachers’ experiences and attitudes (Benton, 1986; 1999; 2000; Ofsted, 2007) and ident-
ified challenges such as teachers’ lack of experience of poetry and subject knowledge as well as con-
cerns about the fact that less time is spent on poetry due to the increased focus on national tests. Two
recent qualitative studies (Weaven & Clark, 2013; Young, 2016) in which Australian and US second-
ary teachers were interviewed about their poetry teaching show similar results.

In the light of the above, the present study investigates how teachers who read poetry for plea-
sure approach this task. Travers (1984) early review of characteristics likely to be found in a suc-
cessful poetry teacher and Cremin’s (2010, 2013) studies on primary teachers who receive
training in order to become confident poetry teachers suggest that teachers’ own enjoyment of
poetry is an essential element. However, the only study, to the best of my knowledge, to focus
on teachers who are passionate about poetry is Harris (2018) recent dissertation, which investi-
gates the practices of five “exemplary” secondary teachers. The teachers were known to engage
pupils in poetry and even though they taught different classes, they used similar methodologies.
The teachers valued student agency and explicitly stated their rationale for teaching. Also, they
used multiple modes of representation and drew on pupils’ existing knowledge. Pupils were
tasked with manipulating poetic texts to demystify the poetry and the teachers succeeded in bal-
ancing the tension between appreciation and analysis. Harris concludes, however, that “the most
resonant finding was the centrality of the student-teacher relationship to the poetry teaching
endeavour” (2018, p. vii).

In summary, previous research into teachers’ experiences of poetry teaching has identified factors
such as a lack of experience of poetry as well as subject knowledge and that high-stakes testing poses
challenges. As there have been few qualitative studies that explore teachers’ perceptions more in-
depth, the present study contributes by targeting a specific group of teachers who read poetry for
pleasure, as exploring their perceptions of this teaching could provide new knowledge that could
support other teachers. The following research question has guided the study:

What do secondary teachers who read poetry for pleasure believe to be the key elements of pedagogy when
teaching poetry?
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When planning and conducting the study, a pre-set definition of poetry was of little use to explore a
possible variety of teachers’ perceptions and experiences. Seeing that the concept is historically and
culturally bound (Greene et al., 2012), a pragmatic approach suited for the research purpose was
employed where the teachers were asked to define poetry themselves; this not to exclude possible
perceptions not included in a pre-set definition (see further under procedure). When analysing
the interview material Rosenblatt’s (1994[1978], 1995[1938]) theory of the poem as a “transactional
event” was found useful and a number of concepts related to her theory of the aesthetic experience of
literary reading were employed which are explained below.

Rosenblatt’s seminal work on readers’ responses to literary texts theorises the poem as a result of a
unique “transaction” between the reader and the text and her theory highlights the individual con-
tribution of the reader in the interpretative process. A poem is “evoked,” experienced aesthetically, as
a result of a unique interplay between the reader (embedded in a specific culture) and the text: “From
a to-and-fro interplay between reader, text, and context emerges a synthesis or organization, more or
less coherent and complete. This meaning, this ‘evocation’, is felt to correspond to the text” (Rosen-
blatt, 2013[1994], p. 930). In her view, there was no single correct reading of a poem as the reader’s
past life experiences always contributes to an evocation. Thus she opposed the view, argued by the
New Critics, that focus should be on the text only when interpreting poems. However, Rosenblatt’s
emphasis on the reader’s unique contribution does not mean that relativism is being suggested. As
the text poses constraints on the reader, there are only a number of valid ways to interpret a text.
According to Rosenblatt interpretations must “not be contradicted by any element of the text,
and that nothing be projected for which there is no verbal basis” (1994, p. 115). She suggested
that explicit discussions on criteria for interpretations could be useful for addressing the issue of
validity.

Another concept from Rosenblatt (1994) relevant to the present study is the “aesthetic” stance.
She argued on the basis of her empirical investigations of readers’ responses that readers either
approach a text with the primary intention of extracting information (“efferent stance”) or experi-
encing it aesthetically:

In this kind of reading, the reader adopts an attitude of readiness to focus attention on what is being lived
through during the reading event. The term aesthetic was chosen because its Greek source suggested perception
through the senses, feelings, and intuitions. (Rosenblatt, 2013[1994], p. 932)

Discussing the implications of her theory for pedagogy, Rosenblatt (2013[1994]) suggested that the
aesthetic experience, the “evocation,” should be prioritised and that teachers must create a classroom
climate that enables pupils to develop personal responses. Analysing texts or applying terminology
was only of value if pupils had first experienced the poem aesthetically.

In addition to Rosenblatt’s theory, Shulman’s (1986) concept of “pedagogical content knowl-
edge” (PCK) has been employed. As Rosenblatt mainly theorises the reading process, Shulman’s
theoretical concept was applied to analyse the teachers’ pedagogy. The concept of PCK was intro-
duced by Shulman to capture the subject-specific representations and methodologies applied by
teachers to enhance pupils’ learning. He described it as: “The particular form of content knowledge
that embodies the aspects of content most germane to its teachability” (Shulman, 1986, p. 9) and
“that special amalgam of content and pedagogy that is uniquely the province of teachers, their own
special form of professional understanding” (Shulman, 1987, p. 8). PCK entails the way in which
important topics, questions and problems relating to a subject can be presented and taught to
different kinds of pupils and, moreover, it includes understandings of when and why a particular
aspect of a certain subject is difficult for pupils and how misconceptions can be reorganised. Shul-
man (1987) described four main sources for teachers’ knowledge base: scholarship in the discipline,
curricula (including materials) and the institutionalised setting, research from fields related to
teaching and educational systems, and, finally “the wisdom of practice.” Thus, teachers’ perceptions
of what works well in the classroom, their PCK, are underpinned by their scholarly knowledge and
their teaching experience.
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Methodology

In order to investigate the teachers’ perceptions and experiences of poetry teaching, a qualitative
study with semi-structured interviews was deemed appropriate (Kvale & Brinkmann, 2014). The
empirical material comprises 15 interviews with secondary teachers of Swedish and could be
described as a strategic purposive sample (Bryman, 2011). The participation requirements were
that the prospective participant reads poetry for pleasure in their spare time. As regards their favourite
poets, responses showed a great variety and ranged from classical poetry (Catullus) to romantic (Percy
Bysshe Shelley), modernist (T.S. Eliot) and contemporary conceptual poetry (Swedish poet David
Vikgren). The most frequently mentioned favourite poets were all Swedish or Swedish-speaking:
Karin Boye, Tomas Tranströmer, Edith Södergran, mentioned by six participants and Bruno
K. Öijer, mentioned by five participants. Nine of the 15 participants stated that they also wrote poetry
in their spare time. Two of them were published poets and another translated poetry in his spare time
for his own amusement. Participants were identified through contact with The Association of Teachers
of Swedish as First Language (Svensklärarföreningen) and the Forum for Poetry and Prose (Forum för
Poesi och Prosa). Departmental colleagues and teacher educators in other universities were also help-
ful. As it was of interest to talk to teachers with a wide range of teaching experiences, participants were
sought from cities of different sizes across the country although this was not a selection criterion. For
practical purposes and time constraints, the sample was limited to 15 teachers.

Participants

Ten females and five males took part in the study. They had accumulated a considerable amount of
teaching experience, on average 13 years. Two participants were in their first and second year of
teaching. Two other participants had been working for 27 and 31 years, respectively. Table 1
shows that six of the participants had attended a complementary pedagogical education (KPU)
for people who already have an academic degree, in order to attain a teaching certificate. Some of
these teachers had worked with literature previously as book editors or taught creative writing at
folk high school (institutions for adult education offering courses that do not lead to an academic
degree). Nine had attended the five-year regular teacher education programme (TE). At the time
of the interviews, all but one worked at the upper secondary level (year 10–12). Four participants
worked in the northern part of the country, six in the central part and five participants in the
southern part. The participants mainly taught pupils who were enrolled in programmes that pre-
pared them for tertiary education.

Table 1. Participants.

Participant Gender Education Upper/lower secondary City size

1 Male KPU Upper Small
2 Female TE Lower Medium
3 Female KPU Upper Large
4 Female TE Upper Large
5 Female KPU Upper Medium
6 Female TE Upper Large
7 Female TE Upper Large
8 Male TE Upper Large
9 Female TE Upper Small
10 Female TE Upper Medium
11 Male TE Upper Medium
12 Female KPU Upper Medium
13 Male KPU Upper Large
14 Female KPU Upper Large
15 Male TE Upper Large

Note: The last column lists city size: a small city comprises less than approx. 20,000 inhabitants, a medium-size city 20,000–100,000
inhabitants, and a large city more than 100,000 inhabitants. All participants stated that Swedish was their first language.
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Procedure

The study took place between August and November 2016 and online interviews (Salmons, 2015)
enabled interviews to be conducted with teachers across the country. Either Skype or FaceTime
was used, depending on the participant’s preference. Each interview started with some informal
talk followed by an explanation of the procedure. Participants were asked if they had read the con-
sent document and some of this information was repeated. Every interview was audio-recorded and
lasted for around one hour (the shortest interview was 43 min and the longest interview 1 h and
35 min). A semi-structured interview guide with open-ended questions that allowed for follow-up
questions (Kvale & Brinkmann, 2014) was used. Examples of questions are provided below:

. If we only consider the teaching of poetry reading– how would you describe the way you work on
poetry reading with the students?

. What is important to think of, according to you, when planning for poetry reading?

. What does a regular lesson look like?

. How do you usually choose poems for teaching?

. What do the students like in particular?

. What important lessons have you learned from your teaching?

The questions were intended to cover much of the participant’s experience as teachers in order to
generate an overview of their work, which meant that a certain amount of complexity was lost.1

However, given the lack of research, this was considered justifiable (Braun & Clarke, 2006). All inter-
views excluding passages unrelated to the research interest such as comments about technical issues
were transcribed verbatim.

In the present study, a pre-set theoretical definition of poetry would be unsuitable for exploring a
possible variety of perceptions and experiences. Thus, the participants were asked to describe what
the word poetry meant to them and how they preferred to define it. The definitions and interviews
tended to revolve around the participants’ work with short and emotionally dense poetic texts, a
“type” similar to what we term lyric poetry (for a theoretical discussion see Culler, 2015).

Ethical Considerations

The study was planned in accordance with the national ethical guidelines for social sciences research
(The Swedish Research Council, 2011). Participants were informed about the aims of the study,
audio recording, data handling and confidentiality by means of a consent document that was e-
mailed to them before they decided to participate.

Analysis

The transcripts were analysed manually using an inductive thematic analysis method (Braun &
Clarke, 2006) that aimed to investigate patterns across the entire data set. This is considered suitable
when exploring and mapping under-researched areas (Braun & Clarke, 2006). Thus, the analysis
aimed for an overview of recurring patterns. The analytical process can be described as starting
from a description of themes identified at the semantic level and moving towards interpretations
of the results in relation to previous research and theory. The stages of thematic analysis I–V
(Braun & Clarke, 2006) guided the analysis: (I) familiarising yourself with the data, (II) generating
initial codes, (III) searching for themes, (IV) reviewing themes, (V) defining and naming themes
(identifying their essence and aspects). Thus, the analysis started with the familiarising stage in
which all interviews were read several times. Notes were taken in order to process the data and to
organise the material. In the next stage, initial coding was conducted using in vivo codes and
open codes (Charmaz, 2014). In vivo codes comprise quotes from the participants and open
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codes comprise words, numbers or phrases constructed by the researcher to describe items of interest
in the data (Table 2).

The initial coding was followed by a selective coding process and the construction of preliminary
themes. Thus, the coding process during stages II–V could thus be described as starting from in vivo
codes > open codes > selective codes > themes. Referentially similar in vivo codes and open codes
were grouped and successively merged under more general, selective codes in order to describe
the material on a more abstract level (for example, small group talk develops interpretations). Selec-
tive codes were clustered in order to identify preliminary themes. During the process, some of the
selective codes were double-coded until further analysis had differentiated between themes and cor-
responding codes. Rereading and re-coding of the data was necessary to check for accuracy and pre-
liminary themes were constantly compared and checked against the whole data set in order to make
them more accurate (Braun & Clarke, 2006; Charmaz, 2014). This ensures that all relevant data are
accounted for in the final results, although some miscellaneous codes often remain.2 Accordingly,
themes were constructed by the author through this recursive process until additional refinements
did not substantially altered the results. Four themes were generated that describe the overarching
strategies and methodologies the teachers use to engage pupils: drawing on personal engagement, dis-
cussing pupils’ conceptions from the outset, creating a safe classroom atmosphere and scaffolding
pupils’ interpretations which comprises two subthemes: scaffolding the aesthetic experience and
scaffolding textual analysis. The results section contains a table for each theme showing its prevalence
and the corresponding selective codes that capture different aspects of each theme. In line with Braun
and Clarke (2006) themes are not to be considered as representative of the true “voice” of the par-
ticipants, that is, a realist view, but rather as the result of an interpretative process.

Findings

The analysis generated four themes that are presented below. The first three themes describe over-
arching strategies and methodologies used to engage pupils in poetry at the beginning of a poetry
unit whereas the last theme with its two subthemes captures how the teachers successively develop
pupils’ interpretations, a key aim of poetry curricula.

Drawing on Personal Engagement

The first theme captures what can be seen as both a prerequisite and a certain strategy to engage
pupils in poetry. The teachers clearly put enjoyment first and in order to scaffold pupils’ interest,
they tended to describe what poetry had meant to them.

As shown in Table 3, when talking about their poetry teaching, many teachers stated that they
select poems for the class that they personally enjoyed reading: “I usually start with something
that I like myself” (T3). A teacher described how he believed he would be unable to teach poetry
if he had not found pleasure in the texts:

I don’t think it works at all if you’re not interested. I don’t think it works if I teach texts that I’m not interested
in, poetry that doesn’t tell me anything or that I haven’t really understood, or rather, have maybe not under-
stood at all. Then it becomes very difficult (T15).

Table 2. Example of in vivo coding and open coding.

Data extract Codes

I don’t think it works at all if you’re not interested. I don’t think it works if I teach
texts that I’m not interested in, poetry that doesn’t tell me anything or that I
haven’t really understood, or rather, have maybe not understood at all. Then it
becomes very difficult.

“I don’t think it works at all if you’re not
interested”

Needs to be interested in the texts
Needs to understand a poem to some extent
to be able to teach it
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Another teacher stated how she chose poems that she found “really good, something that I can get
behind” (T4). Several teachers also highlighted how their keen interest in poetry was a key element of
their teaching. One teacher stated that her personal interest in poetry was vital when she taught
because her interest could inspire the pupils: “It’s the pupils that should be ‘on fire’ not us teachers,
but we need to be able to give them that spark” (T14). Similarly, another teacher stressed that the
teacher’s engagement was essential in persuading pupils to take an interest in poetry: ‘The young
people I work with want seriousness. They don’t want a teacher saying “Okay, now we have to do
this, but it’s not really important.” That won’t motivate anyone’ (T13). When asked about what
she found to be important when teaching poetry a teacher reflected upon how the teacher’s “passion”
must be shared with the pupils:

Yes, well I guess it is that passion, to leave room for the passion for the language and not feel that this is some-
thing compulsory to be squeezed in, but embracing the work with a willingness and sense of joy, and to take an
interest in it (T7).

According to some of the teachers, if they shared something about how poetry mattered to them on a
personal level and were willing to present examples of poems that had been or were important to
them, this could help pupils to engage in poetry: “I make suggestions to them about poems I like
and that have followed me through my life” (T11).

Discussing Pupils’ Conceptions From the Outset

The second theme describes how the teachers worked from the outset to make poetry accessible to
pupils who were afraid of poetry. According to several teachers, poetry intimidates pupils although
this varies from class to class. These teachers stressed the importance of making pupils feel that
poetry belongs to them and that it is not the property of some educated elite (Table 4).

Nine teachers stated how pupils tended to view poetry as a difficult subject and expected to fail at
it. It was therefore important that pupils were made aware that poetry belongs to everyone: “It’ s not
just for certain type of people” (T2). When asked about what he found important when planning for
lessons, one teacher returned to a point made earlier about playing down the difficulty of under-
standing poetry:

As I said before, I think it’s important to play down the difficulty of understanding poetry because some pupils
expect that reading poems will be very difficult and strange. You try to play down the difficulty and let the pupils
try it out for themselves. […] It’s about getting them to cross this threshold that they find difficult and to under-
stand that reading and writing poetry is for everyone. It’s not only smart people who read poems. Everyone can
take pleasure from reading poems and writing poems as well (T11).

The teacher found it essential that pupils were made aware that poetry is written and read by a var-
iety of people and that the form does not belong to any specific group of readers. He also stated how

Table 3. Theme 1 with corresponding selective codes.

Theme Prevalence (11/15) Drawing on personal engagement

Selective codes Teach poems you enjoy yourself
Show your passion for poetry
Show the pupils poems you like
Tell the pupils how you benefit from reading poetry

Table 4. Theme 2 with corresponding selective codes.

Theme Prevalence (9/15) Discussing pupils’ conceptions from the outset

Selective codes The pupils need to know that poetry is for everyone
Play down the difficulty of understanding poetry
The introduction must make poetry accessible
Discuss and widen pupils’ perceptions of poetry
Challenge the idea of a single correct interpretation
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he liked to joke with the pupils at the beginning of a poetry unit to make them feel less anxious. He
asked a pupil to look up the poem Neeijjj (“Noooo”) by Sonja Åkesson and asked the pupil to recite
it. This poem, which expresses an exclamation of despair using a mixture of onomatopoetic words
spread out over several pages, was usually met with laughter and this recital showed pupils that poe-
tic texts are different.

Another teacher stated that it is important to convince pupils that they can understand and
appreciate poetry and used contemporary spoken word performances when introducing poetry to
make poetry accessible: “Those who use spoken word help pupils see that it is [happening] now.
And you don’t need to have studied poetry at university to get what they [poets] are saying” (T6).

Some teachers stated how they begin by showing different kinds of poems to initiate a discussion
about what poetry is and widen pupils’ perceptions:

The first thing is usually about checking where they are, what kind of relationship they have with poetry, what
they believe it is. Then I provide them with a number of online pages where established and new poets write. I
also have anthologies that they can look at so they get to choose texts that they like and then we discuss what
this [poetry] is (T3).

If there were pupils who enjoyed reading, writing or reciting poetry, the teachers could let them
describe their use of poetry so they might become an inspiration to their peers.

Another aspect of the unease that many pupils felt with poetry was the common belief that some
higher authority or the teacher knew what a poem really meant. This perception of a “correct”
interpretation, which was also very difficult to decipher, posed challenges. One teacher stated how
her pupils tended to believe that there was a correct interpretation that was usually “very hard”
(T10) to identify. Another teacher said that pupils often viewed poetry as a “strange riddle” (T4)
that they needed to solve. Yet another teacher stated that some pupils believed that poetry contains
a “moral message” (T15) that should be identified. The teachers, therefore, needed to discuss the con-
cept of poetry and demonstrate how poetry can be read in multiple ways.

Creating a Safe Classroom Atmosphere

The third theme captures a key element that was emphasised by one-third of the participants.
According to this group, the creation of a safe classroom climate that enables pupils to explore
their personal experiences and reactions to poems was a prerequisite for an effective poetry unit
(Table 5).

Five teachers emphasised the need for a safe climate, as emotional and experiential language is
often foregrounded in a poetry class. Pupils will only dare explore and express their thoughts and
feelings in relation to poems if they are certain that their classmates and teacher will listen respect-
fully. One teacher stated that: “A sense of security is important, more important than when they are
doing other things because I think they are making themselves vulnerable both when they write and
read [poetry]” (T9). Another teacher stated how her pupils initially struggled to express themselves
in relation to the poetry that was being read:

Being able to defend one’s interpretation has also been a journey […] it [defending one’s interpretation] is sen-
sitive and there must be certain elements present in the classroom, including security, a free space for everyone
to interpret as they please, listening to the interpretations of others, maybe re-evaluating: ‘I thought this but now
I’ve heard your interpretation, it opened up another door for me where I can see that it may mean this’ (T2).

The teacher reflected on the vulnerability that comes with individual responses and how this can
make it difficult for pupils to share their views. Another teacher reflected on whether poetry classes,

Table 5. Theme 3 with corresponding selective codes.

Theme Prevalence (5/15) Creating a safe classroom atmosphere

Selective code A sense of security is important
Pupils find it difficult to share their personal interpretations
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in particular, needed a secure atmosphere. He stated how it is easier to confuse the “I” or the speaker
in the poem with oneself as there is less information about the first-person speaker in poetry com-
pared with prose:

We’ve talked about this a bit before, about respectful meetings. I almost feel this is even more important when
reading poetry than when reading novels and short stories, because in the short story the narrator emerges
clearly and it is obvious that this is not really about me. ‘Is there anything here you recognise?’ is the question
then, but with the poem it might be the opposite: ‘Wait a minute, is there something the writer is trying to say?’
In this sense they are really different kinds of texts (T8).

This elusive and open ‘I’ of lyric poetry enabled pupils to enter the poem and project themselves onto
it; hence, their responses became more vulnerable.

Scaffolding Pupils’ Interpretations

A key aim of poetry curricula is to develop pupils’ interpretations. However, most of the teachers
stated that interpretation was the one thing that pupils struggle with most. According to the teachers,
pupils may find it difficult to “experience a poem emotionally” (T5), “put words to their experience”
(T3) and “infer” (T1) meaning. The fourth theme comprises two subthemes and captures how the
teachers successively develop pupils’ interpretations. To help pupils, they initially scaffolded the
pupils’ aesthetic experiences and provided room for individual responses. Finally, they analysed
the language together with the pupils. Whereas all the teachers emphasised the importance of enjoy-
ment and the need to underpin pupils’ aesthetic experiences, it was not clear from five of the inter-
views how these teachers worked with textual analysis (Table 6).

Scaffolding the Aesthetic Experience
According to the teachers, the most important element of successful poetry teaching was to use
poems that engaged the pupils. It was essential that the pupils derived “pleasure” (T5) from the
texts. If the pupils were not “moved” (T3) or “experienced” (T15) something from the poems it
was difficult to convince them of their value. One teacher described the aesthetic experience and
its personal relevance as being key:

I find that the most important thing when choosing a poem – when you know a class – is that the poems could
move pupils, that it could matter to someone in the class, preferably the whole class, that it becomes meaningful
to read in itself, and not because you want to achieve a certain grade (T1).

To underpin pupils’ engagement with poetry, the teachers employed a wide selection of poems and
song lyrics. Pupils were able to explore poetry individually and chose poems to study. Moreover, the
teachers tended to find it useful to “recite the poems” (T1), use “recordings of poems” (T11) and
“invite poets” (T10) to read to the class. When pupils found it difficult to relate to poems the teachers
encouraged them to focus on how the poem made them feel: “I find that the key is ‘Did you feel any-
thing?’, ‘What did you feel?’, ‘What do you think now?’, and if they have a feeling then it [the poem]

Table 6. Theme 4 with corresponding subthemes and selective codes.

Theme Prevalence (10/15) Scaffolding pupils’ interpretations

Subthemes Scaffolding aesthetic experiences Scaffolding textual analyses
Selective codes Use poems/song lyrics that are personally relevant to

pupils
Analyse the language together with pupils

Recite poems and use poems set to music Ask pupils to refer to the text when
interpreting

Focus on what pupils feel Let pupils compare interpretations in small
groups

Confirm pupils’ experiences and challenge their views Let pupils process the poem by transforming it
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could open up after all.” (T6) In a similar way, another teacher stated how he always asked his pupils
to think of the mood of the poem and what feelings it gave them:

They do a basic interpretation and then I use moods, which is something specific that emerges when you work
with poetry, for example: “How does this text make you feel? […] How would you describe the mood or the
feeling you get from it?” (T8).

Engaging pupils with poetry, however, was not only about letting them read poems that acknowl-
edged their feelings and views. Once pupils had gained some confidence it was essential to challenge
them. Some teachers stated that poems that worked well in this regard were complex: “There should
be a lot to say about it” (T12). Also, poems that encouraged “multiple interpretations” (T3) or con-
tained “intriguing” (T10) elements and “challenged” (T1) pupils’ perceptions could be useful in this
regard.

Scaffolding Textual Analyses
After pupils had developed some kind of individual response to poems that had been discussed in
class, the teachers let them conduct various analyses of the poem’s language. The teachers either
introduced concepts or a set of questions for the pupils or initiated an analysis using pupils’ reactions
or spontaneous questions to the texts. One teacher stated how her classes spent a lot of time analys-
ing: “Why the author did this, for example? Why is there a word on its own in a line? Why is there no
full stop or capital letter? […] We look at rhythm a lot” (T3). Another teacher stated how he pre-
ferred to use pupils’ questions as the basis for analysis after he had familiarised them with poetry:
“I also pick up on things that confuse them or that they find difficult to understand” (T13). The
two approaches could also be combined. A teacher described a task where pupils chose a poem
and first reflected on their personal reaction and then also developed a more general interpretation
with the support of literary concepts:

The pupil should include both this personal aspect: ‘Why? What is it I like in this? Why does this capture me?’
And then it is often something personal. And then a more general interpretation, if they are able to find one by
looking at which words are chosen, if you consider that every word is chosen with care, and then linguistically,
everything from style to levels of language and maybe symbols (T14).

Another strategy to help pupils analyse the language of the poem was to use a “golden rule,” that is,
that their interpretations should be based on the text. Several teachers stated how pupils tended to
project experiences onto the poem or associate freely in such a way that the poem got lost. In such
cases, they redirected the pupils’ attention towards the text: “What you try to do, in a respectful man-
ner, is make discussion focus on other aspects. Then it’s good to point to the poem and focus on
something that challenges this [the pupils”] interpretation’ (T8). Teachers also found it useful for
pupils to compare their interpretations in smaller groups for the same reason. Moreover, some of
the teachers gave examples of how they let pupils create new poems, paraphrases, workshops,
anthologies, images, presentations, spoken word performances, readings, literary salons or videos
to enable a more thorough processing of poems.

Discussion

The aim of the present study was to explore what teachers who read poetry for pleasure perceive to be
key elements of pedagogy when reading poetry in secondary schools, in order to develop knowledge
about how to better support other teachers. The results presented above are derived from the tea-
chers’ statement about their practice and must, therefore, be confirmed by further mixed methods
research to enhance validity. Moreover, being a keen reader does not necessarily make you a
good teacher of poetry, even though some personal engagement is likely to be a prerequisite. To
advance knowledge in this field observing teachers actual practices is necessary.

The first theme, drawing on personal engagement, suggests that teachers who are passionate about
poetry and explicitly share with pupils how their experiences of poetry have been personally relevant
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to them, help pupils access and engage with poetry. It is reasonable to assume that when teachers are
keen readers of poetry, both their subject knowledge and their aesthetic experiences of the form are
more varied, enabling them to teach poetry and focus more on its richness and fine-grained details.
This finding resonates with previous research (Cremin, 2010, 2013; Harris, 2018).

The second theme, discussing pupils’ conceptions from the outset, suggests that teachers need to
help insecure pupils form a positive relationship with poetry by playing down the difficulty of under-
standing poetry and discussing their perceptions and the concept of poetry from the outset. Accord-
ing to several teachers, many pupils perceive that poetry is something for an educated elite only and
are concerned that they will not be able to derive the “correct”meaning from it. This perception has
been discussed as something that has created problems for teachers (Dias & Hayhoe, 1988; Snapper,
2013) and findings indicate that teachers should explore pupils’ views of poetry from the very start in
order to widen their concept of poetry. The teachers’ statements also indicate that benefit could be
derived from employing a wide concept of poetry, to scaffold pupils’ agency.

The third theme, creating a safe classroom atmosphere, suggests that poetry classes, in particular,
might depend on an atmosphere that supports pupils’ investigations, as emotional and personal
responses become foregrounded. The finding echoes the methodology of the teachers in Harris
(2018) study. However, whereas she suggests that the teacher–student relationship is key, the tea-
chers in the present study highlight their responsibility for creating a safe, collective climate. Both
factors are likely to be of importance and further research would need to elucidate their relative
impact.

Finally, the last theme, scaffolding interpretations with its subthemes scaffolding aesthetic experi-
ences and scaffolding textual analyses, shows that a majority of these teachers combine different strat-
egies and methodologies in order to develop pupils’ interpretations. The teachers stress that poetry is
primarily an individual aesthetic experience and pupils are encouraged to find poems that are per-
sonally relevant. However, even if it is evident from the interviews that the teachers value and encou-
rage pupils’ personal responses, they describe few strategies and methodologies for developing them
more thoroughly. This could probably be partly explained by the fact that Swedish research on
poetry pedagogy has not employed Rosenblatt’s (1994) theory and also by the fact that textual analy-
sis is foregrounded in the present curricula for upper secondary education (Swedish National Agency
for Education, 2011b).

From the teachers’ statements, it is also apparent that they find analyses of poems vital, which
counter the belief that analyses dampen pupils’ enjoyment. Previous research indicates that personal
response approaches and textual analyses can go hand in hand (Harris, 2018; Peskin & Wells-
Jopling, 2012). In the Ofsted Report (2007, p. 8) successful pedagogy was characterised as a “delicate
balance between analysis, composition and personal response which involved pupils in thinking
about poetry and provided the opportunity for them to enjoy their own creativity.” Taken together,
these findings indicate that the pupils’ personal responses and textual analyses can be combined in
order to develop interpretations. Yet, it could be that such a methodology requires a highly knowl-
edgeable and experienced teacher who uses textual analysis sensitively.

If you relate the themes to Rosenblatt’s theory (1994), her view of poetry reading as a unique aes-
thetic experience, an “evocation,” can be used to characterise the teachers’ perceptions. The teachers’
strategies and methodologies seem to resonate with her view as they emphasise the individual aes-
thetic experience and how allowing a multiplicity of valid interpretations is necessary. The teachers
put aesthetic enjoyment first and use several different approaches in order to enable their pupils to
find poetry that means something to them. Their efforts could be described as a pedagogy that aims
to foster an “aesthetic stance” and enable “evocations” by addressing pupils’ individual preferences
and support their personal responses. It should be noted, however, that even if the teachers’ reason-
ing appears to be very much in line with Rosenblatt’s, none of the teachers used the term “personal
response” (or the corresponding “close reading”) to describe their methodology. In fact, no refer-
ences to theory were made in the interviews and it is therefore not possible to ascribe any specific
theoretical standpoint to the teachers (cf. Benton, 2000).
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It is relevant to set Shulman’s concept of Shulman (1986) against these findings, seeing that tea-
chers would indeed benefit from a rich description of what an experienced teacher knows and does to
make poetry mean something to their pupils. The strategies these teachers use: drawing on their
enjoyment, discussing pupils’ conceptions, creating a safe atmosphere to support personal explora-
tions of poetry and scaffolding interpretations by underpinning pupils’ aesthetic experiences and
various textual analyses, could be incorporated into a tentative PCK for poetry teaching at secondary
level, as they suggest how to engage pupils with poetic texts and how pupils’ conceptions and mis-
conceptions could be addressed.

However, there is a decisive element in their work that is not captured by the PCK concept,
namely, the teachers’ and pupils’ individual aesthetic experience. The experiential content that is
vital to this particular kind of teaching is not scholarly knowledge but something based on personal,
meaningful experiences with poetry, often gained from outside an educational context. Thus, in
order to counterbalance the inherent focus on academic knowledge in the PCK concept, it appears
that research must focus on how aesthetic experiences are scaffolded, as these arguably lie at the heart
of poetry pedagogy. Perhaps the addition of an “a” to the acronym: PACK, that is, pedagogical aes-
thetic content knowledge would be of use to highlight this issue. Clearly, subject knowledge is not
enough, as teachers are dependent on their own aesthetic experiences to teach poetry properly. Cur-
rent methodologies, personal response approaches or textual analyses, presuppose the aesthetic
experience and are primarily aimed at developing pupils’ interpretations. In the light of this, it
would be useful to investigate how teachers could underpin pupils’ aesthetic experiences and how
the value of such experiences (Sigvardsson, 2017a) could be applied to the classroom in order to
further improve poetry pedagogy.

Limitations

As research in this topic is scarce, the findings are intended to lay some groundwork for further
studies. In addition to exploring teachers’ perceptions, classroom observations and large-scale
mixed methods research need to be conducted to enhance validity and better characterise successful
poetry pedagogy. It could be the case that this largely depends on the teacher and less on specific
methods (Travers, 1984). Thus, it would be of value to examine the effect of the teacher.

The purposive sample does not allow for generalisations and these results need to be evaluated in
relation to their context and further research in this field must be conducted. All but one participant
worked at an upper secondary school. Thus, teachers’ experiences of teaching at lower secondary
schools have not been well represented. Moreover, participants mainly worked with pupils who
were enrolled in programmes that prepared them for university. It would, therefore, be relevant
to explore the way in which teachers work with other types of pupils. However, it appears unlikely
that the methodologies and strategies presented would be irrelevant on a lower secondary level. Also,
the teachers who taught pupils from vocational programmes did not emphasise any crucial differ-
ence in their teaching methods depending on programme.

It should also be reiterated that the teachers mainly described their work with lyric poetry. Other
kinds of poetry may require different approaches.

Conclusion

Research on poetry pedagogy indicates that secondary teachers often struggle to teach poetry. The
present study approached this issue by exploring what Swedish teachers who are keen readers of
poetry found to be key aspects of pedagogy. The study aimed to gain knowledge that could support
other teachers. If teachers are not well prepared for this task they might convey their insecurity to
their pupils.

Although research into the practices of teachers who read poetry for pleasure is scarce and the
results need to be validated, the findings of the present study indicate that teachers’ enjoyment of
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poetry is key to engaging pupils (cf. Cremin, 2010; Harris, 2018). This implies that teacher education
should scaffold pre-service teachers’ aesthetic experiences if they are to develop into confident tea-
chers of poetry and, moreover, as the enjoyment of poetry appears to be highly related to its personal
relevance, students’ individual explorations should be encouraged.

By combining Rosenblatt’s (1994) transactional theory and Shulman’s (1986) concept of PCK,
this study highlights the centrality of the aesthetic experience to poetry pedagogy and suggests
that research should focus more on how aesthetic content could be taught if reading poetry is to
be savoured as a meaningful activity in itself.

Notes

1. Participants were also asked how they used poetry in their spare time but these findings have not been explored
in the present article.

2. The following open codes did not fit into any theme: the teacher must dare to venture onto unsafe ground, use
curricula to legitimise poetry reading, let the pupils teach you about song/rap lyrics, construct rubrics with goals
for the unit.
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