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svenskämnet. Resultatet visar att ungd omars attityder inte behöver vara ett hinder utan en möjlighet till mer poesi i 

skolan. Det framstår tyd ligt att det är upp till läraren att möta ungdomarnas vilja till mer poesi i skolan. Svårigheten 

förefaller ligga i på vilket sätt detta sker. Undersökningen d iskuterar risker och möjligheter med  att skolkultu r och 

fritidskultur närmar sig varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nyckelord 

 

Poesi, undervisning, attityd er, svenskämnet. 

  



 

 

Innehållsförteckning
 

1. INLEDNING .................................................................................................................................... 1 
1.1 Presentation .................................................................................................................................... 1 
1.2 Bakgrund ........................................................................................................................................ 1 

1.2.1 Poesi ........................................................................................................................................ 1 
1.2.2 Ungdomar och poesi utanför skolan ....................................................................................... 2 
1.2.3 Poesins ställning i svenskämnet .............................................................................................. 3 
1.2.4 Attityder till poesi.................................................................................................................... 4 

1.3 Syfte ............................................................................................................................................... 6 

1.3.1 Avgränsningar ......................................................................................................................... 7 
1.4 Disposition ..................................................................................................................................... 7 
2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI ......................................................................................... 8 

2.1 Urvalsdiskussion ............................................................................................................................ 8 
2.2 Forskningens argument för poesiundervisning .............................................................................. 9 
2.3 Ungas läsning ............................................................................................................................... 11 
2.4 Exempel på poesiundervisning ur forskningen ............................................................................ 13 

2.5 Läsarorienterade teorier ............................................................................................................... 13 
2.6 Vad är en attityd? .......................................................................................................................... 16 

3. METOD ......................................................................................................................................... 18 
3.1 Kvalitativ metod och kvalitativ intervju ...................................................................................... 18 

3.2 Etiska överväganden .................................................................................................................... 19 
3.3  Urval............................................................................................................................................ 19 

3.4 Genomförande .............................................................................................................................. 20 
3.5 Material och bearbetning ............................................................................................................. 21 
3.6 Analysmetod................................................................................................................................. 22 

4.  RESULTAT OCH ANALYS ......................................................................................................... 24 
4.1 Liten erfarenhet av poesi i skolan ................................................................................................ 24 

4.2 Attityder till poesi......................................................................................................................... 25 
4.2.1 Attityder till poesi i allmänhet ............................................................................................... 25 
4.2.2 Attityder till poesi i skolan .................................................................................................... 27 

4.3 Poesins roll i ungas läsning .......................................................................................................... 30 
4.3.1 Läsning i olika kulturer ......................................................................................................... 30 

4.3.2 Hellre dikt än poesi ............................................................................................................... 33 
4.4 Förutsättningar för poesiundervisning ......................................................................................... 34 

4.4.1 Skiftande attityder ................................................................................................................. 35 

4.4.2 En begränsad roll för poesin ................................................................................................. 35 
4.5 Sammanfattning resultat .............................................................................................................. 36 

5.  AVSLUTANDE DISKUSSION .................................................................................................... 38 
5.1 Förslag till vidare forskning ......................................................................................................... 38 
5.2 Lärarens avgörande roll ............................................................................................................... 38 

5.3 Risker eller möjligheter? .............................................................................................................. 39 
Käll- och litteraturförteckning ........................................................................................................... 41 

Bilaga 1: Intervjumanus ..................................................................................................................... 44 

Bilaga 2: exempeldikter ..................................................................................................................... 45 

 

 

 



1 

 

 

1. INLEDNING 
 

I det här kapitlet presenteras intentionen med uppsatsen, dess bakgrund, syfte och avgränsningar.  

1.1 Presentation 
I mitt examensarbete i svenska Poesi i skolan? Om poesins ställning och möjligheter i svenskämnet 

undersöktes forskningens syn på poesins roll i skolan. Där framkom att poesin har en undanträngd 

position i svenskämnet. Lärare saknar kunskap om poesi samt metoder för att göra poesi till en 

viktig del i svenskämnet. En annan viktig slutsats var att poesin omgavs av en negativ mytbildning 

och en hel del negativa attityder som förstärkte poesins utanförskap. Attityderna sades finnas främst 

hos ungdomarna, som relativt konsekvent dömde ut poesi som tråkig. Detta stod i kontrast till 

forskningens positiva syn på poesins roll för lärande och språkutveckling. Forskningen 

koncentrerade sig i stort på lärarens arbete i mötet med elever. Vad min genomgång av forskningen 

inte kunde ge svar på var vad ungdomarnas attityder till poesi berodde på och hur de satte 

förutsättningar för poesiundervisningen. Forskningen kunde inte heller ge en bild av ungdomars 

bruk av poesigenren. Det föreföll mig finnas olika uppfattningar mellan ungdomar och skola om 

vad poesi var för något samt att dessa uppfattningar stod i motsats till varandra. I grunden anade jag 

en konflikt mellan ungdomar och skolan som institution, en konflikt som syntes i negativa attityder, 

i sig en slags motståndshandling. Denna aning gav mig anledning att söka svar kring ungdomarnas 

attityder om poesi och därmed lyfta fram deras sida av konflikten. 

 

 

1.2 Bakgrund 
 

1.2.1 Poesi 

Allra först en definition. Poesin är bildspråkets konstform, med vilket vi skapar egna bilder och 

förstår andra diktares (Bergsten 1999:9). Som all skönlitteratur är den inte bara en källa till njutning 

utan också kunskap. Inte minst beror det på poesins rika historia som en av hörnstenarna i det 

klassiska genresystemet i det antika Grekland (Bergsten & Elleström 2004). Under sin långa 

existens har poesin utvecklats och spelar idag en mindre roll än exempelvis romanen för den 

moderne läsaren. Bergsten och Elleström (2004) menar att de en gång åtskilda termerna lyrik och 
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poesi idag sammanfallit i dagligt tal och att mer användbara definitioner för genren idag är den 

bundna och den fria versen. Poesi, lyrik och dikt är termer som kan hänföras till en och samma 

litterära konstform. Vilket ord som agerar beskrivande för hela genren är skiftande, men poesi och 

lyrik används idag synonymt för att beskriva ordkonst. Det anger även Nationalencyklopedin i sin 

definition (http://www.ne.se/poesi, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-04.). Genom den här 

undersökningens första kapitel används termen poesi konsekvent för att inte orsaka förvirring. I 

resultatet framkom uppgifter som gav anledning att också använda begreppet dikt och därför 

används båda begreppen därifrån i undersökningen.  

 

 

1.2.2 Ungdomar och poesi utanför skolan 

Ovanstående definition av poesi kan sägas höra hemma i skolvärlden. Den framstår som relativt 

fast, samtidigt som den antyder att genrer är föränderliga över tid. Det är svårt att veta om 

definitionen också gäller för ungdomar. Skolan har förstås inte något slags monopol på att förmedla 

poesi till ungdomar, men är förbunden av kursplanen att förmedla kunskap om och i litteratur. 

Någonstans tvingas skolan göra ett urval av litteraturen, ett urval som ibland kan väcka diskussion. 

Den kanoniserade poesin som skolan undervisar och den som ungdomar skriver och läser kan inte 

sägas tillhöra samma litterära kretslopp. Det är oundvikligt att dessa världar möts i klassrummet om 

poesi tas in i undervisningen. Så hur ser förhållandet mellan ungdomar och poesi ur? Här är ett par 

exempel. 

     Poetry Slam introducerades i mitten av 1990-talet i Sverige. Från början är det en amerikansk 

tävlingsform där man enskilt eller i lagform tävlar med egenskrivna texter inom en tidsram inför en 

jury (Poetry Slam Sverige 2010). I Sverige anordnas årligen ett svenskt mästerskap i Poetry Slam 

men lokala tävlingar finns i flera olika städer. Trots en bred målgrupp vad gäller ålder är det 

ungdomar som dominerar (Poetry Slam Sverige 2010). 

     Bland andra plattformar för ungas skrivande och läsande i poesigenren kan tidskriften Ponton 

nämnas. Tidskriften har getts ut sedan 1998 och är av och för ungdomar i åldersspannet 14 till 21 år 

(Ponton 2010). Den är störst i sin genre och har blivit en viktig plattform för ungt skrivande. 2010 

höll Ponton i tävlingen Ung Poesi på Göteborgs Poesifestival som engagerade hundratals unga 

poeter att skicka in bidrag (Göteborgs Poesifestival 2010).  Detta axplock av ungas engagemang i 

poesin och skrivararenor visar alltså att genren har en fortsatt betydelse och därmed en framtid, trots 

konkurrens från nya medier. Poesin lever och utvecklas även om den inte fullt ut erkänts av 

vuxenvärlden. Resultaten i den här undersökningen visar dessutom på fler användningsområden.  
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1.2.3 Poesins ställning i svenskämnet 

Frågor har rests om litteraturens roll i svenskämnet mot bakgrund av den alltmer medialiserade 

samtiden. Litteraturens ställning i hela samhället ansågs, och anses nog fortfarande, vara hotad av 

den nya mediefloran. När Helen Schmidl (2008) undersökte läsning i åttonde klass fann hon att 

läsningen både i skolan och på fritiden utsattes för en allt hårdare konkurrens från de nya medierna. 

En liknande undersökning i gymnasieskolan bekräftar bilden av att litteraturläsning utsatts för 

konkurrens (Olin-Scheller 2006). Thavenius (1999:147) beskriver hur medialiseringen skett 

parallellt med en skärpning av samhällets krav på skriftspråklighet. Elever måste alltså hantera 

högre krav på sina skriftspråkliga kompetenser. Lärare utmanas genom att i svenskämnet 

tillmötesgå dessa krav samtidigt som de måste hantera allt fler nya mediers intåg i klassrummet. 

Dagens svenskämne förändras snabbt. Var får då litteraturen och poesin plats?  

     Traditionellt betraktas poesin som en del av det litterära kulturarvet. Detta arv har varit skolans 

uppgift att förvalta och lära ut till kommande generationer, något som tidvis har orsakat stor debatt 

när kulturarvet brutits ner till valet mellan enskilda titlar. Lars-Göran Malmgren (1996:86) har i sin 

ofta återkommande indelning av svenskämnet gett det litteraturhistoriska bildningsämnet stor 

betydelse. Detta delämne förvaltar det litterära kulturarvet som för svenskämnet har en tydlig kärna, 

nämligen skönlitteraturen och främst romanen. Poesi och dramatik utgör mindre delar, och deras 

delbetydelse för svenskämnets helhet har förstås varierat. Lars Wolf (2003, 2004, 2007), docent i 

litteraturvetenskap, har skrivit flera handböcker om poesiundervisning och menar att poesin idag för 

en undanträng tillvaro, inte bara i skolorna utan även i kursplanen och i forskningen. I klassrummet 

märks detta främst i elevers men också lärares negativa attityder till poesi (Wolf 2003:17). 

Samtidigt menar Wolf (2003) att poesin spelar en konkret och viktig roll i många ungdomars 

vardag, t ex i musiklyrik och tävlingsformen Poetry Slam. Problemet, som Wolf (2003:42) ser det är 

att lärarna saknar verktyg och i vissa fall även intresse för poesiundervisning. För att poesin ska 

återupprätta sin plats i svenskämnet krävs därför större kunskaper om genrer, verktyg för att 

undervisa i poesi samt mer forskning om dess konkreta funktion i klassrummet. Funktionen har i 

Wolfs argumentation två sidor och gäller dels språkutveckling, dels estetiska värden. Skolan bör 

alltså beakta både nyttan och lusten med poesi.   

     Poesins undantränga roll i svenskämnet illustreras av dess mycket sparsamma förekomst i 

kursplanerna. Trots att både Lgr 80 och Lpo 94 betonade litteraturens centrala roll för svenskämnet 

och särskilt underströk litteraturens språkutvecklande potential är specifika genrer inte berörda 

(Wolf 2004:19). I Lgr 80 och den reviderade versionen 1988 finns trots allt instruktioner för både 

mål och medel för poesiläsning och poesiskrivning men i Lpo 94 nämns den inte specifikt (Wolf 

2004:19). Den närmsta beskrivningen av poesins språkutvecklande betydelse finner Wolf (2004) i 

Lgr 80 där den allmänna delen behandlar den språkutvecklande potentialen i barns arbete med 
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skönlitteratur. Poesi nämns alltså aldrig uttryckligen i relation till språkutveckling. Istället behandlas 

skönlitteraturen som en bred kategori under vilken poesin rimligtvis kan räknas in. Det är viktigt att 

påpeka att tolkningen av vad som ryms i begreppet skönlitteratur till sist kommer ner till den 

enskilde läraren. Poesin får då möjligtvis bestå som en del i helheten skönlitteratur, trots att den 

aldrig nämns specifikt i kursplanen. Det är också intressant att i Lpo 94 notera hur skönlitteraturen 

och teatern likställs med andra, yngre kulturformer som filmen. Tillsammans binds de, förutom till 

språkutveckling, även till värdegrundsuppdraget där de ”…bidrar till att ge perspektiv på de stora 

livsfrågorna” (Skolverket 2000, s. 99). Dahl (1999:74) menar att 1990-talets svenskämne präglades 

av litteraturstudier i syfte att utveckla eleverna på en social och en personlig nivå. Malmgrens 

litteraturhistoriska bildningsämne vidgades till att också innefatta ett slags fostringsuppdrag. Här, 

påpekar Wolf (2004), borde lyriken ha fått ett större spelrum men det fortsatte produceras läromedel 

under 1990-talet som inte tog sig an läroplanernas litteraturambition. Därmed fick poesin i 

praktiken ett fortsatt svagt inflytande i svenskämnet. Utvecklingen fortsatte på 2000-talet då poesin 

dock uppmärksammades i och med Wolfs böcker om poesimetodik. I dem tecknas dock en relativt 

dyster bild av poesins ställning i svenskämnet. Trots att en majoritet av både lärarstudenter och 

lärare i Wolfs (2004:17) undersökningar tycker att det är viktigt att arbeta med poesi i skolan verkar 

de flesta sakna verktyg för hur de ska kringgå mytbilden och börja undervisa i poesi. Wolf har detta 

till trots en positiv syn på den roll poesin kan spela i svenskämnet, både som ett språkutvecklande 

och ett lustfyllt inslag i undervisningen.   

 

 

1.2.4 Attityder till poesi 

Wolf (2003, 2004) menar att det finns en negativ mytbildning kring poesi. Högkulturell, 

svårförståelig och svåråtkomlig är några negativa omdömen som inte är ovanliga kring poesi, inte 

minst i Wolfs (2003) undersökningar bland ungdomar i grundskolans senare år. Det är rimligt att 

anta att dessa omdömen återspeglas i attityder till poesi när den introduceras i undervisningen. 

Förhållandet i den brittiska skolan är jämförelsevis likartat. Andrews (1991:2) understryker att poesi 

läses av en mindre del av befolkningen än romaner och att det bidrar till föreställningen om den 

högkulturella poesin som endast ett fåtal förstår. Elevers första möte med poesi är ofta dikter ur det 

litterära kulturarvet. Detta är texter som kan uppfattas ligga långt ifrån ungdomars livsvärld, menar 

Andrews (1991:2). Detta gäller även i svenska klassrum enligt Wolfs (2004:21) genomgång av 

antologier för svenskundervisning. Myten om den svåra poesin kan också förklaras av hur den har 

undervisats genom åren. I Storbritannien har läraren traditionellt tagit tolkningsföreträde när klassen 

läst dikter, vilket förmodligen bidragit till distanseringen mellan elever och poesi (Andrews 
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1991:4). I svensk skola finns en liknande tradition som hänger ihop med litteraturvetenskaplig 

teoriutveckling på 1900-talet. Wolf (2007:14) beskriver den från 1950-talet dominerande nykritiken 

som en typ av litteraturstudie som främst karakteriserades av närläsning och detaljanalys av verket. 

Nykritiken bröt mot det tidigare mer biografiskt inriktade litteraturstudiet och satte verket i centrum. 

Härifrån stammar de lärardominerade diktanalysen som kom att prägla poesiundervisningen i flera 

decennier. Wolf (2002:15) menar att diktanalyserna bidragit starkt till den negativa mytbildningen 

kring poesi. Mycket berodde det på hur tolkningarna i klassrummet ordnades i hierarkier, alltid med 

lärarens tolkning högst upp.  

     Även om mycket har hänt sedan diktanalysernas tid är lärares val av litteratur och 

undervisningsmetoder fortfarande avgörande för elevers uppfattning om skönlitteratur. Maria 

Ulfgard (2002:46) diskuterar i avhandlingen För att bli kvinna - och av lust hur lärare använder 

egna och ibland godtyckliga definitioner av litterära genrer för att kontrollera att rätt sorts litteratur 

läses i skolan. Skolans urval av litteratur kan med Ulfgards begrepp beskrivas som en skolans 

läskultur. Ulfgard (2002:46) menar att elever gärna övertar lärares genredefinitioner av god och 

dålig litteratur. Om Wolfs farhåga stämmer, att lärare saknar kunskaper om poesi och därför 

undviker sådan undervisning, innebär det att elever inte får någon kunskap om genren och därför är 

illa rustade för ett lyckat möte med dikternas värld.  

     Den negativa mytbilden har hjälpt till att förpassa poesin till undantagens hörn i 

litteraturundervisningens klassrum. Varför intresset för poesi hos både lärare och elever verkar avta 

under grundskolans senare år är inte klarlagt. Det är däremot ett faktum som inte minst Wolf (2003, 

2004) varnar för. Han menar att en outnyttjad potential till språkutvecklande undervisning går 

förlorad när poesi inte tar plats i klassrummet. Vilka attityder har man då funnit gällande poesi och 

annan skönlitteratur? Wolf (2003:19) har undersökt om intresset för dikter sjunker hos 

grundskoleelever mellan år 5 och år 8. Han fann att åttorna tappar intresse för att skriva dikter men 

håller kvar sitt intresse för att läsa dikter, om än på en något lägre nivå än för femmorna. Wolf bad 

eleverna motivera sina svar och fann att bland de negativa åttorna var omdömet tråkigt vanligast, 

men även förståelseproblematik och distans till genren angavs. En tydlig könsskillnad kunde också 

ses, flickorna var övervägande positivare inställda än pojkarna, som Wolf (2003:18) anser vara 

förlorade för lyriken. Wolf (2003:20-21) förklarar de dominerande negativa omdömena med att 

eleverna inte lärt sig tillräckligt om genren för att kunna uppskatta den. Bristen på undervisning står 

alltså i vägen för en attitydförändring hos ungdomarna. Olin-Scheller (2006:215) har ett annat 

perspektiv från sin undersökning om skönlitteratur i gymnasieskolan, där hon menar att lärarna inte 

lärt sig tillräckligt om elevernas litterära repertoarer och därför bedriver en litteraturundervisning 

som oftare krockar med än matchar elevernas repertoarer. Tendensen med omdömet tråkigt kring 

skoltexter fortsätter alltså upp i gymnasiet. De texter som är tråkiga för eleverna i Olin-Schellers 
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(2006) undersökning är de som upplevs mest bildande av lärarna. 

     I en intervjustudie gällande både grundskolan och gymnasiet fann Brodow & Rininsland 

(2005:201) att lärare ofta väljer bort poesi. Man kunde utläsa att skälet därtill inte alltid var 

elevernas motstånd till poesi, alltså deras påstått negativa attityd. Inte heller fann man att de 

omstridda näranalyserna av dikter var särskilt vanligt förekommande, vilket motsäger att den 

negativa attityden och mytbildningen fortfarande hämtar kraft från dem. Istället verkade poesin ha 

svårt att finna en plats i den moderna undervisningens temaarbeten och epokstudier (Brodow & 

Rininsland 2005:201). I grundskoleexemplen såg situationen dock något bättre ut. Gemensamt för 

de intervjuade lärarna var att de gärna kringgick myten om den svåra dikten genom att introducera 

poesi som vilken texttyp som helst i undervisningen. Risken med detta är att eleverna inte lär sig 

genrernas särarter och unika egenskaper menar Brodow & Rininsland (2005:205). Genrekunskap 

kan i detta sammanhang betraktas som en del av en litterär kompetens, och är därmed en 

språkutvecklande kunskap. Brodow & Rininslands studie visar att det inte bara är de konkreta 

attityderna till poesi som inverkar på dess förekomst i svenskämnet. Lärares föreställningar om 

poesi samt föreställningar om elevernas uppfattningar och inställningar till poesi inverkar i högsta 

grad till hur ofta poesin får förekomma i undervisningen. Men, konstaterar de, den sparsamma 

förekomsten är kanske också naturlig när poesi läses mindre än prosa och grundskola och 

gymnasieskola bör undervisa i allmänbildning, inte i specialkunskaper (Brodow & Rininsland 

2005:204).  

      

 

1.3 Syfte 
Mot bakgrund av detta är mitt syfte att med hjälp av kvalitativa intervjuer förstå ungdomars 

attityder till poesi i svenskämnet för att därmed få en inblick i vilken roll poesi spelar för elever i 

grundskolans senare år. 

 

Undersökningens frågeställningar blir därför: 

1. Vilka attityder till poesi finns bland ungdomar i grundskolans senare år? 

2. Vilken roll spelar poesi i ungas läsning? 

3. Ger attityderna särskilda förutsättningar för poesiundervisning? 
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1.3.1 Avgränsningar 

I undersökningen används ett antal avgränsningar. För det första är undersökningen avgränsad till 

grundskolans senare år. De resultat och slutsatser som dras från materialet från den undersökta 

skolan är avgränsade till denna kontext. Vidare avgränsas undersökningen till de senaste tio åren när 

det gäller den forskning som presenteras. Vissa undantag har gjorts för att kunna teckna en bild av 

kontinuitet i bakgrund och litteraturgenomgång. Forskningen gäller främst läsning av skönlitteratur 

och poesi. Denna avgränsning har gjorts dels för att kontrollera omfånget av undersökningen, dels 

för att läsning oftast är vårt första sätt att bekanta oss med nya texttyper och genrer.  

 

 

1.4 Disposition 
Undersökningen är indelad i fem kapitel. Det första kapitlet ger en inledande bakgrund till 

undersökningens område och placerar ämnet i en pedagogisk kontext. I det andra kapitlet 

presenteras tidigare forskning och teorier som anses vara relevanta för området. I det tredje kapitlet 

presenteras och diskuteras metoden för undersökningen. I det fjärde kapitlet presenteras och 

analyseras resultatet av de kvalitativa intervjuerna. I ett femte avslutande kapitel diskuteras de 

viktigaste slutsatserna av undersökningen.  
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI  
 

Det här kapitlet inleds med en urvalsdiskussion kring den forskning och teoribildning som sedan 

presenteras. Kapitlet behandlar forskningens argument för poesiundervisning samt synen på ungas 

läsning. Avslutningsvis ges en språksociologisk definition av attityder.  

 

2.1 Urvalsdiskussion 
En ganska omfattande forskning finns på poesins språkutvecklande betydelse för barn i 

förskoleålder och i grundskolans yngre år. I t ex Konsten att lära barn estetik (Pramling Samuelsson 

mf l 2008) sätts poesin in i ett tydligt estetiskt tänkande kring lärande. Georgia Heard har i Allt gott 

på jorden och i solen (2007) utifrån en amerikansk horisont beskrivit hur lärare kan ta tillvara på 

den språkliga fantasi som barn som lär sig poesi utvecklar. Lars Wolf (2004) har i Till dig en blå 

tussilago beskrivit detta för svenskt vidkommande, och bl a betonat diktens betydelse för hur barn 

utvecklar en fonologisk medvetenhet. Wolf (2003) har vidareutvecklat detta för grundskolans senare 

år i …och en fräck förgätmigej där han även behandlar problemet med attityderna kring poesi. Givet 

den här undersökningens syfte och avgränsningar är det främst denna av Wolfs böcker som använts 

vad gäller specifik poesilitteratur. I övrigt råder det brist på litteratur som behandlar poesi i 

grundskolans senare år. Angående attityder till poesi är litteraturunderlaget också mycket sparsamt. 

Därför tar Wolfs böcker en stor plats i flera kapitel av uppsatsen. En kritisk granskning av Wolfs 

böcker har genomförts i mitt forskningskonsumerande examensarbete i svenska, Poesi i skolan?Om 

poesins ställning och möjligheter i svenskämnet. Denna kritiska granskning har även gällt för denna 

uppsats.   

     I urvalet av den tidigare forskningen ar kursplanens krav på både inhemsk och utländsk 

forskning och teorier varit vägledande. I den teoretiska bakgrunden fokuseras främst de 

läsarorienterade teorierna. De har, som framgår längre fram, utgjort det dominerande vetenskapliga 

paradigmet vad gäller forskning kring litteraturläsning. Förutom Wolfs (2003, 2004) ambition att 

knyta an dessa teoretiker till poesins möjligheter i skolan finns väldigt få läsarorienterade 

undersökningar på endast poesi. Istället tas oftast ett helhetsgrepp på skönlitterär läsning. Med 

andra ord används en stor del teorier och forskning som inte direkt anknyter till poesi utan till dess 

generella skönlitterära genretillhörighet i undersökningen. Det är rimligt att de teorier och resultat 

som presenteras i denna forskning också har betydelse för poesin eftersom läsakten inte är 

annorlunda. Det som skiljer sig är istället det skönlitterära uttrycket. Utmaningen för den här 

undersökningen har varit att spegla ungdomars attityder till poesi mot teoretiska begrepp inom de 

läsarorienterade teorierna. Louise Rosenblatt var på flera sätt en pionjär när hon på 1930-talet 
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undersökte hur läsaren skapar mening i mötet med en text. Hon lade därmed grunden för 

läsarorienterad teoribildning och är än idag aktuell, inte minst för svenska forskare som Lars Wolf 

och Gunilla Molloy. I den här undersökningen tecknar hon en bakgrund till sina efterföljare. Bland 

dem finns Appleyard som beskriver ungas läsutveckling med hjälp av en serie roller. I den här 

undersökningen hjälper Appleyards läsarroller oss att förstå var läsaren befinner sig i sin utveckling. 

Med begreppen allmän och litterär repertoar har McCormick skapat ett analysverktyg för att förstå 

läsakten och vilka faktorer som spelar in när och om läsaren skapar mening i en text. McCormicks 

teori har varit inflytelserik för svensk forskning. Här syns det i Schmidls, Molloys, Olin-Schellers 

och Ulfgards fall. Jon Smidt har med begreppet subjektiv relevans fångat hur eleverna finner 

motivation i en skolrelaterad uppgift. Smidts teori återkommer i exempelvis Ulfgards forskning och 

används här för att analysera intervjumaterialet.  

     För metodlitteraturens del gällde urvalet först och främst ett översiktsverk för forskningsmetodik 

och valet föll på den årsfärska upplagan av Brymans (2011) Samhällsvetenskapliga metoder som 

varit återkommande metodlitteratur på lärarprogrammet. I avsnittet om kvalitativa intervjuer 

rekommenderas Kvales (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. I jämförelse med andra 

intervjumetodikböcker, t ex Lantz (2007) Intervjumetodik, framstod Kvale som det mer uppdaterade 

alternativet som dessutom mer fullödigt behandlade den för undersökningen valda metoden.   

   

 

2.2 Forskningens argument för poesiundervisning 
I bakgrunden beskrevs poesins undanträngda roll i svenskämnet. Ett sätt att förklara hur poesin fått 

denna icke-avundsvärda roll är de attityder som finns kring poesin och det bagage av mytbilder som 

poesiundervisningen bär på. I forskningen framhålls dock flera argument för den roll poesi skulle 

kunna spela i svenskämnet. Wolf (2003,2004) anser att det finns anledning att argumentera extra för 

denna roll. Hans mål för poesiundervisningen är tydligt formulerat, lärare skall ”stärkas i sin 

uppfattning om lyriken som ett omistligt inslag i arbetet med skönlitteratur och språkutveckling” 

(Wolf 2004:12). Som tidigare berörts är argumenten delade mellan lustaspekter och nyttoaspekter. 

Lustaspekten i argumenten för poesi i undervisningen är inte separerade från nyttoargumenten. 

Istället menar Wolf (2003, 2004) att lusten och det lekfulla i poesin bör fungera som en lockelse in i 

poesins värld, som en motor i undervisningen. Wolf (2004:25) tar hjälp av poeterna Kerstin Thorek 

och Sandro Key-Åberg för att beskriva poesins särart. Den har förmågan att till skillnad från prosan 

beskriva en annan sida av verklighet genom att i sitt bildspråk fånga alla livets nyanser. Wolf 

(2003:14) menar att lustaspekten av poesin skall användas av lärare just för att dra uppmärksamhet 

till nyttoaspekten, det språkutvecklande i poesin.  
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     Att kunna arbeta språkutvecklande med poesi tillhör alltså nyttoargumenten. Deras mål är att 

finna en praktisk funktion för poesin i svenskämnet. Nyttoargumentens övervikt i Wolfs handböcker 

antyder att endast den lustfyllda upplevelsen av poesi är otillräcklig som argument för dess plats i 

undervisningen. När ändamålet för litteraturundervisningens formuleras åberopas först och främst 

funktionella nyttoargument, gärna gällande språkutveckling. I Skolan och den radikala estetiken 

argumenterar Persson (2008) tillsammans med Thavenius & Aulin-Gråhamn för ett annat sätt att 

introducera estetiska ämnen i undervisningen. Dessa konstnärliga ämnen, i skolan representerade av  

praktiskt-estetiska ämnen som bild, slöjd och idrott, har alltid fört en undangömd tillvaro i 

läroplaner menar Aulin-Gråhamn (2008:17). Svenska är ett ämne som behandlar den litterära 

konstarten och poesin är ett bra exempel på svenskans estetiska sida. Författarna argumenterar för 

en ny användning av de estetiska ämnena. Istället för att undervisas sönderdelad i vitt skilda ämnen 

borde ett helhetsgrepp tas på det estetiska tänkandet menar Thavenius (2008:120). Estetiken och 

konsten gestaltar världen för människan och ger den därför mening och innehåll (Thavenius 

2008:121). Att lära ut ett sammansatt estetiskt tänkande och använda estetiska uttrycksmedel, som 

exempelvis dikter, skulle innebära ett sammanhållande meningsskapande för idag icke-estetiska 

ämnen som undervisar om världen i lösryckta utsnitt där elevers erfarenheter och egna kultur sällan 

får vara med. Denna radikala typ av estetik skulle kunna göra även lustaspekten i poesin nyttig för 

den funktionellt inriktade skolan.   

     Hur kan då poesi vara språkutvecklande i skolan? I ...och en fräck förgätmigej har Wolf (2003) 

samlat argument som främst gäller grundskolans senare år. Till skillnad från det språkutvecklande 

arbetet med rim och ramsors för större fonologisk medvetenhet som rekommenderas i Till dig en 

blå tussilagos (Wolf 2004) bör undervisningen för ungdomar behandla dikten som en litterärt 

konstverk. Endast med goda kunskaper om hantverket poesi kan kunskap vinnas. De 

språkutvecklande kunskapsvinsterna är för det första ett rikare ordförråd och nya sätt att använda 

språket i tal och skrift, vilket poesins lekfulla bildspråk bidrar med. För det andra, och kanske än 

viktigare, kopplar Wolf (2003, 2004) poesins språkutvecklande potential till utvecklandet av litterär 

kompetens hos eleverna. När elever lär sig förstå och hantera konstarten eller hantverket poesi 

vinner de alltså kunskap om det poetiska språket, om genrens former samt kunskap om annan lyrik 

att kunna värdera mot. Detta bildar en typ av litterär kompetens. Metoderna för hur denna 

kompetens skall vinnas formuleras hos Wolf (2002, 2003, 2004) med hjälp av läsarorienterade 

teorier. De utgör därför en slags beredskap för lärare att förstå läsprocessen hos eleverna vad gäller 

den bortglömda poesiundervisningen. 
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2.3 Ungas läsning 
Olin-Scheller (2006:22) påpekar att en del av svensklärarens uppdrag är att ”stärka den personliga 

och kulturella identiteten” hos eleverna. I svenskämnets identitetsskapande undervisning ingår 

många olika typer av texter, främst fiktiva. Fiktionen är ett sätt att identifiera sig med de omgivande 

kulturella och sociala strukturerna och därmed finna sin plats i dem (Olin-Scheller 2006:23). 

Svenskämnets roll för ungas identitetsskapande genom skönlitteratur är förstås skiftande. 

Medialiseringen i samhället har bidragit till att utbudet av texter och texttyper som 

identifikationsobjekt har mångfaldigats. Det innebär att skönlitteraturen är utsatt för konkurrens i 

sin identitetsskapande roll. Ulfgard (2002:71) påpekar att ungas läsning inte är lika med de böcker 

som skolan och vuxenvärlden tror och tycker att unga ska läsa. Deras läsning består istället av en 

rad olika texttyper och i många olika genrer, både i och utanför skolan. Ulfgard (2002) har beskrivit 

denna situation med hjälp av begreppet läskultur. Varje läskultur bygger på de uppfattningar om 

läsning och litteratur som den grupp som konstruerar kulturen har gemensamt (Ulfgard 2002:145). I 

sin studie om flickors läsning fann Ulfgard (2002:159) att skolan har en dubbel roll. Dels 

upprätthåller den en egen läskultur som eleverna förhåller sig till på olika sätt. Ibland på ett sätt som 

hämmar fritidsläsningen, ibland på ett sätt som inspirerar till ytterligare läsning. Vilken roll skolan 

än har för en enskild elev är det tydligt att skolan är viktig för hur ungdomar utvecklar sina 

läskulturer när de tvingas förhålla sig till skolans läspålagor.   

     Olin-Scheller (2006:144) fann i sin undersökning om gymnasieelevers textvärldar att de texter 

eleverna läste på fritiden tillmättes större betydelse för identitetsskapandet än skolans texter. De 

utgör därför också en viktig del av elevernas litterära repertoarer, alltså den samlade litterära 

kunskapen och erfarenheten hos den enskilde. Den i många fall stora skillnaden mellan skolans och 

fritidens textvärldar behöver inte vara negativ. Att fritid och skola fyller olika funktioner är istället 

produktivt för identitetsskapandet (Olin-Scheller 2006:214). Detta skulle kunna vara produktivt för 

undervisningen om lärarna vore medvetna om att elevernas litterära kunskaper också sätter 

förutsättningarna för undervisningen (Olin-Scheller 2006:215). Variationerna i elevers 

känslomässiga reaktioner på texter i och utanför skolan är extra intressanta i Olin-Schellers 

undersökning. I sin fritidsläsning i den vidgade textvärlden där även film ingår är ungdomarna vana 

vid en omedelbar känslomässig behovsuppfyllelse. Mot en sådan bakgrund är det inte svårt att 

förstå omdömet tråkigt i mötet med den mer arbetssamma skönlitterära texttypen.  

     Schmidl (2008) har i Från vildmark till grön ängel undersökt ungas skönlitterära läsning i 

åttonde klass, både på fritiden och i skolan. Hon menar att läsning är en viktig ingrediens när 

ungdomar konstruerar sina identiteter, inte minst gäller det ungas genuskonstruktion (Schmidl 

2008:298). Det finns med andra ord tydliga skillnader mellan pojkar och flickors läsning, dels vad 

de läser men också hur mycket. Läsfrekvensen är alltjämt högre hos flickor än hos pojkar, även om 
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unga överlag läser mindre nu än för tio år sedan (Schmidl 2008:41). Läspreferensen är vidare 

könskodad till olika genrer, där pojkar föredrar serier och spänning medan flickor gärna läser om 

kärlek och hästar. Skönlitteratur som behandlade spänning, skräck och mysterier var intressanta för 

båda könen. Medialiseringens inverkan på läsningen var också tydlig, exempelvis ställde pojkar 

samma krav på böcker som de gjorde på filmer, de skulle vara spännande och ha fart (Schmidl 

2008:323). Därför uppstod fler kollisioner än matchningar när elevernas läspreferenser, som ju 

också innefattar deras fritidsläsning, mötte skolans läskultur. Schmidl (2008:298) beskriver 

könsskillnaderna som olika typer av läskulturer där elevernas repertoarer, alltså samlade 

läsupplevelser, hjälper dem att konstruera sin genusidentitet. Hon fann också att en förutsättning för 

att de texter läraren presenterade skulle uppskattas och väcka engagemang var att elevernas 

repertoarer matchade med den texten bar med sig. Det är alltså tydligt att de uppfattningar och 

attityder ungdomar har kring olika genrer och enskilda texter är avgörande för deras reception av 

texten.   

     Särskilt pojkars brister i läsfrekvens och läsförståelse har uppmärksammats de senaste åren. När 

Molloy (2007) undersökte pojkars argument för sitt läsmotstånd förekom precis som i Wolfs (2003) 

undersökning omdömet tråkigt allra mest. Det kan finnas flera orsaker till att pojkar ger 

skolläsningen omdömet tråkigt. Att vilja dölja eventuella läs- och skrivproblem kan vara en orsak, 

att vilja manifestera sitt motstånd till skolans institutionaliserade läsning en annan som berörs. 

Molloys (2007:149) lärarerfarenhet är att pojkar visar motstånd mot skolböcker, alltså skönlitteratur 

läraren valt, men att det inte betyder att de inget läser. De har istället andra läsarkompetenser, inom 

områden ofta dolda för vuxenvärlden. Olin-Scheller (2006:216) ser liknande tendenser i 

gymnasieskolan men använder ett mer drastiskt omdöme för att beskriva hur pojkar upplever 

svenskämnet. Ämnets innehåll saknar helt enkelt relevans för deras liv. En kontrasterande bild från 

flickors läsning ger Ulfgard (2002:336) som i sin undersökning fann att flickor ofta upplevde att 

deras läsning var viktig för dem, men att den personlighetsutvecklande fritidsläsningen ibland 

hindrades av skolkulturens bokläsning. Det är viktigt att påpeka att det inte bara är pojkar som 

uppvisar ett sådant läsmotstånd. Ulfgard (2002:74) fann att ungdomar som grupp ofta använde sin 

fritidsläsning av populärlitteratur som en motståndsakt mot skolans läskultur. En förklaring som 

Molloy (2007:97) finner är att elevers sociala bakgrund avgör hur väl deras kulturella kapital 

överensstämmer med skolans. Klasstillhörighet kan alltså vara ytterligare en aspekt som är viktig att 

beakta när man försöker förstå ungdomars attityd till skönlitteratur, i det här fallet poesi. Som Olin-

Scheller (2006:216) påpekar är det inte givande att betrakta elever som en enhetlig grupp. De utgör 

snarare en grupp olika individer, vars livsvärldar påverkas av en rad sociala och kulturella faktorer. 

     Ungas läsning kan alltså beskrivas som mångfacetterad och komplex. De läser en rad olika 

texttyper och i ett stort antal genrer. Valen är beroende av sociala och kulturella faktorer där 



13 

 

genusaspekten på identitesskapandet framstår som en viktig faktor för ungas läspreferenser och 

läsfrekvens. Unga läsare rör sig mellan olika läskulturer, och det är tydligt att skolans läskultur ofta 

kolliderar med de läskulturer unga läsare helst rör sig inom. 

2.4 Exempel på poesiundervisning ur forskningen 
Som tidigare berörts är klassrumsforskning och direkta exempel på poesiundervisning mycket 

sparsamt förekommande. Från USA finns några exempel på när poesiundervisning fungerar. 

     I en studie av ett projekt utanför skolans domäner, men med stöd av projekt initierade av skolan, 

visar Jocson (2006) hur afro-amerikanska ungdomars utvecklas som poeter. Intressant är hur 

ungdomarna fritt använde och utvecklade sin poesi i vitt skilda genrer som musik, datorspel, poetry 

slam och dylikt på ett sätt som Jocson (2006:232) kallar hybridisering av kulturella uttryck. De 

senaste decenniernas medialisering och digitalisering har skapat nya arenor för poesin och andra 

litterära uttryck som utmanar och vidgar forskares förståelse om ungdomars uppfattningar om 

litteratur. Ställda inför denna valfrihet av uttryck plockade ungdomarna i studien intryck från flera 

håll för att skapa en hybrid, ett eget poetiskt uttryck. Jocson (2006:254) menar att ungdomarnas 

erfarenheter från projekt utanför skolan kan tas tillvara i klassrummet där det poetiska hantverket 

kan utvecklas och förfinas. Lärare och forskare måste därför intressera sig för och använda 

ungdomars erfarenhetsvärldar utanför skolan. 

     En annan amerikansk studie visar poesins betydelse i ungdomars identitetsbygge. Den värld där 

ungdomar idag växer upp och konstruerar en identitet har blivit alltmer komplex. Weinstein 

(2007:45) pekar i sin studie på sexualiteten och könstillhörighetens centrala betydelse i ungdomars 

identitetsskapande. Konstruktionen av sexualitet kommer till uttryck i ungdomars texter, prosa som 

poesi i Weinsteins (2007) studie. Texterna blir ett sätt att positionera sig mot andra ungdomar 

liksom mot vuxenvärldens och populärkulturens normer och förväntningar. I det här fallet handlar 

det om afro-amerikanska ungdomars musiklyrik inom hip-hopkulturen. Poesins roll som 

uttrycksmedel blir central i ungdomarnas liv, något som Weinstein (2007:46) menar kan tas tillvara i 

skolan. Hon ser inga problem i att lyfta in dessa typer av dikter och raptexter bredvid kanoniserad 

litteratur. De borde båda respekteras som litterära verk. 

 

 

2.5 Läsarorienterade teorier  
Vad händer i mötet mellan läsare och text? Frågan kan ställas av den som vill veta hur en viss 

texttyp, t ex poesi, möts av läsare i en viss ålder. Generellt sysselsätter frågan en mängd forskare 

och teoretiker. Här följer ett urval från det läsarorienterade paradigmet som berör de 
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språkutvecklande aspekterna av litteraturläsning. Svensk forskning och styrdokument har under 

längre tid tagit intryck av det läsarorienterade paradigmet inom litteraturvetenskaplig forskning. 

Namnet antyder att just läsarens roll lyfts fram i mötet med en text. Grundläggande för detta 

perspektiv på läsande är antagandet att alla texter saknar mening innan de får en läsare som kan 

skapa ett utbyte mellan den information som texten förmedlar och de erfarenheter läsaren går in i 

texten med. Ett sådant synsätt förutsätter en aktiv läsarroll. Läsningen spelar också en stor roll för 

identitetsskapande och lärande. Därför talas det i läsarorienterade forskningssammanhang om 

läsarens reception av en text, alltså vad som händer läsaren i mötet med en text. I receptionen är det 

kulturella och sociala faktorer i och kring läsningen som främst studeras.  

     Tidig att driva teoriutvecklingen var amerikanen Louise Rosenblatt som redan på 1930-talet 

undersökte hur läsaren skapar mening i mötet med en text. Meningsskapandet sker enligt Rosenblatt 

(2002)  när läsaren tar med sina erfarenheter och låter dem spela in i tolkningen av en text, något 

som sker automatiskt. Denna typ av transaktionell läsning finns enligt Rosenblatt (2002) i två typer, 

en efferent lästyp och en estetisk. Vilken lästyp vi använder beror på texten vi har framför oss. Den 

efferenta läsningen sker främst i möte med vardagslivets informativa texter, i skolan exempelvis i 

mötet med en faktatext eller en uppgiftsbeskrivning. Läsningen går då ut på att lyfta ut den mesta 

möjliga praktiskt användbara informationen ur texten. Den efferenta läsningen skiljer sig från den 

estetiska läsningen som aktiverar en större del av medvetandet i transaktionen med texten. I den 

estetiska läsningen beror upplevelsen av litteraturen på textens estetiska och konstnärliga 

egenskaper. Denna lästyp är därför personlig och kan ge litterära upplevelser och djupare förståelse 

än den informationssökande efferenta läsningen. Schmidl (2008:50) menar att Rosenblatts teorier är 

väl anpassade för pedagogiskt arbete med ungdomar. I tonåringens identitetsskapande ingår ett 

sökande efter världsbilder som går att integrera i identiteten och här kan litteraturen spela en viktig 

roll. Skönlitteraturen, och därmed poesin, kan alltså vara identitetsutvecklande förutsatt att 

tonåringen tillåts stifta sina egna litterära bekantskaper. Meningsskapandet i mötet elev – text kan 

alltså bli lidande av en alltför ovanifrånstyrd undervisning.  

     Joseph Appleyard (1994) har i Becoming a reader beskrivit läsarens mognad i uppväxten som en 

serie faser. Dessa faser kan också förstås som roller som läsaren tar under olika perioder av sitt liv. 

Under förskoleåldern tar läsaren rollen som the reader as a player. Läsaren lever sig in i karaktärer 

och leker handlingen. Rollen går igen men har utvecklats i grundskolans yngre år i rollen som the 

reader as hero or heroine, då sagans utmejslade karaktärer får betydelse för den unge läsaren. I 

övergångsåldern eller de tidiga tonåren som de också kallas, sker en förändring och läsaren blir en 

tänkare, the reader as thinker, då texterna väcker frågor om livet och omgivningen. Appleyard 

(1994:120) menar att denna reflekterande typ av läsning passar den identitetssökande tonåringen 

bra. Litteraturen kan då erbjuda sätt att tänka och vara som läsaren som tänkare ställer sig själv mot 
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och därmed utvecklar sin identitet. Vidare i de senare tonåren och i övergångsåldern mot 

vuxenvärlden utvecklas läsaren till att bli en texttolkare, the reader as interpreter till att i vuxen 

ålder nå rollen som den pragmatiske läsaren, the pragmatic reader. Skillnaden mellan dessa två 

roller är att tolkningsrollen innebär ett ytterligare steg av självständighet mot texten. Texttolkaren är 

en van läsare och är utrustad med analysverktyg (Appleyard 1994:14-15). I den sista rollen väljer 

den vuxne läsaren olika läsroller efter behov och texttyp. Vad Appleyard beskriver är en typ av 

litterär socialisation, där läsaren successivt erövrar mer avancerade sätt att läsa och möta texten. 

Appleyards modell kan uppfattas som strikt hierarkisk och den tar inte heller hänsyn till sociala 

eller kulturella faktorer (Myndigheten för skolutveckling 2008:20). Olin-Scheller (2006:35) menar 

att Appleyards modell ändå kan säga något om hur ungdomar upplever skönlitterär text när de antar 

en viss läsarroll eller rör sig mellan flera. Detta exemplifieras i hennes undersökning. När hon 

vidgade den litterära socialisationen med ett genusteoretiskt perspektiv fann hon att pojkar i 

gymnasieåldern oftast går in i rollen som läsare som hjälte (Olin-Scheller 2006:216). Flickorna 

antog istället rollen som den tänkande läsaren. Att ökad kunskap om olika läsarroller och hur de kan 

utvecklas behövs är en av Olin-Schellers viktigaste slutsatser. Det skulle hjälpa eleverna ut ur dessa 

låsta läsarroller.  

     Kathleen McCormick har varit en stark influens för svensk receptionsforskning.  Helen Schmidl 

(2008) och Gunilla Molloy (2003) är några av de svenska forskare som använt sig av McCormicks  

teori om allmänna och litterära repertoarer. Med utgångspunkt i Rosenblatts tanke om den 

meningsskapande läsaren beskriver McCormick (1994:75) den ideologi som omger läsaren i den 

specifika lässituationen. Denna ideologi spelar en avgörande roll för vad läsaren tar med sig i mötet 

med en text. Ideologi kan i det här sammanhanget förstås som de rådande värderingarna i det givna 

sociala sammanhanget där läsningen sker. Läsaren är med andra ord inte helt självständig i sin 

texttolkning. McCormick (1994:71) benämner de olika erfarenheterna som spelar in i textmötet som 

repertoarer. Både läsarens egna och textens repertoarer har inverkan på mötet dem emellan. Den 

allmänna repertoaren består av den rådande ideologin. Den litterära repertoaren utgörs av textens 

olika beståndsdelar. Textens persongalleri, utformning och hur dessa knyts samman i en handling 

hör till textens litterära repertoar. För läsarens del utgörs den allmänna repertoaren av personliga 

erfarenheter och förväntningar på innehållet. Den är med andra ord unik för varje enskild läsare. De 

litterära kompetenser som läsaren har, t ex genrekunskap eller bekantskap med litterära 

konventioner utgör läsarens litterära repertoar som samverkar med de andra tre repertoarerna vid 

läsningen. För att meningsskapande skall uppstå i mötet läsare – text måste repertoarerna matcha 

varandra. Om en matchning sker är läsaren öppen för att införliva textens budskap och kunskap med 

sin egen värld av litterära erfarenheter. I en undervisningssituation innebär det att på didaktisk 

grund presentera texter som kan anknyta till elevernas erfarenhetsvärld samtidigt som den breddar 
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deras litterära repertoarer, menar Molloy (2003:57). Hon varnar samtidigt för en brist i McCormicks 

teori, nämligen att den inte tar hänsyn till att läraren också är en läsare, vars repertoarer spelar in i 

undervisningen såväl som urvalet av texter. Här finns alltså en risk för att den institutionaliserade 

läsningen, skolläsningen, stör mötet mellan elev – text.   

     Läsaren kräver alltså ett visst mått av igenkänning i texten för att ett meningsfullt utbyte skall 

komma av läsningen. Den norske litteraturforskaren Jon Smidt (1989:32) förklarar fenomenet 

genom begreppet subjektiv relevans. När en elev känner att den undervisning som han eller hon tar 

del i är angelägen skapas en slags motivation, en subjektiv relevans. Den personliga upplevelsen av 

att det man som läsare har framför sig har en relevans är en förutsättning för en lyckad reception av 

texten. Situationen som läsakten sker i är också avgörande för den subjektiva relevansen. Syftet 

med läsningen är en viktig faktor vilket understryker lärarens uppgift att skapa meningsfull 

läsundervisning. Men subjektiv relevans kan väckas av annat innehåll i undervisningen, t ex ett 

tema i en text. När intresse väckts följer motivation att lära mer. Smidt (1989:33) understryker att 

det inte endast handlar om igenkänning i texten. Subjektiv relevans kan erfaras också genom att lära 

sig nya kunskaper genom texten. De egna erfarenheterna, något förenklat det redan inlärda, som en 

läsare bär med sig i mötet med en text är alltså inte avgörande för receptionen. Även läsarens 

förväntningar på att lära nytt och få utvecklas spelar en stor roll för hur subjektiv relevans skapas i 

relation till en text.  

 

 

2.6 Vad är en attityd?  
Slutligen en definition av attityder. Språksociologin försöker finna förklaringar till språkliga 

fenomen i sociala faktorer (Einarsson 2009:15). Språkliga beteenden hos människor speglas därför 

mot ett samhälleligt sammanhang. Därför kan språksociologin vara användbar när man försöker 

förstå hur en attityd kommit till och vilka värderingar den syftar till att återspegla. Inom 

språksociologin är attityder relaterat till beteende (Einarsson 2009:217). Till skillnad från ett 

beteende är attityden snarare en beskrivning av hur vi oftast reagerar mot ett visst fenomen. En stor 

del av våra attityder följer med från barndomen, där vi allra först socialiseras in i dem. Attityder är 

på det sättet ärftliga om än föränderliga över tid precis som alla sociala fenomen, och beroende på 

deras styrka är attityderna grundläggande för hur vi värderar och tolkar vår omvärld (Einarsson 

2009:219). Både den primära socialisationen inom familjen och den sekundära, dit vänner och 

media räknas inverkar på våra attityder. Barn och ungdomar kan exempelvis ha specifika attityder 

till skolan och deras plats i den som de socialiserats in i. Attitydernas grund kan skifta starkt från 

information med hög sanningshalt till rena antaganden eller stereotyper (Einarsson 2009:218).  
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     Att poesin i skolan omges av en negativ mytbild skulle kunna vara ett exempel på en nedärvd 

attityd som har med föräldrar och vänners negativa erfarenheter av sådan undervisning. En allmänt 

negativ attityd till poesi som dessutom går i arv kan förstås verka svår att bryta. Därför spelar 

skolan en viktig roll för att påverka ungdomars attityder till litteratur i allmänhet och poesi i 

synnerhet. Det kan också finnas andra orsaker till de negativa attityderna, t ex att poesin associeras 

till ett högfärdigt litterärt språk som få anser sig ha tillgång till. Orsakerna är förstås endast 

spekulationer, men Einarssons definition av attityder anger både sociala och kulturella faktorer som 

förklaring till en attityds bakgrund. Därför är det mot dessa faktorer undersökningen riktar sig.  
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3. METOD 
 

I det här kapitlet presenteras den valda metoden, genomförandet av intervjuerna, det insamlade 

materialet och hur det bearbetats och analyserats.  

 

3.1 Kvalitativ metod och kvalitativ intervju 
Den här undersökningen vill få svar på vilka attityder till poesi som finns bland ungdomar i 

grundskolans senare år och vad de kan bero på. Kvale (2009:43) menar att ämnet för den kvalitativa 

intervjun är informantens livsvärld och dennes tankar om och relation till den. Därför passar 

intervju som metod till den här undersökningen. En attityd kan vara något mycket flyktigt och 

kontextuellt. Det innebär att ett visst mått av tolkning krävs för att få grepp om attitydernas 

betydelse. Därför har en kvalitativ metod valts. Bryman (2011:340) karakteriserar kvalitativa 

metoder just som tolkande samt som användbara i syfte att beskriva hur en social verklighet 

konstrueras. Intervjun har egenskapen att i det samtal som uppstår kunna konstruera kontextuell 

kunskap mellan intervjuare och informant (Kvale 2009:34). Med andra ord kan man med intervjuns 

hjälp vinna kunskap om vilka attityder som råder vid ett specifikt tillfälle. I ett inledningsskede 

övervägdes olika kvantitativa metoder, exempelvis enkäten. Eftersom enkätformen inte tillåter 

följdfrågor eller ger möjlighet till fördjupande samtal övergavs idén för den kvalitativa intervjun. 

Det hade med tanke på syftet för undersökningen varit svårt att använda en kvantitativ metod. Att 

mäta en attityd är som den språksociologiska definitionen i kapitel 2 antyder mycket svårt. Den 

kvalitativa intervjun gav istället ett rikt och varierat material av utsagor som exempelvis en enkät 

inte hade kunnat ge. Därför bedöms den kvalitativa intervjun vara bättre lämpad för att besvara 

undersökningens frågeställningar.   

     För den kvalitativa intervjun har Kvale (2009:181) satt upp en rad kvalitetskriterier som varit 

vägledande för den här undersökningen, i syfte att försäkra att undersökningen har validitet och 

verkligen undersöker det den föresätter sig att undersöka. Bland kvalitetskriterierna märks för 

materialets vidkommande variation och spontanitet i den intervjuades svar. Detta kan åstadkommas 

genom att intervjun består av korta med precisa frågor som ger långa svar. Uppföljning är 

ytterligare en kvalitetsaspekt, som tydliggör värdet av klargöranden och följdfrågor. Ytterligare ett 

kriterie för kvalitet är att analysmetoden för materialet inte är frånkopplad under intervjusituationen. 

Istället bör materialet tolkas i stunden, varför intervjuerna spelades in samtidigt som anteckningar 

togs som tematiserade svaren och satte in dem i en för undersökningen relevant kontext. Även 
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Bryman (2011:428) understryker de dubbla anteckningarna som användbara i en kvalitativ intervju 

eftersom metoden intresserar sig både för vad som sägs, men även hur det sägs. För presentation av 

resultaten är en kvalitativ intervju av god kvalitet en historia som ”rapporterar sig själv” (Kvale 

2009:180), d v s materialet bör presenteras så att det, likt en historia, inte lämnar fler frågor än den 

besvarar.  

 

 

3.2 Etiska överväganden  
Eftersom intervjun är en metod för att utröna kunskap ur den personliga och ibland privata sfären 

finns ett antal etiska överväganden att göra. Kvale (2009:78) menar att etiska överväganden 

genomsyrar hela arbetet med en intervju, från planering till analys och presentation. Därför har, för 

det första, föräldrarna till eleverna som intervjuas i denna undersökning informerats och fått ge sitt 

samtycke till deltagande. Information om undersökningen delgavs dem genom det digitala 

veckobrevet som skolan använder sig av för att kommunicera med elever och föräldrar. För det 

andra har uppgiftslämnarna anonymiserats i transkriberingen, som utlovats vid informationen om 

intervjuns premisser. Dessa premisser har också inkluderat information om den intervjuades 

rättigheter att när som helst avbryta intervjun (se bilaga 1: Intervjumanus). För det tredje är 

intervjufrågorna formulerade som öppna frågor, för att inte utsätta informanterna för någon press att 

berätta.   

 

3.3  Urval  
Intervjuerna ägde rum på en skola där jag samma termin gjort min avslutande VFU. Det betydde att 

det på förhand fanns kännedom om både skolan och eleverna. Skolan ligger i länets nordöstra hörn. 

En mindre tätort omger skolan och upptagningsområdet är stort beroende på den omgivande 

landsbygdens omfattning. Vid samtal med undervisande lärare beskrevs den socioekonomiska 

strukturen bland eleverna som varierad. Elever med föräldrar med akademisk utbildning dominerar. 

Skolan utmärker sig dessutom genom att vara i stort sett etniskt homogen. Nästan inga invandrare 

går på skolan.    

      I urvalet av informanter togs hänsyn till jämn könsfördelning. För att få en stor variation i 

materialet gjordes ett slumpvis urval av eleverna samma morgon som intervjuerna skulle äga rum. 

Med andra ord togs ingen annan hänsyn än jämn könsfördelning i urvalet, min kännedom om 

elevernas inställningar till svenskämnet styrde alltså inte urvalet. Slumpmässigheten styrdes dock av 

om eleverna kände att de hade tid att intervjuas eller inte. Urvalet är därmed inte målinriktat på 
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annat sätt än att det överensstämmer med syftet och frågeställningarnas avgränsning till 

grundskolans senare år. Urvalet av informanter är vidare representativt för skolan eftersom den 

jämna könsfördelningen återspeglar elevpopulationens struktur. Bryman (2011:436-437) diskuterar 

svårigheten i att bestämma antalet informanter och når slutsatsen att någon egentlig miniminivå inte 

finns vad gäller kvalitativa intervjuer. Eftersom denna undersökning inte gör anspråk på att säga 

något generellt om attityder till poesi för alla ungdomar i grundskolans senare år utan snarare 

inriktar sig på en skola styrdes urvalets storlek av delvis andra faktorer. Att cirka en sjundedel, 12 

av 74 åttondeklassare, intervjuades är också en anpassning till undersökningens storlek och 

avgränsningar. De tolv informanterna presenteras här i korthet med några ord om deras förhållande 

till undersökningens ämne: 

      

Anna, läser och skriver hemma, bl a poesi. 

Emma, gillar skolans läsning och saknar poesi i undervisningen. Gillar låttexter. 

Ferenc, läser inte mycket hemma men inser nyttan med svenskämnets läsning. Ingen poesi. 

Jenny, gillar rocklyrik men läser annars mycket lite i skolan och hemma. 

Jonna, läser och skriver en del poesi, helst rocklyrik.   

Lina, läser och skriver poesi hemma.  

Martin, läser knappt varken i skolan eller hemma. Har ej stött på poesi.  

Rickard, läser gärna ungdomsböcker men aldrig poesi.  

Sebastian, läser gärna vuxenböcker men aldrig poesi. 

Tom, njuter inte av skolarbetet men inser nyttan av det och vikten av kunskap. 

Tor, läser gärna men helst hemma. Ingen poesi.  

Vilma, läser poesi hemma.  

      

 

3.4 Genomförande 

Kvale (2009:144) påpekar vikten av att iscensätta intervjusituationen på ett sådant sätt att den 

intervjuade känner sig manad att delge sina tankar och åsikter. Därför var det värdefullt att vi fick 

tillgång till ett tyst och lugnt klassrum där intervjun kunde genomföras utan störningar. Det är också 

viktigt att vara tydlig med intervjuns syfte och bakgrund, för att skapa trygga ramar kring intervjuns 

samtal. Varje intervju som genomförts har därför inletts med information om detta (se bilaga 1: 

Intervjumanus). Till grund för intervjuerna ligger ett intervjumanus där frågorna har samlats i 

teman, vilka har en tydlig koppling till undersökningens syfte och frågeställningar. Denna form 

kallas för semistrukturerad intervju och undviker som namnet antyder en alltför rigid struktur till 
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förmån för ett friare samtal (Bryman 2011:415). Målet är att kunna vara flexibel och öppen för att 

förändra intervjuns struktur efter informantens berättelse. Formuleringen ”berätta om” uppmuntrar 

informanternas att delge information om sin livsvärld och följdfrågorna har ställts i syfte att 

klargöra och fördjupa de åsikter och attityder som de inledande svaren antytt. Valet av analysmetod, 

se nedan, har haft betydelse för hur frågorna formulerats och intervjun genomförts. Eftersom 

variation i svaren rekommenderas här på samma sätt som i kvalitetskriterierna för intervjun har 

frågorna formulerats som teman för samtalet (se bilaga 1: intervjumanus). Ett sådant tema har varit 

två dikter som informanterna ombetts delge sina första intryck kring. Ingen information gavs kring 

dikterna men en plockades medvetet ur ungdomarnas värld, Från och med du av Oskar Linnros, och 

den andra ur den kulturarvsbetonade poesin, Kväll i inlandet av Harry Martinson (se bilaga 2: 

exempeldikter). Dikternas roll i intervjun var att få konkreta exempel att utgå ifrån som kunde 

komplettera de teman som behandlade poesi i skolan och i allmänhet. 

 

3.5 Material och bearbetning 

Materialet består av tolv intervjuer, alla genomförda samma dag. Till att börja med avsattes två 

dagar till intervjuerna men en schemaändring för informanterna gjorde att alla fick klaras av på en 

och samma dag. Avsatt tid för varje intervju var 40 minuter. I materialet är den kortaste intervjun  

25 minuter lång och den längsta 40 minuter. Skillnaden i längd har inte setts som ett problem utan 

som en naturlig omständighet då kunskaperna om poesi har skiftat och därmed påverkat 

intervjuernas längd. I samtliga intervjuer har alla frågor och teman berörts varför alla intervjuer 

bedömts vara lämpade för bearbetning och analys. Sammanlagt består materialet av ca sex timmar 

intervjuer. Intervjuerna bandades medelst mobiltelefonens röstmemofunktion.         

     När intervjuerna genomförts transkriberades de omgående på dator och varje informant fick en 

utsaga och samtidigt ett fingerat namn, varvid de anonymiserades. Det transkriberade materialet 

omfattar 21 sidor. I transkriberingen, från vilken citaten i resultatdelen är hämtade, har en rak 

återgivelse av det sagda eftersträvats. Däremot har pauser, omtagningar och dylikt utelämnats. Den 

ovan berörda tematiseringen av intervjufrågorna har inte legat till grund för hur materialet har 

bearbetats. Istället har, som berörts ovan, intervjuerna analyserats dels på plats men först och främst 

i efterhand med en metod som snart skall presenteras. Det transkriberade materialet har lästs flera 

gånger för att försäkra analysens tillförlitlighet. I bearbetningen av materialet syntes snart tecken på 

att de attityderna kunde kategoriseras efter tre olika typer. Dessa presenteras och motiveras i nästa 

kapitel.    

      



22 

 

3.6 Analysmetod 
Att fånga en attityd och försöka beskriva dess bakgrund kan som tidigare berörts vara svårt.  Det 

kan därför finnas anledning att kort återvända till den definition som gavs i tidigare, en definition 

som är en utgångspunkt för analysen. Språksociologin betraktar språket i dess föränderliga sociala 

och kulturella kontext. De flesta attityderna ärver vi från vår direkta omgivning, familj och vänner 

och sanningshalten i dem kan variera starkt. Attityderna spelar en stor roll för hur vi ser på vår 

omvärld. En attityd kan liknas vid ett beteende, men skiljer sig väsentligt från beteende eftersom 

attityden är det sätt på vilket vi oftast reagerar på ett visst fenomen. I det här fallet är det fenomenet 

poesi, men poesi satt i ett specifikt sammanhang, nämligen skolan. Därför måste också skolans sätt 

att undervisa poesi beskrivas. Detta kan göras med hjälp av begreppet kultur, om begreppet används 

på samma sätt som i Ulfgards (2002:145) definition av läskulturer. Alltså, varje läskultur bygger på 

de uppfattningar om läsning och litteratur som den grupp som konstruerar kulturen har gemensamt. 

Skolan är i det här sammanhanget en viktig institution där aktörer som kursplan, rektor, arbetslag 

och lärare gemensamt konstruerar en kultur kring svenskämnet och poesi som elever måste förhålla 

sig till. Ett grundantagande för undersökningen är att attityder kan förstås i relation till de kulturer 

som de är uttryck för. Därmed anknyter undersökningen i stort till det socio-kulturella perspektivet 

på kultur och lärande. 

     I analysmetoden används begrepp ur de läsarorienterade teorierna som berördes i kapitel 2. De 

läsarorienterade teorierna ger också en bakgrund till ungas läsutveckling som är relevant för syftet 

med den här undersökningen. Därmed kommer resultaten ses i ljuset av exempelvis Appleyards 

läsutvecklingsroller. Begreppet läskulturer ger ett analysverktyg för att finna informanternas 

förhållningssätt till läskulturernas gränser. På det sättet kan de attityder som finns kring 

läskulturerna blottläggas samtidigt som läskulturernas innehåll kan genomsökas efter poetiska 

inslag. Med begreppet litterär repertoar kan informanternas kunskaper och kompetenser i litteratur 

beskrivas. Därmed kan attitydernas utgångspunkt lättare förstås och beskrivas. Begreppet subjektiv 

relevans beskriver hur texten får relevans för läsaren och ger förutsättningar för en god reception. 

Subjektiv relevans används här för att förstå hur informanterna förhåller sig till poesi och hur detta 

sätter förutsättningar för poesiundervisning.  

     I avsnittet tidigare forskning berörs flera studier som använder sig av ovan nämnda 

läsarorienterade teoretiska begrepp. Det finns däremot inget exempel på forskning som koncentrerar 

sig på attitydernas roll i läsningen. Med andra ord har det funnits liten eller ingen vägledning när 

analysmetoden skulle formuleras. I de receptionsstudier som använts i undersökningen är studiernas 

omfång större, den teoretiska grunden bredare, intervjutillfällena och informanterna fler. I denna 

undersökning finns viss förkunskap från VFU om elevernas läsning i skolan och ytterligare 

information kommer från intervjuerna. Undersökningens omfång och avgränsningar försvårar 
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liknande djupdykningar i informanternas litterära erfarenhetsvärldar. Vid bearbetning och analys av 

materialet har det hela tiden funnits en medvetenhet om det problematiska i att exempelvis ringa in 

kulturer i ett så pass begränsat material. De läsarorienterade teoretiska begrepp som används i 

analysmetoden är dels verktyg för att kunna beskriva de fenomen mot vilka attityderna är riktade, 

men också för att urskilja attitydernas roll. Undersökningen gör inga anspråk på att beskriva 

ungdomars attityder i stort. Studiens avgränsningar sätter ramarna för vilka anspråk resultaten kan 

göra. Analysmetoden tillämpas alltså endast inom dessa ramar och sätts sedan relation till tidigare 

forskning.   
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4.  RESULTAT OCH ANALYS  
 

I det här kapitlet presenteras och analyseras undersökningens resultat. Resultaten är tematiserade 

men behandlar i övrigt syftet och frågeställningarna i tur och ordning. Resultaten sammanfattas 

avslutningsvis. 

 

4.1 Liten erfarenhet av poesi i skolan 
Ett första viktigt resultat som satte förutsättningarna för analysen av materialet var faktumet att 

eleverna inte haft någon erfarenhet av poesiundervisning under grundskolans senare år. Ingen 

informant kunde koppla poesi till svenskundervisningen, vilket följande utdrag exemplifierar på 

frågan om de erfarit någon undervisning i poesi under årskurs sju och åtta:  

 

     ”Jag minns inte om vi har haft det på någon svenskalektion.” (Jonna, 2011-05-06) 

     ”Nej, det har aldrig hänt.” (Vilma, 2011-05-06) 

     ”Nej, det har aldrig hänt någonsin.” (Sebastian,  2011-05-06) 

 

Givet intervjuns ämne är det troligt att de flesta eleverna associerade poesi till svenskämnet. Det 

finns dock undantag i materialet som visar att inslag av poesi finns i andra ämnen. Tom kunde 

berätta om att genren stundtals använts i flera ämnen: 

      

     ”Ja, i olika ämnen. I tyskan har det varit dikter i olika ämnesområden och i svenskan har vi   

     skrivit lite. Vi har fått i uppgift att få skriva dikter.” (Tom, 2011-05-06) 

 

Eftersom samtliga informanter fått samma undervisning är det troligt att det mycket lilla inslaget av 

poesi inte lämnat några stående intryck, även om Toms utsaga pekar på att poesin inte är helt 

bortglömd på den aktuella skolan. Från en VFU-period samma vår kunde inslag av dikter eller 

biografiska fakta om poeter förekomma när eleverna studerade klassiker. I övrigt hade ett fåtal 

informanter erfarenhet av poesiundervisning från grundskolans tidigare år. Eftersom informanterna 

gått på olika skolor är utsagorna inte lika enhetliga om denna erfarenhet av poesiundervisning. 

Ferenc hade exempelvis erfarenhet från ungersk skola:  

      

     ”I Ungern lärde vi oss hur de såg ut och hur vi skulle skriva dikter och tänka på hur man  

     beskriver saker och så [...] Jag tyckte det var ganska OK.” (Ferenc, 2011-05-06) 
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I detta korta utdrag ges en del värdefull information. Ferenc antyder att den ungerska 

undervisningen behandlat några av de saker som Wolf (2003) beskriver som centrala i 

poesiundervisning, att arbeta med språket för att åstadkomma rika poetiska beskrivningar. Exempel 

på poesiundervisning fanns, som tur är, också från svensk skola. Under Vilmas sjätte skolår 

arbetade de med poesi under ett tema då hon fick en positiv erfarenhet av poesi i skolan: 

      

     ”I sexan hade vi en massa dikter uppsatta i korridoren. Jag tyckte det var kul. Poesi rimmar ju,  

     men ibland inte. Det var kul att få skriva av sig och läsa vad andra skrivit och så.”  

     (Vilmas, 2011-05-06) 

 

Exempel på erfarenheter av poesiundervisning under grundskolans tidigare år är alldeles för få för 

att dra generella slutsatser. Det går alltså inte att säga att informanterna grundlagt en antingen 

positiv eller negativ attityd till poesi genom dessa erfarenheter. Det är troligtvis säkrare att betrakta 

poesiundervisning som något så ovanligt att det närmast överraskar informanterna när det kommer 

på tal. På det viset bekräftar den aktuella skolan forskningens bild av att poesi inte förekommer eller 

som bäst har en undanträngd roll i svenskundervisningen. Bristen på erfarenheter av poesi i skolan 

sätter förstås speciella förutsättningar för hur elevernas attityder till poesi konstrueras. De attityder 

som kunde iakttas på frågan om de saknade sådan undervisning är därför uppbyggda på antaganden 

om hur det skulle kunna vara att arbeta med poesi i grundskolans senare år. En gemensam 

erfarenhet av sådan undervisning hade förmodligen gett ett annorlunda resultat.  

 

4.2 Attityder till poesi  
I detta stycke av resultatet presenteras de attityder som kunde urskiljas till poesi i allmänhet och till 

poesi i skolan. 

4.2.1 Attityder till poesi i allmänhet 

I sin enkätundersökning i femte- och åttonde klass fann Wolf (2003) att de negativa attityderna till 

poesi dominerade. Wolf (2003:20-21) förklarar detta med att eleverna inte lärt sig tillräckligt om 

genren för att kunna uppskatta den. Därmed är det bristen på undervisning som står i vägen för en 

attitydförändring hos ungdomarna. I den här undersökningen föreligger, som ovan presenterats, 

samma brist på undervisning. Hur är det då med attityderna på den undersökta skolan? Bekräftar de 

forskningen och Wolfs bild? Intervjuns teman behandlade både poesi i allmänhet och poesi i skolan. 

Det visade sig snart att som man frågar får man svar. Attityderna från en informant kunde variera 
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beroende på fenomenet för attityden. Detta utvecklas längre ned i resultatet.  

     När det gäller poesi i allmänhet hade flickorna ett försprång eftersom de i olika utsträckning läste 

poesi hemma. Resultaten kring flickornas fritidsläsning fördjupas i 4.3.1. Samtliga flickor uppgav 

att de var eller hade varit i kontakt med poesi av ett eller annat slag på fritiden. Deras intresse 

varierade dock från att då och då läsa igenom en låttext till att läsa och skriva poesi. Emma lyssnar 

mycket på musik och speciellt texterna. Hon är medveten om att texterna kan förstås som dikter, 

även om distinktionen inte har en särskilt stor betydelse för henne i vardagen: 

 

    ”Det är ju poesi fast med musik. Så då läser jag ju faktiskt en del dikter hemma. Låttexter alltså.  

     Om man delar upp det i stycken så blir det ju som dikter.” (Emma, 2011-05-06) 

 

Emma visar i detta utdrag en förmåga att resonera kring poesi som genre och breddar den till att 

handla om sådant som tillhör hennes livsvärld. Eftersom poesi då blir en positiv del i hennes fritid 

har utsagan tolkats som ett tecken på en positiv attityd till poesi i allmänhet. I materialet finns 

exempel på flickor med ett mer medveten förhållningssätt till poesi och dikt. Ett sådant exempel är 

Lina, som både skriver och läser dikter och här förklarar varför:  

 

     ”När jag är hemma ibland och vill skriva ner någonting så blir det oftast en dikt. Men liksom  

     utan rim och så, för det behöver det ju inte vara hela tiden. Och då känns det bättre och lättare  

     efter att jag skrivit. Man får liksom ur sig något utan att behöva prata med någon. Man kan  

     skriva roliga saker också. Det är bra att, när man har någonting som man inte vill säga till någon,  

     att man skriver ner det så har man det ändå kvar.” (Lina, 2011-06-05) 

 

Även här har utsagans innehåll tolkats som ett exempel på en positiv attityd till poesi i allmänhet. 

Linas berättelse om poesins betydelse för hennes vardagliga fritidsskrivande är intressant, eftersom 

den troligtvis är helt okänd för skolan. Samtliga flickor använde poesi i en eller annan form på 

fritiden och hade därmed positiva attityder till poesi i allmänhet. Materialet uppvisar dock vissa 

variationer i hur aktivt poesi används hemma, liksom skillnaden mellan Emma och Lina visar. En 

definitiv skillnad mellan pojkar och flickor är att poesi inte ingår i någon pojkes fritidsläsning. 

Deras uttalanden om poesi i allmänhet är därmed mycket kortare varför variationer i materialet varit 

svåra att iaktta. Därför har pojkarnas uttalanden tolkats med försiktighet. Flera pojkar reserverade 

sig gärna från att ha en åsikt om poesi i allmänhet. En sådan distansering skärptes gärna av en 

förklaring som avslöjade en ointresserad eller likgiltig attityd. Ett exempel är Ferenc som på frågan 

vad han tyckte om poesi i allmänhet svarade att han:  
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     ”…inte har några problem med det […] Jag är inte intresserad av dikter” (Ferenc, 2011-05-06)  

 

Utdraget innehåller både en klar markering av ointresse och samtidigt en distansering. Att Ferenc 

inte har några problem med poesi har här tolkats som en distansering, poesi ingår inte i hans 

livsvärld. På ett liknande sätt förklarade Martin sitt förhållande till poesi i allmänhet med att han: 

 

      ”…inte är så inriktad i det [...] Det är väl inget fel med det” (Martin, 2011-05-06) 

 

Dessa utsagor kan sägas vara typiska för hur pojkarna förhöll sig till poesi i allmänhet. Svaren är 

kortfattade och avslöjar ingenting om ifall poesi i någon form ingår i pojkarnas livsvärld. Det är 

därför svårt att säga att de står för en negativ attityd till poesi i allmänhet. Pojkarnas avvaktande och 

ibland likgiltiga inställning återkom dock och tydliggjordes när det gällde poesi i skolan.  

      

 

4.2.2 Attityder till poesi i skolan 

Attityderna till poesi i skolan är överlag skiftande och inga generella skillnader mellan könen kan 

urskiljas. Detta kan förklaras med att de saknar erfarenheter att basera sina omdömen och attityder 

på, vilket berördes i 4.1. De är dessutom svåra att hantera eftersom flera av informanternas attityder 

till poesi i skolan förändras under intervjuernas gång. Hur attityderna skiftar behandlas i 4.4.1. I 

bearbetningen av materialet och i preliminära analyser kunde olika typer av attityder skönjas. Dessa 

olika attityder fördes in i kategorier. En sådan kategori utgjorde tre pojkar, Tor, Ferenc och Martin, 

vilka uppvisar en konsekvent ointresserad attityd också när poesi i skolan förs på tal. På frågan ifall 

poesi saknades i skolan var svaren från dessa tre pojkar relativt enhetliga, tillika korta: 

 

     ”Nej, det tycker jag nog inte.” (Martin, 2011-05-06) 

     ”Nej, det gör jag inte.” (Ferenc, 2011-05-06) 

     ”Nej, inte speciellt. Jag tycker inte det verkar roligt att skriva en massa dikter och ramsor och   

     sådär.” (Tom, 2011-05-06) 

 

Attityderna som syns i svaren har tolkats som ointresserade därför att själva frågan om poesi saknas 

i skolan föreslår att pojkarnas svenskämne ska förändras. Deras svar visar att de inte vill se någon 

förändring. Dessa tre pojkar förhåller sig ointressade till att något nytt förs in i 

svenskundervisningen. Deras attityder till poesi i skolan kan därför beskrivas som ointresserade. 

Hur skiljer sig de resterande tre pojkarnas attityder?  
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Tom, Rickard och Sebastian har bedömts tillhöra nästa attitydkategori, de försiktigt positiva. 

Skillnaden är att de visar ett större intresse att ta in poesi i undervisningen. Tillsammans med Jenny, 

Emma, Lina och Vilma utgör de den större delen av informanterna och därmed den största 

kategorin. Beskrivningen försiktigt positiva har använts därför att samtliga använder någon sorts 

reservation när de förklarar varför de saknar poesi i undervisningen. På frågan ifall poesi saknas i 

skolan svarar Emma:  

 

     ”Det är ju ingenting som jag måste ha, men det skulle väl vara kul”  (Emma, 2011-05-06)  

 

Emma understryker här att behovet av poesi i skolan inte är särskilt stort men kan ändå tänka sig att 

testa. Hon visar på en och samma gång intresse och reservation. En liknande inställning har Rickard 

som menar att poesi i skolan är:  

 

     ”Inte jätteviktigt, men roligt kan det vara” (Rickard, 2011-05-06)  

 

I både Emma och Rickards utsagor anges någon slags reservation inför tanken om poesi i skolan, 

samtidigt som en möjlighet ges genom en försiktigt positiv attityd. Inom kategorin är variationerna i 

attityderna till poesi i skolan ganska små. Variationer syns  främst i hur förhållningssättet till poesi i 

skolan beskrivs. Detta exemplifieras genom Linas utsaga, där en positivare attityd till poesi i skolan 

antyds. Hon menar att poesi i skolan är bra:  

 

     ”Ja, för det är bra att man har det. Det är bara bra att ha liksom.” (Lina, 2011-05-06) 

 

Lina har också en reservation att ge, en förklaring som ger en fingervisning om hur hon uppfattar 

poesins roll i svenskämnet:   

 

     ”Det skulle vara lite långtråkigt att bara sitta och läsa dikter hela tiden för en bok har ju ändå en  

     handling [...] Men någon gång ibland kanske man skulle kunna ha det.” (Lina, 2011-05-06) 

 

Lina har, som vi vet från 4.2.1 en positiv attityd till poesi i allmänhet. När poesin tas in i skolan har 

hon dock svårt att se att samma lustfylldhet hon känner hemma skulle kunna prägla undervisningen. 

Möjligtvis är det bristen på poesiundervisning som här skiner igenom. Eftersom Lina saknar 

erfarenheter av sådan kan hon inte heller föreställa sig hur undervisningen ska se ut. Hon antar då 

att undervisningen skulle likna den reguljära skönlitterära undervisningen, där hon inte tycker dikter 

passar in. Till sist en förklaring från Tom, vars läsintresse är litet men förståelse för läsningens 
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betydelse i skolan desto större. Hans svar visar att det också fanns variationer i informanternas 

anledningar till sin försiktigt positiva attityd till poesi i skolan. Linas positiva attityd till poesi i 

allmänhet kom av den lustfyllda fritidsaktiviteten. Tom har inget sådant förhållningssätt till poesi, 

tvärtom. Han pekar trots det på nyttan poesin skulle kunna göra i svenskämnet. Det kan vara: 

 

     ”Tråkigt men det är ju ett bra arbetsområde [...] Ja, för man måste ju lära om olika    

     arbetsområden. Man kan ju inte bara veta grejer om ett område. Det är bättre att veta mycket om  

     flera saker” (Tom, 2011-05-06) 

 

Sammantaget pekar utsagorna på en uppfattning om att poesin skulle kunna fylla en liten men viktig 

roll i svenskämnet. Hur denna roll skall se ut är dock oklar. Det är förståeligt att informanter likt 

Lina associerar till den skönlitterära undervisningen hon har erfarenhet av. Dikter och romaner 

skiljer sig tydligt åt, och det har fler än Lina påpekat. Informanternas reservationer till ämnet, som 

gett deras attityder benämningen försiktigt positiva, kan förstås utifrån deras begränsade kännedom 

om hur poesiundervisning kan se ut i skolan. De har svårt att göra sig en bild av hur poesi skulle 

passa in i den undervisning de är vana vid, samtidigt som de inte stänger dörren för att testa sådan 

undervisning. 

      

En tredje kategori utgörs av de två flickor, Jonna och Anna, som utmärkte sig genom sitt bredare 

intresse och entusiasm för litteratur och poesi. Detta intresse är förmodligen okänt för skolan 

eftersom deras möten med poesi och dikter sker helt utanför skolan. Jonna både skriver och läser 

dikter, helst rocklyrik. Anna läser dikter på Internet och sparar alla hon gillar på sin dator. De har 

båda en positiv attityd till poesi i skolan och beskriver hur det saknas i svenskämnet. Den största 

skillnaden till föregående kategori är att Jonna och Anna inte använder sig av några reservationer 

vad gäller poesi i skolan, utan istället argumenterar medvetet. Jonna vill fördjupa sig i det poetiska 

språket  och hantverket och därför ha mer poesiundervisning. Hon vill lära sig att:  

 

     ”...inte skriva direkt det det handlar om utan skriva om det eller kring det så att folk förstår ändå,    

     liksom beskriva det” (Jonna, 2011-06-05) 

 

Anna menar att lärarna inte vet att ungdomar håller på med poesi och att de därmed går miste om 

något värdefullt. Till skillnad från Jonna skiftar Anna inställning mellan begreppen poesi och dikt, 

där dikten verkar vara ett mer angeläget begrepp som rör hennes livsvärld. Detta utvecklas längre 

fram.  
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Bland de tolv informanterna dominerar en relativt positiv bild till poesi i skolan, även om 

reservationer ofta nämns. Denna inställning betecknas här som en försiktigt positiv attityd. Det mest 

intressanta med denna attityd är försiktigheten som informanterna använder när de förhåller sig till 

vad poesi i skolan skulle kunna innebära. Det har inte gått att utröna skälen till försiktigheten i alla 

fall men en rimlig förklaring är att informanterna håller sig avvaktande till något som de ännu inte 

testat på. När Wolf (2003) stötte på negativa attityder i åttonde klass förklarades det med att skolans 

brist på undervisning ännu inte gett dem möjlighet att kunna uppskatta poesi. Att enstaka gånger 

stöta på dikter i samband med allmän litteraturundervisning kan inte sägas vara en undervisning i 

poesi. I den här undersökningen är dock attityderna annorlunda. Skolan är ej medveten om de 

försiktigt positiva attityder som finns bland eleverna. Skolan är också ovetande om att poesi på ett 

eller annat sätt ingår i flera flickors litterära repertoarer. Resultatet kan ses som en god grund för 

poesiundervisning som skolan skulle göra klokt i att ta till vara på.  

       

 

4.3 Poesins roll i ungas läsning  
I det är avsnittet presenteras resultat gällande informanternas läsning, generellt och med riktning 

mot poesi, i och utanför skolan.  

4.3.1 Läsning i olika kulturer 

I forskningens bild av unga läsare framstår läsningens roll som mycket viktig för hur de konstruerar 

identiteter, bl a i fråga om genus. Schmidl (2008:41) fann att flickor generellt läser mer än pojkar 

samt att genrerna de föredrar skiljer sig åt. Pojkar sökte spänning och fart i sin läsning. Flickor 

sökte också spänning men främst genom kärlek och relationer. Ungdomarnas mål med läsningen 

liknar det de har när de ser på film, en snabb behovsuppfyllnad.  

     Eleverna i den här undersökningen startar varje skoldag med 15 minuters läsning av en bok de 

lånat i skolan. Skönlitterär läsning är en viktig del av svenskundervisningen i åttonde klass. Tom 

påpekar att:  

 

     ”Vi läser kanske tre böcker per termin” (Tom, 2011-05-06)  

 

Samtliga böcker under vårterminen har varit romaner anpassade för målgruppen. De är så kallade 

ungdomsböcker och just nu läser de Mats Wahls Den osynlige där huvudpersonen misshandlats till 

döds av nynazister för att sedan återvända till sin gamla klass som ett spöke. Böckerna har valts av 

läraren och ännu har inte poesi varit en del av läsningen i skolan.  



31 

 

Attityderna till skolläsningen skiftar från att vara enhetligt tråkig till att vara delvis tråkig men 

samtidigt nyttig. Här finns en könsskillnad som stämmer överens med Schmidls och Ulfgards bild 

av unga läsare. Pojkarna läser inte mycket hemma och aldrig någonsin poesi. Nästan ingen av dem 

läser av lust utan av tvång från antingen skola eller föräldrar. De få som läser av lust hemma ser inte 

sina genrer representerade i skolläsningen. Fantasy och realistiska äventyrsböcker skiljer de från 

skolans ungdomsböcker och förkortade vuxenböcker. Martin exemplifierar skillnaden mellan 

skolans böcker och fritidens: 

 

     ”Vissa böcker handlar ju om ungdomar som löser brott och jag tycker inte riktigt att det är bra.  

     Det måste handla om något seriöst. Vad heter det? Realistiskt. Det ska kunna ha hänt i  

     verkligheten.” (Martin, 2011-05-06) 

 

Flera av pojkarna distanserar sig på ett liknande sätt från skolläsningen även om de flesta av dem 

kan inse dess nytta. I pojkarnas motvilja finns en negativ attityd till skolläsningen som vittnar om 

den typ av motstånd som Molloy (2007:149) fann att pojkar gärna visade mot skolläsningen. Att de 

flesta kunde erkänna nyttan av läsningen kan tolkas som ett tecken på att den negativa attityden inte 

hindrade dem från att uppleva subjektiv relevans i mötet med vissa av skolans texter. Att denna 

motivation att lära sig ändå finns, trots negativa attityder, borgar för att även pojkarna kan tänka sig 

läsa poesi i skolan. Detta bekräftas i flera utsagor. Sebastian har en ointresserad attityd till poesi i 

skolan och gillar inte att läsa böcker han inte själv har valt. Han kan ändå se en roll för poesin att 

fylla i svenskämnet:  

      

     ”Det har väl med allmänbildning att göra. Att kunna lite om sin kultur” (Sebastian, 2011-05-06)    

      

Flickorna bekräftade delvis forskningens bild i bemärkelsen att de läste mer än pojkarna. Generellt 

nämnde fler flickor än pojkar att de läste av lust i skolan och hemma. Därmed hade den överlag en 

positivare attityd till skolläsningen även om omdömet tråkigt förekom. Ett jämförelsevis mindre 

motstånd mot skolans läsning bekräftas av att flera flickorna underströk skolläsningens nytta. I 

likhet med pojkarna upplevdes dock nyttan som ett tvång. Läsintresserade Jonna utsaga illustrerar 

detta:  

 

     ”Nej, jag tror faktiskt inte jag skulle välja att läsa de böcker vi läser i skolan hemma” (Jonna,    

     2011-05-06).  

      

I sin fritidsläsning rörde flickorna sig också inom fler genrer än pojkarna, en del könstypiska. En 
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sådan läsning handlar om igenkännande, att kunna spegla sin egen personlighet i litteraturen. Emma 

uttryckte det såhär:  

 

     ”Böcker som är liksom från mitt perspektiv. Som handlar om en femtonårig tjej.” (Emma, 2011- 

     05-06) 

 

Flickornas fritidsläsning kan också beskrivas utifrån Appleyards (1994) läsroller där den tänkande 

läsaren i de yngre tonåren använder litteraturen till att reflektera över identitet och omvärld. De vill 

dels känna igen sig som i Emmas fall, men också söka en formulering på sina känslor. Anna, Vilma 

och Jonna nämnde att det var just det de sökte när de läste dikter. Nyttan i skolläsningen erkändes i 

högre utsträckning av flickorna, som dessutom var till olika grad positiva till inslag av poesi i 

skolläsningen. I Ulfgards (2002:336) studie upplever flickorna att skolans läsning inkräktar på 

fritidsläsningen. Flickorna i den här undersökningen visar delvis samma tendenser, men allra 

tydligast är hur de avgränsar skolläsningen mot fritidsläsningen. Anna påpekade att: 

 

     ”Det man läser hemma är en annan sak [...] Böckerna har jag ju valt själv, det har ingen lärare    

     gjort.” (Anna, 2011-05-06) 

 

Det fria valet understryks i Annas utsaga. Att hemmaläsningen därmed skiljs från skolläsningen står 

klart och Anna är inte ensam om att tydligt markera skillnaden mellan skolans läsning och 

hemmaläsningen. I både pojkarna och flickornas utsagor framträder konturerna av skolans läskultur. 

Den definieras av lärarvald litteratur som skiljer sig helt eller delvis från den litteratur de läser 

hemma vad gäller genre och innehåll. Den mer arbetsamma skolläsningens kultur kännetecknas av 

att ett lärande, ett nyttoinriktat mål måste finnas kopplat till läsningen. Målet formuleras och 

bedöms av läraren. Emma uttryckte skillnaden så här:  

 

     ”Det är väl lite utifrån vad man ska lära sig också. Om man läser en bok hemma som man känner  

     själv för att läsa så kanske man inte läser för att lära sig saker. Det gör man i skolan.” (Emma,  

     2011-05-06)  

 

Fritidsläsningens kultur definieras av det fria valet som ofta faller på könstypiska och 

åldersanpassade titlar och genrer samt att läsningen kommer av lust. För samtliga flickorna ingick 

poesi i någon form, oftast låttexter, i fritidsläsningen. I pojkarnas fall ingick ingen poesi. Denna 

skillnad ger också förutsättningar för hur de förhåller sig till begreppet poesi. När kunskap om eller 

inblickar i genren finns ingår poesi i deras litterära repertoarer. Med en bredare litterär repertoar än 
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pojkarna är flickorna bättre rustade för att möta fler genrer i skolan, däribland poesi.     

 

 

4.3.2 Hellre dikt än poesi 

När materialet bearbetades och analyserades framkom ganska snart att det fanns en stor variation i 

definitionerna av poesi. Förmodligen har variationen en bakgrund i att skolan inte bidragit med 

någon undervisning, vilket berördes i 4.1. Samtidigt som det är omöjligt att klarlägga dess bakgrund 

är definitionerna en slags grundsten för de attityder som senare framträdde. Einarsson (2009:218) 

påpekar att attitydernas grund kan vara rena antaganden. Jennys definition av poesi illustrerar hur 

ett sådant antagande kunde se ut, där hon i sin redogörelse hamnar i en lång associationskedja som 

börjar i böcker, föreläsningar och teater för att till slut hamna i dikter. Emma ger ett annat exempel 

på en definition som inte riktigt faller inom ramarna för begreppet poesi:  

 

     ”Jag tänker på, alltså inte en bok, men en massa typ citat” (Emma, 2011-05-06) 

 

Att informanterna ofta använde långa associationskedjor för att komma fram till en definition kan 

tolkas som att termen poesi är antingen främmande eller svårfångad. Om detta är fallet bekräftas 

Wolfs (2003) bild av att ibland missvisande uppfattningar om poesi har uppstått i brist på 

definitioner från poesiundervisning. Det går också att tolka som att begrepp kring poesi, som 

exempelvis genrekonventioner och andra kännetecken saknas ur informanternas litterära 

repertoarer. Till informanternas försvar skall dock sägas att de allra flesta kunde ge godtagbara 

definitioner av begreppet poesi.   

     De flickor som i olika utsträckning aktivt läser och skriver poesi hemma skiljer sig dock från 

resten på denna punkt. Det gäller Jonna, Anna, Vilma och Lina. Emma och Jenny har här valts bort 

eftersom deras förhållande till poesi inte var lika medvetet eller aktivt som de övriga flickornas. De 

flickor som aktivt använder poesi hemma ger medvetna definitioner av genren och 

associationskedjorna är därmed kortare. Alla identifierar de känslor, eller snarare möjligheten att 

sätta ord på en känsla, som en definierande faktor för poesi och dikt. Det speglar också hur de 

använder poesi hemma. Anna och Vilma letade efter dikter på bloggar och facebookväggar. Hittade 

de någonting de gillade sparade de dikterna på datorn eller i mobiltelefonen. Vilma visade en dikt 

hon använde som skärmsläckare på mobiltelefonen. För Lina och Jonna samt till viss del Emma 

spelade låttexter en stor roll. Flickornas möten med poesi skedde på fritiden och kännetecknas av en 

lust att läsa och skriva. Anna uttryckte att dikten helst skulle:  
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     ”Sätta ord på en känsla [...] Det ska vara som en fin stämning, det vill jag känna” (Anna, 2011- 

     05-06)  

 

I Annas utsaga finns en målmedvetenhet med vad hon vill få ut i mötet med dikterna. Även om 

samma medvetenhet inte finns hos alla poesiintresserade flickor undergräver det inte faktumet att 

poesi spelar en roll i flickornas liv. Detta förändrar däremot ingenting för undervisningen, eftersom 

skolan är ovetande om vad som ingår i flickornas läskultur på fritiden. Det understryker istället 

läskulturernas roller i flickornas litterära liv. En är till för nytta, en annan för lust. Men att det var 

just poesi ungdomarna höll på med på fritiden kunde inte Anna hålla med om. Hon ville istället dela 

på begreppen poesi och dikt: 

 

     ”Mina kompisar skulle bara skratta om någon sa att det var poesi [...] Poesi är för mig en massa  

     tråkiga gubbar. Dikter är ju mer något jag skulle kunna hålla på med”  (Anna, 2011-05-06) 

 

Så kommenterade hon de dikter hon och hennes kompisar läste och vidarebefordrade från olika 

bloggar. För Anna framstod skillnaden glasklar, dikter och poesi är inte samma sak och den 

åtskiljande faktorn är att dikterna tillhör hennes livsvärld. Poesi förpassades till de tråkiga 

gubbarnas värld. Ett mönster i materialet är att informanterna tenderar att vilja korrigera 

definitionen till att utgå från begreppet dikt istället för poesi. Flera intervjuer tog avstamp i 

begreppet poesi eftersom det hade valts för undersökningen, men ganska snart övergick intervjuerna 

till att behandla begreppet dikt eftersom det låg närmare informanterna. Det var dock bara Anna 

som försökte förklara varför. När Anna definierar begreppen avslöjar hon samtidigt en attityd till 

dem. Till skolans poesi, som associerades till tråkiga gubbar, finns en negativ attityd. Till dikter, 

som Anna gärna läste hemma, finns en positiv attityd. Denna åtskillnad känns igen från resultatet 

om skolans och fritidens läskulturer. Flera informanter uppvisade en skiftande attityd beroende på 

vilket begrepp som diskuterades. Poesi i skolan gavs överlag negativa omdömen, det allra 

vanligaste var ”tråkigt” medan dikt framstod som ett mer neutralt begrepp som gick att diskutera 

utanför skolkontexten. Kring dikter framkom flera positiva omdömen, inte minst när 

exempeldikterna togs upp.  

 

 

4.4 Förutsättningar för poesiundervisning 
I detta avsnitt presenteras resultat i relation till frågeställningen om attityderna ger några specifika 

förutsättningar för poesiundervisning.  
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4.4.1 Skiftande attityder 

Att attityderna skiftade beroende på i vilket sammanhang poesi och dikt diskuterades är ett 

intressant resultat som kan tolkas på flera olika sätt. Dels understryker de än en gång läskulturernas 

klara gränser, där poesi associeras till skolan, nytta och tvång, medan dikt associeras till fritiden, 

lust och frihet att välja. Samtidigt antyder de positiva attityderna till diktläsningen hemma att 

flickorna upplever en subjektiv relevans i sin läsning som motiverar dem att fortsätta. Eftersom 

dikter inte förekommer i den vanliga svenskundervisningen går det inte att veta ifall den subjektiva 

relevansen skulle väcka samma motivation om dikterna lästes i ett skolsammanhang. Däremot pekar 

flickornas försiktigt positiva till övertygat positiva attityder till poesi i skolan att sådan undervisning 

skulle kunna fungera. För pojkarnas del ser det, i viss likhet med Wolfs (2003) undersökning om 

attityder till poesi, något mörkare ut. Att hälften av pojkarna ändå visar en försiktigt positiv attityd 

till poesi i skolan är en viktig skillnad mot den bild forskningen gett. I utsagorna finns samtidigt 

tecken som delvis bekräftar Olin-Schellers (2006) bild av svenskämnet som ointressant för pojkar. 

Tor, Ferenc och Rickard har en ointresserad attityd till poesi i skolan och visar inte heller något 

större intresse i svenskämnets läsundervisning. Å andra sidan understryker andra pojkar nyttan med 

undervisningen, även om de inte är övertygade om poesins plats i svenskämnet. Tom, vars försiktigt 

positiva attityd till poesi i skolan beskrevs i 4.2.2 redogjorde i samma avsnitt för hur ämnet ändå 

hade en nyttofunktion för honom. Toms utsaga tyder på att ett inledande ointresse skulle kunna 

vändas till ett intresse. Detta kan vara en indikation på att pojkarna i undersökningen inte är vara 

helt förlorade för poesiundervisning.   

 

4.4.2 En begränsad roll för poesin 

Tidigare redogjordes för att kategorin informanter med försiktigt positiva attityder till poesi i skolan 

anmälde olika slags reservationer. Dessa reservationer pekade ofta mot att beskriva den roll och 

omfattning som informanterna tänkte sig att poesiundervisningen skulle kunna ha. Denna roll är 

tydligt begränsad. Detta visade sig inte minst när informanterna bekantade sig med två dikter och 

därmed fick pröva sina attityder mot något konkret. Vilma, som läser och skriver dikter hemma och 

som är försiktigt positiv till poesi i skolan uttryckte sig då såhär:  

      

     ”P: Skulle du kunna tänka dig att ha de här dikterna i skolan? 

     V: Ja, någon gång ibland. 

     P: Varför bara ibland? 

     V: För att det skulle bli tråkigt i längden med bara dikter. Då skulle jag nog inte vara lika positiv    

     till det här med poesi.” (Vilma, 2011-05-06) 
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Utdraget är typiskt för hur informanterna föreställer sig poesiundervisning. Ett annat exempel, Linas 

utsaga, har getts i 4.2.2. Det skulle å ena sidan kunna vara intressant att testa, men bör å andra sidan 

inte ta för stor plats. Föreställningen att poesi skulle bli tråkigt i längden har ingen botten i någon 

erfarenhet av poesiundervisning. Wolf (2003:20) menar att bristen på poesiundervisning har lett till 

föreställningar och attityder som motarbetar poesin har spritt sig. Denna bild bekräftas delvis här, 

även om informanterna i denna undersökning har i regel positivare attityder till poesi i skolan.   

     Attityderna ger vissa förutsättningar för undervisningen. I forskningen har en mörk bild målats 

upp om dessa förutsättningar. På den undersökta skolan är bilden något ljusare. En majoritet är 

försiktigt positiva till poesi i skolan. Flera stycken håller på med dikter vid sidan av skolan. Det 

finns dock flera faktorer bakom attityderna som kan uppfattas som hinder. Resultatet visar att 

informanterna uppfattar en klar gräns mellan skolans och fritidens läskultur. Det visar däremot inte 

vad som skulle hända om skolkulturen började göra anspråk på exempelvis flickornas diktläsning.    

      

 

4.5 Sammanfattning resultat 
Avslutningsvis en sammanfattning av underökningens resultat, där frågeställningarna besvaras. För 

det första, vilka attityder finns att hitta i resultatet? 

     Attityderna till poesi i skolan är förmodligen grundlagda utanför skolan av faktorer som den här 

undersökningen inte kan redogöra för. Resultatet visar på tre kategorier av attityder. Den första 

kategorin utgörs av tre pojkar som har en ointresserad och därmed negativ attityd till poesi i skolan.     

Den andra kategorin är den största och utgörs av sju informanter med en försiktigt positiv attityd till 

poesi. I denna kategori finns flera informanter som läser och/eller skriver poesi på fritiden och som 

saknar sådan undervisning i skolan. De tänker sig en begränsad roll för poesin i svenskämnet. Den 

tredje kategorin utgörs av två flickor med positiva attityder till poesi i skolan och som saknar poesi i 

undervisningen. Sammanfattningsvis skiljer sig resultatet från forskningens något mörkare bild av 

ungdomars attityder till poesi. 

     För det andra söktes svar på vilken roll poesi spelar i ungas läsning. Resultatet visar att poesi inte 

ingick i någon pojkes läsning. Poesi kan därmed inte sägas vara en del i deras litterära repertoar. För 

flickornas del lästes och skrevs poesi i olika utsträckning på fritiden. Därmed är poesin en del i 

deras litterära repertoar och spelar en aktiv roll i deras läsning. Detta gör dem förmodligen bättre 

rustade inför mötet med eventuell poesiundervisning i skolan.  

     För det tredje söktes svar på om attityderna ger några speciella förutsättningar för 

poesiundervisning. De försiktigt positiva och helt positiva attityderna byggde delvis på egna 
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erfarenheter från poesi på fritiden. Informanternas definitioner av poesi tenderade att skilja 

begreppen poesi och dikt åt och placera in dem i två olika sammanhang. I resultatet kunde klara 

avgränsningar mellan skolans läskultur och fritidens läskulturer ses. Det är rimligt att anta att 

uppdelningen mellan poesi och dikt byggde på samma indelning av läskulturer. Detta kan ställas i 

relation till den i jämförelse med forskningen något positivare attityden till poesi i skolan. Resultatet 

antyder att det finns förutsättningar för poesiundervisning. Inte minst eftersom attityderna hade en 

tendens att skifta under intervjuernas gång, i samtliga fall mot en öppnare inställning till poesi. 

Samtidigt finns inga svar på vad som händer när skolan gör anspråk på de poetiska ingredienserna i 

fritidens läskultur.    
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5.  AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

I detta avslutande kapitel diskuteras uppsatsens resultat i relation till vidare forskning på ämnet, till 

lärares roll för poesi i skolan, samt hur skolan kan närma sig fritidens poesi på ett respektfullt sätt.  

 

5.1 Förslag till vidare forskning 

Den här undersökningen hade en slags förstudie i mitt examensarbete i svenska, som behandlade 

forskningens syn på poesi i skolan. Den avslutande diskussionen behandlade vidare forskning på 

ämnet och nådde, i likhet med forskningen och främst Lars Wolf, att mer klassrumsforskning 

behövs för att förstå poesins språkutvecklande roll, men också hur den behandlas och tas emot ute i 

klassrummen. Den här undersökningen är ett mycket blygsam bidrag som ger viss inblick i poesins 

roll i ungdomars liv, på fritiden och i skolan. Fortfarande återstår behovet av klassrumsforskning 

som klargör poesins roll i klassrummen, om genren har en outnyttjad potential eller om dess 

undanträngda roll är rättvis. Dessutom behövs ämnet för denna undersökning utforskas. Finns det 

ett speciellt motstånd till just poesi? Vad beror det på och hur kan lärare förhålla sig till de myter 

och attityder som omger poesin? Sådan forskning skulle verka klargörande och förhoppningsvis 

sätta fokus på den något bortglömda genren.  

 

5.2 Lärarens avgörande roll 
I titeln på det här examensarbetet finns ett citat från informanten Tom som på många sätt summerar 

de attityder som redogjordes för i resultatkapitlet. Trots att attityderna i denna undersökning skiljer 

sig från forskningens, främst Wolfs (2003), bild av attityder till poesi i skolan finns i utsagorna en 

mängd reservationer. De placerar poesin i samma utgångspunkt som beskrevs i kapitel 1. Poesins 

roll i svenskämnet är liten, och allra helst skulle nog eleverna arbeta med något annat. Detta kan 

dels bero på att eleverna saknar begrepp om hur poesiundervisningen kan se ut. Det kan också bero 

på att eleverna, i de fall de är intresserade av poesi och dikter, inte sammankopplar poesi med skola 

utan med fritiden. Båda förklaringarna pekar mot skolans och lärares helt avgörande roll för poesin 

fortlevnad i svenskämnet.  

     Forskningen har presenterat flera goda anledningar till varför poesi bör få en större plats. Wolf 

(2003, 2004) betonar poesins dubbla förtjänster, dels den språkutvecklande sidan, dels den 

lustbetonade och litterärt bildande sidan. Lärare har av olika anledningar ändå inte plockat upp 

poesin i sin undervisning. En av dessa anledningar är att litteraturundervisningen som helhet utsatts 
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för konkurrens av nya medier som tagit plats i svenskämnet. På den punkten kan den här 

undersökningen visa att de nya medierna och poesin inte är helt oförenliga. Istället spelar poesi och 

dikt en ny roll i ett av dessa nya medier, Internet. Från USA har i Jocson (2006) och Weinsteins 

(2007) exempel getts på hur skolan kan ta tillvara på liknande hybridartade möten mellan nya och 

gamla medier. Kanske kan Twitters 140 tecken vara en arena där poesihybrider kan uppstå och 

skola och fritid kan mötas?  

     På skolan där intervjuerna genomfördes fanns få eller inga inslag av poesi i svenskämnet. Det är 

rimligtvis en representativ bild av vilken roll poesi tilldelas i grundskolans senare år. Åtminstone 

antyder forskningen detta. Det är tydligt att eleverna placerar utformningen av en eventuell 

poesiundervisning i lärarens händer. De har själva inga direkta visioner för den. Lärare i 

grundskolans senare år har däremot makten i sina händer att ge poesin en viktig roll i svenskämnet. 

De har som vi sett flera goda skäl till detta från forskningen. I resultaten av den här undersökningen 

är det tydligt att attityderna till poesi inte är bergfasta. De skiftande attityderna antyder att nyttan 

med poesiundervisningen, trots att den upplevs som tråkig, är någonting viktigt. Det borde räcka 

som argument för att ta in poesi i skolan. Till och med de ointresserade pojkarna kan inse nyttan av 

en sådan undervisning. Det är svårt att veta om dessa pojkar skulle uppleva en subjektiv relevans i 

mötet med poesi i skolan, men de uttrycker ändå en möjlighet. Det finns däremot tecken på att en 

större del av informanterna, mycket tack vare sitt fritidsintresse i poesi och dikter, skulle kunna 

uppleva subjektiv relevans i poesiundervisningen. Att detta är okänt för lärare är troligtvis inte 

utmärkande för just den undersökta skolan.  

     Den roll som poesi har tilldelats i svenskämnet innebär förmodligen att poesi inte är ett 

förstahandsval när lärare väljer ett språkutvecklande arbetsområde. En lärare som kan visa på både 

nyttan med poesi, d v s språklig rikedom, kulturell bildning samt språklig utveckling och samtidigt 

förmedla lusten i ordkonsten har mycket att vinna. En sådan lärare skulle kunna verka för 

attitydförändringar hos de som tvivlar. Finns sådana lärare? Den här undersökningen har gett en 

ljusare bild av ungdomars attityd än forskningen. Men hur är det med lärares attityder? Wolf (2004) 

menar att viljan finns men verktygen saknas. Med andra ord måste poesin också flytta fram sina 

positioner i lärarutbildningen. Att poesin saknas i grundskolans svenskundervisning är förmodligen 

en spegling av att poesi och poesididaktik saknas i svensklärarnas utbildning.  

     

 

5.3 Risker eller möjligheter? 
I undersökningens resultatdel berördes risken med att skolan erövrar element ur elevernas fritid. 

Informanterna hade klara uppfattningar om att skolan och fritiden representerade två skilda kulturer. 
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Trots att samma typer av aktiviteter fanns i båda kulturer, genomfördes de på olika sätt. När 

eleverna läste hemma gjorde de det av lust och vilja, medan skolläsningen präglades av ofrihet och 

tvång att lära sig något. Att flera flickor visade sig läsa och skriva dikter hemma kan förstås tas 

tillvara i skolan. Det är viktigt att värna om detta intresse. Eleverna har rätt till sina uppfattningar 

och attityder, de måste också ha rätt att definiera sin egen kultur. Övertramp från skolkulturens sida 

måste undvikas.  

     I inledningen beskrevs mötet mellan skola och ungdomar som konfliktfyllt. Efter att 

undersökningen genomförts har min bild av situationen ändrats. Attityder är föränderliga och 

bakom dem skymtar istället möjligheter för skolan att ta tillvara på. När informanterna ombads 

definiera poesi ville några av dem gärna skilja ut begreppet dikt och placera det i ett yngre 

sammanhang närmare den egna livsvärlden. Definitionerna lämnade en hel del övrigt att önska, och 

här har skolan en möjlighet att hjälpa till. Om lärare kan fylla ut begreppen med litteraturhistorisk 

och genremässig kunskap samtidigt som respekten för skillnaden mellan ungdomskultur och 

vuxenkultur upprätthålls har man funnit en framkomlig väg. Elevernas litterära repertoarer breddas 

då på ett respektfullt sätt. Man närmar sig då elevernas kultur genom förhandling istället för kamp. 

På det sättet blir elevernas försiktigt positiva attityder till poesiundervisning en möjlighet för 

skolan. Men det kräver förstås en lärare som har verktyg för sådan undervisning och av allt att döma 

är det tunnsått med sådana. Skulle en sådan lärare träda fram har han eller hon makten att förändra 

skolans kultur och vad som anses ska ingå i den. Att poesi har en plats i svenskämnet håller de i 

undersökningen behandlade parterna med om. Ungdomars attityder behöver inte vara i vägen för 

poesiundervisning. Poesi spelar en uppenbart viktig roll i många ungdomars liv. Bollen ligger hos 

läraren i frågan om poesi ska tillåtas spela en roll i skolans svenskämne. Låt oss hoppas att man inte 

hellre jobbar med något annat.              
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Bilaga 1: Intervjumanus 
 

Den här intervjun ingår i en undersökning om ungdomars attityder till poesi i skolan. Bakgrunden 

till det är att poesi/dikter inte är särskilt vanliga i svenskundervisningen. Jag vill veta vad det beror 

på och om ungdomars attityder har något med det att göra. Jag kommer ställa en rad frågor om 

poesi, litteratur, läsning och dina upplevelser kring det. Som intervjuperson har du full anonymitet 

och ska känna dig fri att när som helst avbryta intervjun.  

 

Teman 

Berätta om vad du först tänker på när jag säger poesi i skolan. 

 Kan du berätta om vad tycker du om poesi i allmänhet? 

 Kan du förklara vad du uppfattar att poesi är? 

Har du stött på poesi i skolan? Kan du berätta om hur du upplevde det? 

Saknar du poesi i skolan? 

 

Läser/skriver du poesi/dikter hemma? Kan du berätta om varför du gör det? 

 Vad läser du i skolan? 

 Vad läser du på fritiden?  

 Kan du berätta om du upplever någon skillnad på läsning hemma/skolan.  

 

Berätta om ditt intryck av dikterna. Berätta fritt!  

 Gillade du någon utav dem? Berätta i så fall varför/varför inte? 

 

Tack för att du var med i intervjun. Har du något du vill tillägga?  
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Bilaga 2: exempeldikter 
 

Kväll i inlandet 

Tyst gåtan speglas. Den spinner afton i stillnad säv 

Här finns en skirhet som ingen märker i gräsets väv.  

Tyst boskap stirrar med gröna ögon. Den vandrar kvällslugn till vattnet ned. Och insjön håller till 

alla munnar sin jättesked. 

 

Från och med du 

Står i din port står bara still 

För en minut sen var du min 

en tredjedel av den jag var går hem 

för en är krossad, en är din 

det här är slutet på vår film 

 

Från och med nu, från och med du 

 

Ser dig på blåa i april 

i telefon i nya jeans 

men jag har samma trasor, går och röker samma marlboro 

jag minns varenda scen ifrån vår film 

 

jag blir aldrig samma, från och med du 

 

(från och med då från och med du) 

 

från och med du 

 

(somliga ljus brinner aldrig ut) 

 

står inte ut, står inte ut 

ett år försvinner utan ljus 

även om ett sekel går så ska jag alltid vänta på vår tur 

från och med då 

 

Från och med du, du,du,du 

 

jag blir aldrig mer densamma , jag blir aldrig densamma som förut 

somliga ljus brinner aldrig ut 

 

och i din port har ingenting 

förändrats utom just på din 

för bredvid ditt namn står ett namn till 

 

 

 


