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Abstract 
This degree project essay examines the literary culture phenomenon known as poetry slam, a 

competitive format for performance poetry, with the purpose of discussing whether poetry slam 

could contribute to upper secondary school Swedish teaching or not. The essay consists of two 

parts, one where poetry slam is presented and one where poetry slam is discussed from a didactic 

perspective.  

   In the first part, a brief history of poetry slam and its origins in the U.S. is presented, followed by 

a discussion of the ideology within the slam movement. Furthermore, the set of rules that regulate 

poetry slams are presented and finally the first part of the essay is ended with a discussion of poetry 

slam as a poetic genre of its own.  

   The second part starts by presenting and discussing the concept of aesthetic learning processes 

and how poetry slam might enable such processes. Poetry slam is then related to the Swedish 

subject syllabus for upper secondary school in order to analyse whether there is any rationale for 

poetry slam in Swedish teaching or not. Furthermore, poetry slam is related to literacy development, 

first by discussing creative writing and then by discussing oral performance.  

   The results of the analysis shows that poetry slam is foremost motivated in Swedish teaching as a 

literary historical content, partly as an opportunity to work with oral performance, and also to 

cultivate students’ linguistic subjectivity. Poetry slam could possibly enable aesthetic learning 

processes, although it may be questioned whether poetry slam qualifies as an artistic community 

professional enough to provide artistic working methods. The very concept of a school poetry slam 

could also be seen as a contradiction, when considering the slam movement’s self image of counter 

culture, as schools themselves could be interpreted as dominant literary establishments. Possible 

pitfalls related to poetry slam in Swedish teaching are the competitive format’s effect on students 

socio-emotional safety and the scoring system that may be hazardous for students’ linguistic 

subjectivity. Also, poetry slam may not meet the curricular demands on rhetoric performances 

which are mandatory in the upper secondary school Swedish courses, and thus questions may be 

raised if oral poetic performances can be prioritised at the expense of oral rhetoric performances. 

Moreover, the free, creative space provided to students within creative writing processes puts high 
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demands on the teacher balancing students’ creative freedom, in order to possibly articulate hidden 

knowledge, with making sure that students do not spend time procrastinating.  

Keywords: poetry slam; spoken word; slam poetry; swedish teaching; aesthetic learning processes; 

literacy; orality; performance; creative writing 
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Syfte 
I följande uppsats ämnar jag presentera det litterära kulturfenomenet poetry slam och ta upp frågan 

huruvida poetry slam skulle kunna bidra till gymnasieskolans svenskundervisning. Först kommer 

jag att redogöra för poetry slams historia och ursprung, för att sedan presentera rörelsens ideologi, 

dess självbild och poesisyn. Vidare kommer jag sedan att presentera regelverket för poetry slam och 

resonera kring utifall poesin i poetry slam kan sägas tillhöra en viss genre. Jag kommer sedan att 

diskutera huruvida poetry slam skulle kunna bidra till gymnasieskolans svenskundervisning, ifall 

poetry slam kan utveckla elevers litteracitet, mer specifikt deras kreativa och performativa 

språkande.  

   Mitt val av poetry slam som ämne kommer från personlig erfarenhet av fenomenet i och med mitt 

deltagande som tävlande poet sen några år tillbaka. Jag upplever själv att tävlingsmomentet haft en 

märkvärd effekt på min litteracitet vad gäller skrivande, framförande och reception av poesi, och 

därmed har didaktiska frågor väckts om huruvida poetry slam-formatet även skulle kunna bidra till 

elevers litteracitetsutveckling. Att jag själv upplever poetry slam som litteracitetsutvecklande är 

givetvis ingen garanti för att andra gör det, tvärtom skulle en spontant kunna hävda att jag tilltalas 

av poetry slam just för min tidigare skolerfarenhet, dvs. att det är skolans undervisning som bidrar 

till poetry slam snarare än tvärtom. Dessutom ska det klargöras att det är skillnad på att delta i en 

litterär verksamhet såsom poetry slam utanför skolans kontext, och på att utforma ett liknande 

format inom skolans kontext. Hursomhelst är det utifrån dessa erfarenheter och funderingar som jag 

har valt poetry slam som mitt ämne för denna uppsats.  

1. Del I: Vad är poetry slam? 
Kortfattat kan poetry slam beskrivas som en tävlingsform för estradpoesi, det vill säga poesi som 

framförs på scen inför publik. I denna första del av min uppsats ämnar jag presentera mer i detalj 

vad poetry slam är för något och placera poetry slam litteraturhistoriskt utifrån dess historiska 

ursprung och ideologi såväl som litteraturvetenskapligt utifrån en diskussion om dess regler och 

genretillhörigheter. Hädanefter kommer jag konsekvent att använda förkortningen PS istället för 

poetry slam genom uppsatsen, förutom när jag anser det motiverat att skriva ut hela termen.  
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1.1. Historien om poetry slam: Ursprunget i USA 
Den ursprungliga idén till konceptet poetry slam brukar tillskrivas Marc Smith, som ska ha utformat  

PS i Chicago, USA, under 80-talet. I antologin The Spoken Word Revolution, där professorn i 

engelska och filosofi Mark Eleveld som redaktör samlar texter och dikter från folk inom PS-

rörelsen, hävdar Marc Smith att ett första försök till PS ska ha förekommit på puben The Green Mill 

i Chicago, 20 juli 1986 (Smith 2003, s.117). Enligt Smith ska dock detta inte ha varit en tävling med 

öppen anmälan, utan snarare en iscensatt kamp mellan två poeter som del av en varieté. Smith 

påstår sen att en återkommande poesitävling ska ha initierats efter överenskommelse med 

pubägaren och att den första regelbundna PS-tävlingen ”Uptown Poetry Slam” ska ha börjat fem 

dagar senare, 25 juli 1986. Smith presenterar i denna text alltså sig själv som initiativtagare till 

utformningen av PS. 

   Även om Smith oftast presenteras som ensam grundare av PS, hävdar engelskprofessorn Lesley 

Wheeler att Chicago skulle ha varit särskilt gynnsamt för mottagandet av PS vid denna tid. I boken 

Voicing American Poetry påstår Wheeler att andra experiment med tävlingsformat för poesi testades 

i Chicago under 80-talet och ser PS som en naturlig följd av denna utveckling (2008, s.144). Enligt 

Wheeler ska PS:s framgång främst ha berott på ekonomiska skäl, att fenomenet spred sig till andra 

lokaler för att det lockade kunder till barer och pubar. Wheeler kan alltså sägas presentera PS som 

ett av flera försök under 80-talets Chicago att utveckla en tävlingsform för poesiläsning och 

härleder sen dess spridning till att PS attraherade fler kunder till lokalerna där tävlingarna 

arrangerades.  

   Såväl Smith (2003) som Wheeler (2008) hävdar att det första nationella mästerskapet i PS ägde 

rum 1990 i San Fransisco. Wheeler presenterar faktumet att New York skickade fyra st olika lag till 

de amerikanska mästerskapen 2005 som ett tecken på att intresset för PS ska ha vuxit sig stort i de 

större amerikanska städerna (s.145). I sin bok The Cultural Politics of Slam Poetry ser 

engelskprofessorn Susan Somers-Willett grundandet av organisationen Poetry Slam, Incorporated 

(PSI) som en följd av att PS-rörelsens expansion (Somers-Willett 2010, s.5). På organisationens 

hemsida (2015) hävdar PSI att deras syfte är att stödja lokala slam-initiativ, arrangera de nationella 

mästerskapen och se till att de etablerade reglerna följs. Såsom historien om PS berättas av följande 

källor verkar rörelsen ha gått från ett spontant initiativ av Smith till en nationell organisation som 

samordnar PS över hela landet. 

   När det kommer till att placera PS inom en litteraturhistorisk tradition brukar rörelsen ses som 

tillhörande kontinuiteten följande 50-talets beatpoeter. Eleveld gör precis detta i introduktionen till 
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sin antologi, och målar upp beatpoeten Allen Ginsbergs offentliga läsning av ”Howl” 1956 som ett 

startskott för ”dagens poesiframträdanden” (Eleveld 2003, s.12). I uppslagsverket The Princeton 

Encyclopedia of Poetry and Poetics finns ett avsnitt om PS, och även här hävdas beatpoesin vara 

den amerikanska tradition av poesiframträdande som PS har starkast koppling till (Hoffman 2012, s.

1070). Likaså argumenterar Somers-Willett för synen på PS som framvuxen ur beattraditionen, dels 

genom att peka på likheter i framträdande (2010, s.52) men också av likheter i självbild och syn på 

poesi, vilket jag återkommer till i ett senare avsnitt. 

   PS brukar också kopplas till Black Arts-rörelsens poetiska tradition under 70-talet och senare hip 

hop-kulturen som började växa fram under 80-talet. Engelskprofessorn Tyler Hoffman hävdar i sin 

historiska översikt American Poetry in Performance att flera poeter inom PS, såsom poeterna 

Jessica Care Moore och Sonia Sanchez, ser PS som sprungen ur Black Arts-poeterna utifrån 

påstådda likheter i sättet att framföra poesi (Hoffman 2013, s.200-1). Somers-Willett påstår att det 

skulle finnas en allmän, enligt henne felaktig uppfattning om PS som direkt sprungen ur hip hop-

kultur eftersom hip hop-influerade framträdanden ska vara vanligt inom PS (Somers-Willett 2010, 

s.12). Hon argumenterar dock för att uppfattningen skulle vara felaktig och placerar PS inom beat-

traditionen och senare i Chicagos vita arbetarklasskultur, där hon hävdar att Smith arbetade fram 

konceptet. Poeten Jerry Quickley gör också han en koppling mellan hip hop-kultur och PS när han 

hävdar att de två kulturernas estetik ska ha förenats när den första hip hop-generationen så 

småningom började delta i PS-rörelsen (Quickley 2003, s.40). Vidare påstår Quickley att både PS 

och hip hop ska ha gjort en sorts resa från smal underground-kultur till mer allmänt känd, mer 

kommersialiserad kultur (s.42). Trots att röster inifrån PS, såsom Quickley och de poeter som 

Hoffman citerar verkar placera PS som närliggande eller rentav sprungen ur en till största delen 

afroamerikansk kulturtradition, verkar Somers-Willett vilja poängtera en distinktion mellan de 

svarta poetiska traditionerna och den mestadels vita beatpoesin och arbetarklasskulturen i vilken 

hon hävdar att PS:s rötter finns. 

    

1.2. Historien om poetry slam: Slam i vårt avlånga land 
Att PS kom till Sverige i början av 90-talet tillskrivs konventionellt poeten Erki Lappalainen. Denna 

Stockholms-baserade poet ska ha stött på PS i Chicago under en resa till USA i februari 1992 

(Leandersson 1998, s.8). På puben Green Mill ska Lappalainen ha lovat Smith själv att föra PS till 

Sverige, och juli 1995 stundade det första svenska PS-mästerskapet i Halland i en lada på 
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Grimsholmen utanför Falkenberg. Den förste svenske PS-mästaren blev poeten Bob Hansson, som 

sen reste till USA för att tävla i de öppna mästerskapen.  

   Idag är PS-SM ett så stort fenomen att tävlande kvalar in via lokala deltävlingar som pågår nästan 

året runt i flertalet svenska städer (Brummer Pind 2007, s.2). Trots den nationella spridningen, och 

att PS har funnits i Sverige i över 20 år när detta skrivs så finns det i princip ingen forskning alls om 

PS som en litterär rörelse i Sverige (s. 6). Poeten Jörgen Larsson, som har bakgrund som forskare, 

nämner dock i en intervju att han har haft tankar på att skriva en essä om PS men att projektet rann 

ut i sanden (Grönborg 2012, s.68). I svensk kontext beskrivs alltså PS som ett kulturfenomen som 

har funnits sen början av 90-talet men som inte fått särskilt stor uppmärksamhet av den litterära 

forskningen.  

1.3. Poetry Slams ideologi 
I följande avsnitt ämnar jag presentera de ideologiska drag som går att urskilja inom PS-rörelsen, 

utifrån hur röster såväl inifrån som utifrån rörelsen konstruerar bilden av PS. Förutom att titta på 

hur PS konstruerar sin egen självbild som en litterär kulturgemenskap, kommer jag att titta på PS:s 

syn på poesi.  

   PS beskrivs ofta som genomsyrad av, och sprungen ur en idé om demokrati, som en folklig, 

litterär kulturgemenskap. När Smith i Elevelds antologi utger sig för att presentera PS:s uppkomst 

och dess väsen, listar han rörelsens främsta mål som ”skapandet av en gemenskap bland poeter och 

en vid mångfald av publiker” (2003, s.116). Vidare hävdar Smith att en del av denna gemenskap är 

att motsätta sig vad han kallar ”kommersiell exploatering av slammet” och ser det som orättvist att 

någon skulle profitera på PS:s namn eller rörelse. Smith verkar alltså se PS som essentiellt anti-

kommersiellt, vilket en kan ifrågasätta utifrån Wheelers tidigare nämnda förklaring av PS-

spridningen som en följd av kommersiell framgång, att PS spred sig just för att det ska ha lockat 

kunder till tävlingslokalerna. Om PS-gemenskapen så att säga spreds för att den var kommersiellt 

gångbar, kan ju själva PS-formatet i sig hävdas vara en form av ”kommersiell exploatering” av 

estradpoesi.  

   Smith påstår att han utformade PS för att vidga allmänt intresse för poesi som scenkonst. Enligt 

Smith ska uppslutningen till poesiläsningar i Chicago ha varit skral under 80-talet, och han påstår 

att den publik som väl deltog var väldigt väl insatta och utbildade medan allmänheten ska ha skytt 

poesiläsningar (s. 117). Enligt Smith ska poesi ha framförts ”livlöst monotont, malandes på och på 

utan en tanke på struktur eller takt” (s.118). När Smith sen beskriver PS-formatet används ord som 
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”överraskning”, ”show” och ”drama” som en antites gentemot det livlösa malande han påstår att det 

ersatte. I den problembild som Smith här målar upp passar PS in som en sorts lösning, en räddning 

för ett utdöende poesiintresse, och Smith själv klär sig i rollen som hjälten som först analyserar 

situationen för att sedan kliva in och lösa problemet. Onekligen får Smiths PS-berättelse formen av 

den klassiska historien om den lille mannen som går emot det stora systemet eller i det här fallet det 

litterära etablissemanget.  

     ”Som alla goda fäder gör, oroar jag mig för slam”, påstår Smith och konstituerar sig här explicit 

som PS:s frontfigur (s.119). Dock hävdar han att oron inte bara beror på den redan nämnda rädslan 

för ”kommersiell exploatering”, utan Smith hävdar att när PS växer i popularitet, skulle alltför 

många deltagare fokusera på tävlingsframgång istället för gemenskapsbyggande - vilket han anser 

vara felaktigt. Smith påstår att det numera skulle finnas en homogeniserad stil inom PS blott ämnad 

för att nå högsta poäng, och att detta skulle bli lidande för PS:s fortsatta utveckling. Trots att PS är 

utformad som en tävling, argumenterar alltså Smith för att rörelsen blir lidande om deltagarna deltar 

just för att lyckas inom tävlingen - vilket kan ses som en problematisk paradox då ett mål med 

deltagande i en tävling ofrånkomligen är att vinna den. Liknande Smiths resonemang om 

kommersialisering, verkar han sträva mot någon sorts ”lagom”-anda: PS kanske kan vara lagom 

kommersiellt exploaterat, men inte för mycket, och poeter kan vara lagom tävlingsinriktade, men 

inte för mycket. Från att först måla upp sig själv som väldigt nyskapande, nästintill revolutionär 

inom den lokala poesi-kulturen, verkar Smith anamma en mer konservativ hållning gentemot PS 

som en från början folklig rörelse numera hotad av kommersialisering såväl externt som internt.  

   PS:s ideologi konstrueras även i dess litteraturhistoriska placering, när dess karakteristika och 

poesisyn relateras till tidigare traditioner. När Somers-Willett hävdar att PS är sprungen ur 50-talets 

beatpoesi argumenterar hon dels för att beatpoeterna såväl som PS presenterar sig som mot-kulturer, 

som alternativa gentemot uppfattningen om en akademisk poesiscen, men också att såväl beat som 

PS romantiserar en viss form av svart, maskulin arbetarklassidentitet (Somers-Willett 2010, s.53-4). 

Enligt Somers-Willett är själva termen ”beat” tagen från svart jazz-kultur, och hon hävdar att 

beatpoeterna i sin vilja att framstå som icke-etablissemang började framföra sina identiteter som 

icke-vita för att distansera sig från det vita majoritetssamhället. Somers-Willett driver tesen att på 

samma sätt som beatpoeterna approprierade svart kultur, specifikt en svart, maskulin 

arbetarklassidentitet, kan den moderna PS-rörelsen sägas premiera en liknande idé om identitet. 

Somers-Willetts påstår att de mest framgångsrika poeterna inom de amerikanska nationella 

mästerskapen är främst svarta män som framför dikter där narrativ om tuffa uppväxter i kriminella 
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arbetarklassområden förmedlas (s.12). Samtidigt som Somers-Willett uttrycker en positiv syn på att 

marginaliserade röster kan hävdas få en plattform för att höras inom PS, uttrycker hon också en oro 

att de röster som erkänns och som premieras med höga poäng inom tävlingen är de som uppfyller 

publikens förväntningar eller fördomar, medan alternativa röster sållas bort. Däremot, när Hoffman 

relaterar PS till beatpoesin ser han PS som en modernare, mer diversifierad form av beat, att det 

inom PS skulle finnas en större mångfald än ”ett gäng vita gubbar som ältar meningen med 

livet” (Hoffman 2013, s.200). Där Hoffman ser PS som en modern och pluralistisk utveckling av 

beat, hävdar Somers-Willett att de båda rörelserna till viss grad eftersträvar, och även formar en 

idealiserad, stereotypisk bild av en identitet.  

   Den historiska placeringen av PS utkristalliserar också dess syn på poesi. Somers-Willett hävdar 

likheter mellan PS och Black Arts-poeternas syn på poesi, som hon påstår var ett avfärdande av en 

västerländsk syn på dikt som färdig och absolut i sin textualitet (Somers-Willett 2010, s.62). Enligt 

Somers-Willett såg Black Arts-poeterna den skrivna dikten som mer av ett manus för ett 

framträdande, och de ska ha sett poesi som existerande i interaktionen mellan poet och publik. Det 

folkliga och demokratiska etos som brukar tillskrivas PS impliceras ha sina rötter i Black Arts-

rörelsen, och Somers-Willett påstår att Black Arts-poeterna hade som mål att nå ut med poesi till 

mindre litterata arbetarklasshem genom sina framträdanden. Motsättningen mot idén om en 

akademisk poesiscen rimmar väl med PS:s självbild som en litterär mot-kultur, och bearbetningen 

av ”klyftan mellan litteraturen och livet” (s.63) liknar Smiths ord om att öka ett allmänt intresse för 

poesi.  

   Även i svensk kontext omtalas PS ofta som en demokratisk rörelse öppen för alla, implicerad som 

en motpart till ett litterärt etablissemang eller en hegemoni där alla inte skulle vara välkomna. Peter 

Grönborg har i boken Poetry Slam intervjuat poeter, arrangörer och andra röster från PS-rörelsen, 

och där beskrivs PS som en rörelse utan begränsningar för vilka poeter som är välkomna (Grönborg 

2012, s.10) och även utan stilistiska begränsningar (s.87). PS hävdas här inte bara vara öppet för 

alla sorters människor, utan för alla sorters poetiska stilar, vilket rent tekniskt kan bekräftas i 

reglerna, som jag återkommer till i ett senare avsnitt.  

   De officiella reglerna för svensk PS finns i hittills två st utgivna handböcker tillika antologier, och 

även här presenteras PS som en demokratisk rörelse. I den första handboken Slamtologi, skriven av 

”65 av Sveriges Poetry Slam-poeter” uttrycks just den oro för kommersiell exploatering som Smith 

påstår sig känna: författarna säger att amerikanska PS-lag stundom blir sponsrade av stora företag 

och att ”det finns kanske en fara i detta” (Leandersson 1998, s.7). Dock verkar dessa svenska PS-
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poeter inte helt vilja ta avstånd från denna utveckling utan hävdar sig se ”framtidens möjligheter att 

med kommersiella medel låta poesin spridas vidare”. Även den oro för tävlingshets som Smith 

uttrycker syns i den svenska handboken, dock inte lika explicit uttryckt. Tävlingsmomentet beskrivs 

som visserligen underhållande och lättillgängligt, ”men det är poesin vi minns” (s.9). Liknande 

Smiths tankegångar, verkar det finnas en idé om att tävlingsformatet ska locka publik och poeter till 

PS, men samtidigt kan en läsa in en intern rädsla för att tävlingsmomentet ska överskugga en sorts 

estetisk upplevelse. 

   Den andra svenska PS-handboken Svensk Slam, utgiven och sammanställd av den Malmö-

baserade föreningen Ord på Scen, innehåller en svensk översättning av ett ”Poetry Slam-manifest” 

signerat Marc Smith, där han återigen ger bilden av att PS hotas av intressen som inte gynnar 

rörelsen:  

Den idealistiska och kooperativa sidan av Poetry Slam står ständigt i konflikt med de tävlande, 

självhävdande och ärelystna (Smith 2007, s.17). 

Då Smith ställer dessa ”sidor” av PS mot varandra verkar han polarisera två extremer av tävlande 

poeter: antingen självuppoffrande altruister eller tävlingslystna narcissister. Smiths uttryckta rädsla 

för att tävlande poeter börjar reproducera ett framgångsrecept, alltså att en homogen stil som leder 

till höga poäng börjar urskiljas bland tävlande poeter, verkar dels utgå från krav på originalitet och 

innovation, och dels utifrån tanken om att poeter inte ska tävla med framgång i åtanke, utan för 

poesins eller gemenskapens skull. Måhända kan Smiths syn på PS ses som i grunden 

mottagarorienterad, att han ser PS som ett format där tävlingen syftar främst till att underhålla 

publiken snarare än att gynna de tävlande poeterna. Oavsett, så utesluter inte den ena synen den 

andra; om nu en poet ställer upp enbart för att vinna tävlingen, utan en tanke på publikens estetiska 

upplevelser, kan ju den poeten ändock komma att underhålla publiken och öka dess intresse för 

poesi, vare sig hen vill det eller inte.  

   Den ideologi som en kan läsa in i PS-rörelsens självporträttering verkar pendla mellan å ena sidan 

byggandet av en litterär, öppen gemenskap, å andra sidan kommersiell underhållning där tävlande 

poeter har en chans att lyckas. Tävlingsformatet verkar stundom ses som en revitalisering av poesin, 

något som ingjuter nytt liv i ett påstått dött intresse för poesi, men samtidigt finns en oro att denna 

morot ska fungera kontraproduktivt för gemenskapsbyggandet. Dels verkar det finnas en oro för att 

marknadskrafter ska profitera på PS, dels för att gemenskapen ska gå förlorad för poeters personliga 

projekt, och dels för att de identiteter som framförs i framträdanden ska komma att spela på, och 
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förstärka publikens fördomar. Oron gentemot eventuell marknadisering av PS verkar gå emot 

tanken på PS som en arena öppen för amatörer, men samtidigt verkar marknadisering i form av 

sponsring från företag till mästerskapslag rimma väl med hur andra tävlingssporter kräver 

finansiering utifrån för att gå runt. Trots antikommersiella röster inom PS verkar det onekligen som 

att kommersen bjuds in av själva tävlingsformatet; när PS drar publik till en lokal som bedriver 

försäljning innebär det ju kommersiell framgång för den lokalen och när en poet får uppmärksamhet 

genom PS kan möjligheter till sponsring och publicering öppnas för hen.  

   Oron gentemot poeter som premieras för att de uppfyller publikens fördomar verkar teoretiskt 

förståelig, men samtidigt svår att i praktiken komma åt. Dels är det svårt att se vart ansvaret för 

denna process ligger: hos den tävlande poeten, i den specifika dikten som framförs eller hos 

publiken och dess möjliga fördomar. Likaväl som ansvaret inte kan läggas hos den individuella kan 

inte ansvaret för publikens möjliga fördomar läggas på PS som rörelse utan snarare är det en fråga 

om ett större samhällsproblem vad gäller rasism, sexism och övriga destruktiva normer och sociala 

strukturer.  

   Idealen om antikommersialism och framträdanden som på något sätt är gautentiska och inte 

utformade för att vädja till publikens fördomar är båda ideal som syftar på poetens intentioner vid 

skrivandet av dikten. Idealdikten inom PS verkar till viss del vara en ”äkta” dikt, skriven utan en 

tanke på tävlingsframgång eller publikfrieri - men samtidigt en dikt som sen används i ett 

tävlingsformat. Ironiskt nog verkar det som att en framgångsrik PS-dikt, om nu de ideologiska ideal 

som syns inom rörelsen delas av den poängsättande publiken, är en dikt som på något sätt framför 

att poeten vill tävla men inte nödvändigtvis vinna. Förutom det redan nämna idealet om autenticitet 

verkar implicit ödmjukhet också vara ett ideal inom PS.  

   

1.4. Reglerna för poetry slam 
Regelverket för PS är just det som konstituerar PS som ett format för tävling i estradpoesi och som 

särskiljer PS från övriga öppna scener eller poesiläsningar. Iréne Karlbom hävdar att regelverket 

även särskiljer PS från ståuppkomik, trots att PS-framträdanden många gånger kan te sig snarlika 

ståuppkomik-framträdanden i sin interaktion med publiken och dess reaktioner (Karlblom 2006, s.

25). De tre huvudsakliga reglerna som sätter ramarna för tävlingsbidrag, alltså de dikter som 

framförs, är att dikterna ska vara skrivna av poeten som framför dem, att dikterna ska framföras 

inom tre minuter och att dikterna ska framföras utan rekvisita eller instrument.  
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   De officiella svenska reglerna för PS finns samlade i de två handböcker tillika antologier som jag 

tidigare nämnt: Slamtologi (Leandersson 1998) och den senare Svensk Slam (Procopé 2007). Dessa 

böcker innehåller även kontaktuppgifter till personer som är engagerade inom PS-rörelsen.  

   Dikterna som framförs i en PS-tävling ska vara skrivna av den tävlande poeten själv (Leandersson 

1998, s.10, Procopé 2006, s.11). Detta särskiljer PS från andra diktläsningar där en kan recitera 

andra poeters dikter, eller den sidogren av PS som jag personligen sett i PSSM 2014: cover slam, 

där poeter tävlar i att framföra andra kända poeters dikter. I Peter Grönborgs intervjubok Poetry 

Slam lyfter bl.a. poeten och sedermera PS-arrangören Fredrik Ottosson detta faktum att poeterna 

framför sina egna texter som en av PS:s kvaliteter, en möjlighet för poeter att ge en inblick i sina 

egna livsberättelser (Grönborg 2012, s.29-31). Poeten Krister Persson ser författarskap som något 

naturligt hos de flesta människor, och är övertygad om att ”folk skriver dikter, vi är ett hyfsat 

skrivande folk” (s.52) och att PS då kan bli ett forum för de texter folk bär inom sig eller gömmer 

hemma i byrålådan. Luis J. Rodriguez delar Perssons syn på alla människors poetiska potential, och 

argumenterar för att det är den sociala arbetsfördelningen, klassystemet, som koncentrerar 

konstnärlig talang hos specifika individer och förtrycker den hos den större majoriteten av folket 

(Rodriguez 2003, s. 210). Alla bär på denna s.k. talang, men endast ett fåtal får förutsättningarna för 

att kunna kultivera sin kreativitet och sitt språkliga uttryck. Poetiska plattformar i mer 

demokratiserade utrymmen såsom de lokaler där PS äger rum bygger enligt Rodriguez på premissen 

att alla kan producera poesi om de så önskar. Dessa röster om PS som en demokratisk plattform 

öppen för alla rimmar väl med den självbild som PS ofta porträtterar, som en scen öppen för alla, 

vilket implicerar att övriga poesiscener skulle ha högre trösklar och inte vara öppna för alla. Likaså 

ses PS som en rörelse som insisterar på förekomsten av en poetisk potential hos alla människor, som 

annars inte skulle komma till sin rätt.  

   Regeln om att den tävlande poeten måste vara författaren till dikten ses av en del som ett 

argument för att PS inte främst karaktäriseras av muntlighet. Muntligheten lyfts ofta fram som 

karaktäristisk för PS, vilket också märks i att poesi-stilen ofta kallas för spoken word och att just 

mikrofoner används som symboler för PS, men det finns röster inom PS som ser fokuset på 

muntlighet som problematiskt. Studier av PS som fokuserar främst på muntlighet och dikternas 

framförande, eller tolkar PS som en extralitterär företeelse, riskerar att åsidosätta vikten av 

författarskap inom PS, som denna första regel befäster. Så resonerar Somers-Willett när hon 

påpekar att dikter inom PS sällan improviseras fram utan är frukten av idog komposition, 

memorering och repetition (Somers-Willet 2010, s.18). PS-poeter åtar sig fler roller än blott 
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författare, de situeras som såväl författare som skådespelare och regissörer till sitt eget 

framträdande. Bo Körling, som även han gjort resan från poet till arrangör, ser också värdet i att PS 

låter poeter träffa andra poeter och därmed bilda en författargemenskap (Grönborg 2012, s.96). 

T.ex. var han med och startade en studiecirkel direkt efter ett SM, där poeter som träffats under 

tävlingen kunde fortsätta utveckla sitt gemensamma skrivande.  

   Dikterna som framförs i en PS-tävling ska framföras inom tre minuter (Leandersson 1998, s. 10, 

Procopé 2006, s.11). Eller rättare sagt: ett framträdande som går över tre minuter får en halv poängs 

avdrag för var tionde sekund efter 3:10 minuter. Detta innebär att det egentligen inte finns någon 

gräns för hur lång en dikt får vara, men dikter längre än tre minuter kommer i och med dessa regler 

inte få höga poäng och riskerar därmed att inte vinna tävlingen eller gå vidare i kval - vilket 

självklart påverkar dikternas utformning. Tiden börjar räknas så fort poeten säger första ordet eller 

på annat sätt initierar dikten, vilket innebär att eventuella presentationer också ingår i räkningen. På 

grund av detta rekommenderas poeter att inte presentera sig själva utan istället lägga tid på blott 

dikten (Procopé 2006, s.19). Tidsbegränsningen av dikterna kan ses som en följd av de 

observationer som PS-grundaren Smith hävdar att han gjorde i början av 80-talet; Smith ansåg att 

80-talets poesiläsningar lät poeter läsa alldeles för många dikter alldeles för länge, vilket Smith 

påstår var påfrestande för publikens fortsatta engagemang (Smith 2003, s.118). I Grönborgs 

intervjubok (2012) tar flera poeter upp just tidsramen som en överhängande, styrande faktor i deras 

utformning av sina dikter och berättar hur de övar med äggklockor och tidtagarur för att hålla sig 

inom den satta ramen.  

   Dikterna som framförs i en PS-tävling ska framföras utan rekvisita eller instrument (Leandersson 

1998, s.10, Procopé 2006, s.11). Det är dock tillåtet att ha en materiell instans av dikten med upp på 

scenen, såsom ett papper, en mobil eller en surfplatta med dikten nedskriven på. Jag har själv sett 

framträdanden där gränsen mellan rekvisita respektive minnesunderlättande instans av dikten blir 

suddig, t.ex. när en poet har skrivit sin dikt på en lång rulle papper som hen successivt rullar ut 

allteftersom framträdandet fortlöper, vilket självklart ger en viss effekt åt framträdandet. Likaså såg 

jag en gång en poet med nedsatt syn som behövde ha med sig nödvändiga hjälpmedel såsom 

känselkäpp upp på scenen, men i framförandet höjde sin käpp till orden ”min vita lans”. Fungerade 

det nödvändiga hjälpmedlet i den handlingen som ett stycke rekvisita? I just det fallet togs inte 

handlingen upp av sekretariatet (jag lyfte inte heller saken), men det är ett exempel på den 

komplicerade gränsdragningen vad gäller rekvisita. Likaså brukar rekvisitaregeln också innefatta 

kostym eller scenkläder, t.ex. att en inte får ha kanindräkt när en läser dikter om kaniner. Visserligen 
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uppfattas kanindräktsexemplet konventionellt så absurd att regeln verkar solklar, men även här är 

gränsen suddig huruvida någon kan hävda att min klädsel är ”scenkläder” eller inte. Vem kan 

egentligen hävda att jag inte till vardags klär mig i kaninkostym?  

   Dikterna som framförs i en PS-tävling poängsätts av jurygrupper som består av slumpmässigt 

tillfrågade frivilliga ur publiken (Leandersson 1998, s.10, Procopé 2006, s.11). Jurymedlemmarna 

blir instruerade att poängsätta såväl diktens text eller litterära kvaliteter som poetens framträdande i 

en enda poäng som sträcker sig från 0,0 till 10,0. Inom PS informeras ofta samtliga närvarande, 

publik, jury och poeter, om fenomenet ”score creep”: att poängen stiger allteftersom kvällen 

fortlöper, inte för att dikterna nödvändigtvis blir bättre, utan för att stämningen i lokalen successivt 

blir mer positiv (det ska också tas i akt att detta kan vara relaterat till att PS-lokaler ofta serverar 

alkohol) (Leandersson 1998, s.11, Procopé s.15). För att motverka score creep startar alltid 

tävlingen med en kalibrerings-eller offerpoet som inte ingår i själva tävlingen, men som ska fungera 

som en måttstock för jurygrupperna när de sätter sina fortsatta poäng.  

   Litteraturprofessorn Maria Damon, som skriver om PS i Charles Bernsteins antologi Close 

Listening, påstår att aktiveringen av publiken inom tävlingsformatet och framförallt 

jurygruppskonceptet, utformades som en garant för att alla poeter skulle få en publik (Damon 1998, 

s.333). Enligt Damon ska publiken under poesiläsningar innan PS mestadels ha bestått av poeter 

och deras entourage, som sen ska ha lämnat lokalen när deras vän läst sin dikt, och hon hävdar 

därmed att en publik som blir engagerad genom tävling och dessutom får sätta poäng är mer 

benägen att stanna kvar till evenemangets slut.  

   För att undvika en homogen representation bland jurygrupperna är det MC:ns (Master of 

Ceremonies) ansvar att försöka hitta en så bred mångfald som möjligt bland publiken när juryn väljs 

ut (Procopé 2006, s.23). Anna Christoffersson, som prövat att arrangera PS på en mellanstadieskola, 

såg jäv som ett potentiellt problem hos jurygrupper, då de riskerar att premiera ”de lokala hjältarna” 

(Grönborg 2012, s.61). För att motverka jäv stryks alltid den högsta och den lägsta poängen för en 

dikt, och de resterande poängen i mitten räknas ihop. Under hösten 2016 arrangerade föreningen 

Förenade förorter tävlingen Ortens bästa poet i olika svenska städer, vars regelverk grundar sig på 

PS-reglerna. En av skillnaderna är dock att även om Ortens bästa poet har fem jurygrupper per 

tävling, precis som PS, väljs endast tre ut ur publiken. De övriga två jurygrupperna består av 

etablerade poeter och artister, som varierar under varje deltävling. Denna variation skulle alltså 

kunna ses som en syntes av dels den direktdemokratiska anda som PS tidigt genomsyrades av, där 

vem som helst anses kvalificerad att värdera dikten, och dels den litterära traditionen som PS 
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motsatte sig, där en litterär elit ger ett expertutlåtande om dikten. När Christina Hansson prövade att 

arrangera PS på en högstadieskola valdes juryn ut efter liknande ramar, med dels elever specifikt 

från de äldre årsgrupperna och dels lärare från olika arbetslag (Grönborg 2012, s.122).  

1.5. Poetry slam som genre 
Även om regelverket för PS tillåter vilka dikter som helst, skrivna på vilket språk som helst, ämnar 

jag nu diskutera om det går att urskilja en viss poetisk genre inom PS. Dels finns det diskussioner 

om tävlingsmomentet vaskar fram vissa konventioner, att vissa sorters dikter premieras mer än 

andra, och dels diskussioner om vad som konstituerar en typisk PS-dikt. En frågar sig t.ex. om 

genren manifesteras på det skrivna pappret, i stunden för framförandet, eller i själva poetens kropp 

på scenen.  

   Eftersom PS är sprungen ur en anglofon kontext i USA är begreppen kring fenomenet 

ursprungligen engelska begrepp, och ett av dessa centrala begrepp är poesiformen ”spoken word”, 

som jag hittills konsekvent översatt till den mest adekvata svenska motsvarigheten ”estradpoesi”. 

När biblioteks- och informationsvetenskapsmagistern Brummer Pind skriver om PS relaterar hon 

begreppet estradpoesi främst till en grupp av svenska 70tals-poeter som bl.a. Bruno K.Öijer ingick i, 

som själva använde begreppet för att beskriva sina muntliga poesiframträdanden (Brummer Pind 

2007, s.14). I svensk kontext används de två begreppen estradpoesi och spoken word ofta synonymt 

för att beskriva poesi som framförs på en scen framför publik, men spoken word har mer specifikt 

växt fram ur en idé om gräsrotspoesi, att gå emot någon form av litterärt etablissemang  (Wheeler 

2008, s.129). Dessutom har PS blivit ett så naturligt forum för spoken word att spoken word också 

har börjat kallas just ”slam poetry”. Wheeler definierar dock slam poetry som beroende av en 

tävlingskontext, att det just handlar om dikter som reciteras av originalförfattare i ett tävlingsformat 

såsom PS (s.141). Hursomhelst, på grund av detta kan du i en svensk kontext alltså stöta på tre 

begrepp som i princip används synonymt för att beskriva samma företeelse: estradpoesi, spoken 

word och slam poetry.  

   Röster inifrån PS-rörelsen har velat hävda att PS inte alls utgör en egen genre, utan blott är en 

”gimmick eller en partylek” (Wheeler 2008, s.146). Att ens tala om en PS-genre, om PS som en 

egen konstform, leder blott till missförstånd då PS är ett format för konst, inte en konstform (Woods 

2008, s.18). Just för att reglerna tillåter allt hävdar en del slam-poeter att det är lönlöst att analysera 

fram en viss genre (Somers-Willet 2010, s.18). Sammanfattningsvis hävdar kritiken mot idén om en 

PS-genre att PS som format inte skulle forma den konst som använder formatet.  
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   Trots kritiken har försök gjorts för att analysera fram vad som är typiskt för slam poetry, t.ex. vad 

gäller den textuella kompositionen av dikterna. Något särskilt versmått för slam poetry verkar inte 

gå att säkerställa, då dikterna varierar mellan frivers och hip hop-prosodi, och tidsramarna för ett 

framträdande gör att minuter snarare än antal strofer sätter gränserna för dikterna (Wheeler 2008, s. 

147). Ett frekvent förekommande mönster i slam poetry är dock den jambiska rytmen, som också är 

konventionell inom hip-hop (Bernstein 1998, s.330). Just denna prosodi kan ses som en teknik hos 

poeter för att associera till en tradition förknippad med mer folklig poesi såsom rap (s. 331). 

Tidsramarna gör också att många element hos skrivna dikter rensas bort i slam poetry, då 

tidsbegränsningen orsakar att titlar, förklaringar och dedikationer sällan prioriteras i framförandet 

(Wheeler 2008, s.148).  

   På grund av regeln om originaltexter, som gör författarens kroppsliga närvaro obligatorisk på 

scen, verkar slam poetry nästan garantera en estetik som på något sätt innefattar personligt uttryck 

(Wheeler 2008, s.143). Observationer av dikterna som framförs inom PS-tävlingar visar att 

majoriteten av bidragen är personliga, och ofta har berättande drag liknande dem i episka dikter. 

Narrativet fokaliseras då genom ett berättar-jag i förstaperson som ter sig biografiskt, då berättar-

jaget relateras till den faktiska, fysiska poeten (s.149). Även Somers-Willett ser detta som 

karaktäristiskt för slam poetry, att jaget på sidan förväntas relatera till jaget på scenen, vilket leder 

till vad hon kallar en ”hypermedvetenhet om förstapersonsberättande” (Somers-Willet 2010, s.

18-19). Wheeler liknar slam poetry med bekännelselyrik där publiken uppmuntras att identifiera sig 

med poeten, vilket gör att ett mål för den tävlande poeten blir att ge sitt framträdande en känsla av 

ärlighet, att den identitet som framförs känns genuin och äkta för publiken. En av teknikerna för att 

framstå som ärlig är, enligt Wheeler, svordomar; språkbruk som kan ses som vulgärt eller ovårdat 

blir koder som signalerar opolerade, nakna känslor (Wheeler 2008, s.150).  

   Då yttre sociala markörer såsom genus och etnicitet är det som kanske snabbast börjar analyseras 

av publiken, blir sådana identitetsmarkörer viktiga i poeternas framförande av en ”autentisk” 

identitet. Samtidigt betonar Wheeler att en inte enbart ska se dikter som tar upp ämnen kring genus 

och etnicitet som instrumentella, utan påstår att dessa ämnen kan vara populära inom slam poetry 

just för att spoken word ofta tilltalar socialt och kulturellt marginaliserade grupper (s.151). Somers-

Willet ser även hon den politiska och personliga tematiken i slam poetry som en följd av att PS 

presenterat sig som en pluralistisk rörelse präglad av mångfald (Somers-Willet 2010, s.7). Hon drar 

slutsatsen att vad som verkar premieras inom PS är framförandet av en marginaliserad identitet som 

publiken anser vara ”autentisk” och ”äkta” (s.8).  
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   Dock ser Somers-Willetts en problematik i denna trend, om en utgår från t.ex. Judith Butlers teori 

om att identitet alltid är något vi konstruerar och framför, till vardags såväl som på scen, utifrån 

rådande normer och dominanta diskurser. Tanken om en ”autentisk identitet”, en subjektivitet som 

på något sätt står utanför dessa diskurser, blir då omöjlig (s. 73). Den identitet som ändock framförs 

på scen och uppfattas av publiken som mer äkta än någon annan riskerar då i många fall vara ett 

identitetsframträdande som bekräftar redan existerande fördomar om vissa grupper i samhället. 

T.ex. kan en svart man som berättar om ett kriminellt förflutet i en hårt utsatt arbetarklassmiljö ses 

som mer äkta än en svart man som berättar en annan historia. Samtidigt som PS kan ses som en 

viktig, alternativ litterär institution, en plattform för marginaliserade röster, kan trenden att premiera 

vissa identitetsframträdanden som mer äkta än andra riskera att förstärka destruktiva normer och 

cementera fördomar. Oavsett blir resultatet av denna trend att författarskapet blir onekligen centralt 

i PS, vilket kan ses som ännu ett argument för att se PS som en litterär kulturgemenskap snarare än 

en extralitterär eller främst muntlig kultur (s.20). De ideal som går att utkristallisera inom PS såsom 

kravet på autenticitet hos poeten och också det tidigare nämnda kravet på ödmjukhet, att ingen 

tävlingslystnad ska synas igenom framförandet, bygger samtliga på idén om att poeten ska framföra 

sin egenskrivna dikt och gärna berätta sin egen livshistoria. Vad som framförs på scenen i ett PS-

framförande kan alltså ses som ett framförande av självbiografiskt författarskap där publiken 

premierar framförandets trovärdighet, dvs. hur väl de anser att poetens kropp och framförda 

identitet samspelar med dikten. Vad som hittills kallats för publikens fördomar i negativ mening, 

eller förkunskaper i mer neutral mening innebär alltså mer exakt publikens subjektiva uppfattningar 

om vilka kroppar och vilka identiteter de anser kan samspela med vilka dikter och berättelser. 

   Slam poetry använder sig också frekvent av metapoesis, det vill säga att poeterna själva refererar 

till sitt framträdande som ett framträdande, pekar på kvaliteterna hos dikten, berättar om tillfället då 

den skrevs och specifikt tilltalar den nuvarande publiken (Wheeler 2008, s.151). En anledning till 

att detta är ett vanligt grepp kan bero på den Do It Yourself-estetik som PS enligt Wheeler lånat från 

punk-rocken, och självreflexiva referenser blir ett sätt för poeten att hävda sin plats i PS-

meritokratin, utifrån idogt poetiskt arbete (s.151-2). 

   Som sagt i tidigare avsnitt, betonar Somers-Willett vikten av att inte beskriva PS som ”muntlig 

kultur” utan snarare som ”performativ kultur”. Muntlighet är blott en av modaliteterna som poeter 

använder sig av i sitt framträdande, och att se muntlighet som den överordnade komponenten ger 

inte en rättvis bild av den teatraliska företeelse som PS är (Somers-Willett 2010, s.16). Även den 

fysiska kroppen och identitetsframförandet i sig blir modaliteter att räkna med i analysen av slam 
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poetry, t.ex. när poeten Patricia Smith, en svart kvinna, framför en dikt där berättarjaget presenteras 

som en vit, manlig nynazist (s.70).  

   Julia Novak argumenterar för termen ”live-poesi” snarare än ”muntlig poesi” och beskriver live-

poesi som en form av ”medierad muntlighet”, där skriftlig komposition medieras genom muntligt 

framträdande (Novak 2011, s.24). Novak diskuterar olika perspektiv på hur genren ”performativ 

poesi” kan definieras: antingen som kontextuellt bestämd i situationer där poeten försöker 

kommunicera med en faktisk publik framför sig eller som en textbunden kvalitet i själva dikten, 

förutsatt att författarens intentioner var att skriva en dikt ämnad för framträdande inför publik (s.

30). Författaren tar dock i akt den litterära norm som premierar skriven poesi och stundom likställer 

performativ poesi med ”dålig poesi” eller poesi som i sin strävan att bli lättillgänglig och folklig 

helt enkelt inte klarar att stå för sig själv i skriven form. Novak kommer till slut själv fram till en 

definition av live-poesi som sprungen ur en bimedial syn på poesi, i vilken poesi potentiellt kan 

medieras genom antingen skrift eller tal, där live-poesi blir en specifikt muntlig manifestation av 

poesin som ska ses som parallell till - och inte underordnad - skriftliga manifestationer (s.62).  

   I sin magisteruppsats, där hon intervjuar svenska slampoeter, får Brummer Pind en definition av 

en lyckad slamdikt som ”fartig”, med ett för publiken intressant ämne men inte för invecklat 

eftersom publiken inte kan läsa om dikten som de skulle kunna med en tryckt version av den 

(Brummer Pind 2007, s.36). Även andra intervjuade poeter lyfter fram politiskt, samhällskritiskt 

patos som ett typiskt drag för slam poetry, ofta med humor som gör att vissa framträdanden gränsar 

till ståuppkomik (s.37, 41). Andreas Björsten spekulerar också kring vad som gör en dikt ”slammig” 

eller inte, och kommer fram till att ”en typisk Slam-dikt ska i såna fall vara kraftigt utåtagerande, 

lite humoristisk och/eller hiphop-influerad, med ett slags MTV-stuk över gester och rörelsemönster 

hos poeten på scenen” (Procopé 2006, s.28). Trots att denna definition verkar stämma överens med 

övriga teorier om vilka dikter som premieras inom PS, avfärdar Björsten senare tanken på en PS-

genre överhuvudtaget och hänvisar till regelverket som tillåter vilka dikter som helst (s.28-9).  

   Sammanfattningsvis skulle poesi inom PS, eller slam poetry, kunna definieras som en muntlig 

manifestation av poesi framförd på scen, ofta med ett vänsterpolitiskt patos, inom ett 

tävlingsformat, framför en publik som ofta premierar ett framträdande där poetens identitet läses 

som autentisk, det vill säga på något sätt överensstämmande med diktens narrativ och publikens 

förväntningar. Detta något överdådiga försök till att utkristallisera slam poetry som en genre skulle 

kunna bli än mer utförligt, om en dessutom inkluderar slam poetrys konventionella influenser från 

hip hop, ståuppkomik och DIY-estetik. En definition av den politiska ambivalensen inom PS-
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rörelsen skulle kunna vara att PS balanserar mellan att bekräfta marginaliserade röster och att 

utforma själva ramarna inom vilka dessa röster erkänns och får höras. Avslutningsvis skulle jag se 

genren slam poetry som bunden till själva framträdandet och tävlingstillfället, att genren 

konstitueras just genom den kontext som ett slam utgör - snarare än att se slam poetry som en 

textuell kvalitet hos den skrivna texten. Även om författarskap och textuell komposition är en viktig 

komponent i skapandet av slam poetry, är det inte någon överordnad komponent. Det vill säga, 

skulle en t.ex. låta elever producera slam poetry inom skolan ser jag det som en vital del i processen 

att också låta eleverna arrangera och delta i ett faktiskt slam.   

2. Del II: Vad skulle poetry slam kunna bidra med till 

svenskundervisningen?  
Jag ämnar nu diskutera vad PS skulle kunna bidra med till svenskundervisningen, om PS 

arrangerades inom svenskundervisningen i gymnasieskolan. Först och främst kommer jag att 

presentera och diskutera konceptet estetiska lärprocesser, för att se om PS skulle kunna möjliggöra 

sådana processer. I nästa avsnitt kommer jag sen att ställa frågan om, och isåfall hur PS skulle 

kunna främja elevers litteracitet, dels genom det kreativa skrivandet som kan ingå i en PS-process, 

och dels genom de muntliga framträdanden som PS då skulle mynna ut i.  

2.1. Poetry slam för estetiska lärprocesser 
En hypotes skulle kunna vara att PS som format i svenskundervisningen kan möjliggöra så kallade 

estetiska lärprocesser. Begreppet estetiska läroprocesser kan ses som ”tvåfaldigt”, enligt 

pedagogikprofessorn Feiwel Kupferberg i Fredrik Lindstrands och Staffan Selanders bok Estetiska 

Lärprocesser (2009, s.108). Först och främst kan begreppet enligt författaren tolkas som att lärare 

oavsett inriktning bör visa ett större intresse för ”konst och estetiska frågeställningar”, då 

Kupferberg hävdar att kunskap idag omfattar kreativitet till stor del, och att konsten då blir det 

område där ”det fria skapandet står i centrum”. Kupferberg hävdar att kreativitet eller innovation 

stimuleras bäst i arbete med konst och att lärare därför bör integrera konst i sin undervisning för att 

ge eleverna möjlighet till denna stimulering. En fråga som direkt dyker upp är dock huruvida den 

kreativitet som är önskvärd inom konstnärliga yrken är densamma som inom övriga yrken, men 

utifrån Kupferbergs användning av ordet verkar kreativitet innebära en form av allmän, önskvärd 
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avvikning från konventioner, vilket då enligt honom sker främst och tydligast inom konst. Ur ett 

svenskämnesdidaktiskt perspektiv skulle detta kunna tolkas som att Kupferberg anser att 

svensklärare borde fokusera mer på genrer med estetiska intentioner såsom litterär prosa, poesi och 

drama i undervisningen. 

   Den andra förståelsen av begreppet hävdas sen vara just dess didaktiska dimension, att medan 

yrkesverksamma konstnärer tar sin utgångspunkt i ett fritt skapande, måste lärare utgå från en 

didaktisk kontext med ett visst ”skapande lärande” i åtanke. Kupferberg hävdar att ett mål med 

estetiska lärprocesser skulle kunna vara vad han kallar ”kreativ kompetens”, att elever får möjlighet 

att utforska  

de kreativa arbetsformer som konstnärer själva använder sig av, inte nödvändigtvis i syfte att själv bli 
konstnär, men just för att bli mera kreativ i vilket som helst yrke eller vilken profession som helst som 

man sedan väljer (Kupferberg 2009, s.114).  

Kupferberg argumenterar alltså för att lärare ska studera arbetsprocesser hos konstnärer och försöka 

överföra dessa till sin undervisning för att låta elever genom dessa arbetsformer stimulera sin 

kreativitet.  

   En konstnärlig verksamhet som då svensklärare skulle kunna studera är just PS och utifrån en syn 

på PS som ett format för ”kreativa arbetsformer” överföra PS-formatet till skolans kontext. Som 

Kupferberg själv säger skulle en sådan didaktisk design inte syfta till att göra eleverna till poeter, 

eller framtida mästare i PS, men den skulle kunna möjliggöra ett kultiverande av deras kreativitet. Å 

andra sidan bör en kanske ta i akt att slam-poeter kanske inte faller in i vad Kupferberg menar med 

”konstnärer” i detta fall, då PS inte främst innefattar yrkesverksamma, professionella poeter (i den 

meningen att de flesta tjänar sitt uppehälle som poeter). Krasst kan en ställa sig frågan om en 

tävlingsform för estradpoesi även öppen för amatörer räknas som en konstnärlig verksamhet att 

hämta estetiska arbetsformer ifrån? Om nu Kupferberg vill att lärare låter elever ”leka konstnärer”, 

genom att hämta arbetsformer från professionella konstnärer - är slam-poeter tillräckligt 

professionella som grupp när PS kan innefatta alltifrån flerfaldiga SM-mästare till nybörjare som 

läser sin första dikt inför publik? 

   Det ”fria skapande” som Kupferberg hävdar är grundläggande för konstnärliga arbetsformer, och 

som skulle vara gynnsamt för elevers kreativitet, är onekligen problematiskt i 

undervisningssammanhang. Även om Kupferberg själv påpekar just att lärare måste utgå från någon 

sorts ”skapande lärande” i utformandet av estetiska lärprocesser, verkar dessa processer involvera 
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att ge elever utrymme för fritt skapande, utrymmen där eleven i princip får göra vad hen vill. Även 

om valfrihet kan ses som viktigt för motivation hos eleven, för att eleven ska få känna att hen har 

agens till viss del i sitt eget lärande, kan fritt skapande också utgöra en riskzon. Agens ska här 

förstås som elevens möjligheter att påverka och fatta beslut kring sin egen skoltillvaro. 

Hursomhelst, dels kan fritt skapande riskera att gynna endast de elever som redan är självständiga i 

sitt lärande och mest bli frustrerande eller tidsödslande för elever som behöver mer stöd, och dels 

kan resultatet av fritt skapande bli svårt att bedöma då det bygger på att ge eleven fritt spelrum utan 

förbestämda krav. Visserligen kan det finnas gråskalor vad gäller stöd till elever och krav på 

skapandets slutprodukt, men utifrån Kupferbergs tankar låter det onekligen som att ju mer frihet 

desto bättre, eller snarare ju mindre läraren lägger sig i skapandet, desto bättre.  

   I sin avhandling Images of Imagination hävdar konstnären och pedagogikprofessorn Hannah 

Kaihovirta-Rosvik att estetiskt inramad språkundervisning kan ”synliggöra litteracitet” (2009, s.80). 

Hennes definition av estetiskt inramad språkundervisning går ut på att eleverna ska få möjligheter 

till att skapa multimodala, kulturella yttranden, där bild såväl som text används, för att konkretisera 

och synliggöra lärande. Kaihorta-Rosvik påstår att genom utforskning av såväl visuella som verbala 

uttrycksformer får elever möjlighet att utveckla en ”multimodal litteracitet”, där det blir lättare för 

både elever och lärare att få syn på ”’tyst’ eller oartikulerad kunskap” (s.186). Denna syn på 

estetiska arbetsformers möjlighet att synliggöra kunskap som annars hävdas bli förbisedd delas av 

Ulla Alexandersson och Ann-Katrin Swärd, två andra pedagogikprofessorer som skrivit om 

estetiska lärprocesser i Skolverkets rapport Estetiska lärprocesser (Alexandersson & Swärd 2015). 

De hävdar att estetiska arbetsformer har förmågan att aktivera fler sinnen än konventionella 

arbetsformer inom skolan och därmed ge elever möjlighet att synliggöra annars omedvetna 

kunskaper. Författarna hänvisar bl.a. till studier där skolor har använt musik, bild och drama inom 

språkundervisning vilket ska ha främjat elevers litteracitet såväl som förmåga till kritiskt tänkande 

(Alexandersson & Swärd 2015, s. 4). Även om författarna inte presenterar mer exakt de estetiska 

arbetsformerna som använts  i studierna, påstår de att sceniska gestaltningar av lektionsinnehåll 

såsom drama hjälper en del elever att utveckla empatisk förståelse och perspektivbyte. Vidare 

menar författarna att elevers produktion av t.ex. bildkonst hjälper dem att förankra kunskap sinnligt 

och motoriskt. Alexandersson och Swärd presenterar också exempel från specialpedagogisk 

undervisning där estetiska arbetsformer ska ha lett till ökad förståelse för elever som har svårt med 

teoretiska studier främst baserade på hantering av skriven text.  
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   PS som format skulle kunna erbjuda just en sån möjlighet för elever att synliggöra oartikulerade 

kunskaper, dels genom sina regler för dikters utformning, som innebär stor frihet för elevers 

skrivande, och dels genom det obligatoriska framträdandet på scen, som erbjuder eleverna tillfälle 

att uttrycka sig, förutom textuellt, såväl verbalt som spatialt. Kunskaper och lärande som kanske går 

läraren förbi när eleverna skriver konventionella skoltexter skulle kunna synliggöras i fritt kreativt 

skrivande och också uppå estraden när eleven framför sin dikt med sin röst och kropp.  

   Även om ett vidgat textbegrepp och tanken om multimodal litteracitet inte är något nytt inom 

svenskundervisningen, ställs dock frågor om var svenskämnets gränser överskrids i dessa begrepp. 

Speciellt i gymnasieskolans svenskkurser är undervisningen inriktad på litteratur och skrivande av 

t.ex. längre, akademiska texter, och inriktad på vad som kan kallas ”ett ensamt medium”: 

skriftspråket. Även om utrymmen för andra medium finns, såsom bild, film och drama, och 

framförallt muntliga framställningar, blir elevproduktionen i svenskundervisningen främst 

textbaserad - även de muntliga framställningarna bygger på en arbetsprocess som involverar skriven 

text. Kaihorta-Rosvik menar att bild och andra medier kan synliggöra kunskaper som eleven inte 

lyckas uttrycka via sin litteracitet, men är inte själva tanken med svenskundervisningen att eleven 

ska nå dit, att kunna uttrycka dessa kunskaper med sin litteracitet? Förvisso kan det motivera eleven 

att få uttrycka sina kunskaper via andra medier för att få bekräftat för sig själv och läraren att 

kunskaperna finns där, men svenskläraren sätter tyvärr inte betygen i bild. Slutmålet måste 

fortfarande vara att eleven utvecklar sitt skriftspråksmedium. 

   Pedagogikprofessorn Peter Abbs argumenterar specifikt för estetisk inramning av 

språkundervisning, i sin bok A is for Aesthetic (1989). Abbs ser engelskämnet som ett estetiskt 

ämne, rättare sagt som ett litterärt-expressivt ämne inriktat på perceptuell och kreativ respons (1989, 

s.43). Abbs hävdar att kärnan i engelskämnet är ”litteratur, skapandet av litteratur och 

uppskattningen och förståelsen av litteratur” (s.58) och uttrycker en oro för att den litterära och 

kreativa delen av ämnet ska överskuggas av akademiskt skrivande och träning av formella genrer, 

att ämnet ”blott ska tjäna andra självständiga ämnens behov eller behandla instrumentella 

färdigheter som inte utvecklas någon annanstans” (s.57). Översatt till en svensk kontext skulle den 

engelska modersmålsundervisning som Abbs talar om istället röra svenskundervisningen, och även 

där kan en känna igen balansen mellan svenskämnets litteraturvetenskapliga respektive 

språkvetenskapliga del.  

 Vad Abbs mer specifikt menar med en estetisk ansats inom språkundervisningen är en sorts 

elevrespons på litterärt innehåll, att kreativt utforska litterära konventioner genom att t.ex. föreställa 
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sig alternativa slut på berättelser, skriva i rollen som en karaktär i periferin av en berättelse eller på 

liknande sätt ”arbeta med litteratur i dess eget medium” (s.71). Syftet med estetisk inramning är 

enligt Abbs att låta eleven såväl konsumera som producera litteratur genom att låta hen utforska 

rollen som ”läsare, författare, skådespelare, producent i den kulturella processens hjärta” (71). Ett 

sätt att ge en estetisk inramning till språkundervisningen är enligt Abbs framträdanden av t.ex. 

poesi, vilket Abbs i likhet med PS-rörelsen ser som det medium poesi ska upplevas genom. 

   Abbs påstår att elever genom estetiska responser, såsom kreativt skrivande utifrån ett litterärt 

verk, och genom framträdanden av poesi får möjlighet att utforska litteratur genom egna 

erfarenheter, och på så sätt lära sig ”litteraturens grammatik” så att de kan ”skapa sin egna 

litteratur” (s.73). Detta är enligt Abbs en rättighet eleverna har, och han hävdar att studenter måste 

ses som innehavande ett ”expressivt behov att utforska sin egen erfarenhet och erfarenhet av sin 

kultur genom sina egna kreativa handlingar” (s.73). Likt Kupferbergs tankar om konstnärliga 

arbetsformer, uppmanar Abbs lärare att be elever utveckla sin estetiska varseblivning genom att 

t.ex. bära med sig anteckningsböcker där de för ner poetiska observationer och spekulationer i sin 

vardag (s.74). Just denna specifika metod låter visserligen som att eleverna själva ska bli författare 

eller dylikt, men precis som Kupferberg tänker sig inte Abbs att eleverna nödvändigtvis ska bli 

författare, men lära sig litterära konventioner genom att utforska författare och poeters 

arbetsmetoder.  

   Utifrån idéerna om estetiska lärprocesser och estetisk inramning av språkundervisning, kan en då 

se PS-formatet som en möjlig estetisk inramning av svenskundervisningen där eleverna får utforska 

den konstnärliga arbetsformen, i syfte att utveckla deras litteracitet såväl som förståelse för en viss 

sorts litteratur. Precis som Abbs uttrycker det, skulle eleven kunna få en chans att utforska flera 

olika roller genom en sån didaktisk design, som textförfattare inför ett slam, textframförare uppå 

scen under ett slam, och/eller bedömare av framträdande som jury, för att få en direkt erfarenhet av 

en litterär företeelse.  

   Förutom den tvekan som jag redan uttryckt angående huruvida PS räknas som konstnärlig 

verksamhet eller inte, dyker dock en annan viktig aspekt upp, utifrån Abbs’ idéer: de texter som 

Abbs föreslår att elever gör kreativ respons på är andra, etablerade författares verk, och de dikter 

han föreslår ska framföras är även de recitationer av publicerade poeter - men PS går ut på att 

eleverna själva ska framföra sitt eget material. Hur påverkas elevernas kreativa, litterära 

erfarenheter av att innehållet är deras eget, och framförallt, hur påverkar detta själva framförandet 

som dessutom ska värderas av klasskamraterna? Onekligen kan ett obligatoriskt uppträdande på 
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scen, framför klass, kanske andra klasser, kanske föräldrar, med egenskrivna dikter, som poängsätts 

av andra elever, låta som en regelrätt mardröm för en elev. Visserligen går estetiska lärprocesser och 

estetisk inramning ut på att låta eleverna utforska, prova på, få testa att vara poeter, men oavsett så 

är de poeter när de väl står på estraden. Detta kan ses som både en form av empowerment, att ge 

eleverna en möjlighet att få tre minuters fritt utrymme med allas uppmärksamhet, eller en form av 

nästintill riskfyllt uthängande, beroende på graden av elevens trygghet i gruppen och den socio-

emotionella atmosfären.  

   Att mer eller mindre tvinga elever upp på scen med sina egna dikter inför hela klassen, vilket PS 

tekniskt sett går ut på som ett format i svenskundervisningen, kanske inte är en didaktisk design 

som är lämplig i alla klasser. Dock kan läraren givetvis modifiera reglerna: kanske kan eleverna 

recitera redan publicerade, kända dikter; kanske kan den kreativa skrivprocessen vara obligatorisk, 

men inte framträdandet; kanske kan eleven framföra för en mindre, tryggare grupp eller bara för 

läraren? Samtidigt som PS eventuellt skulle kunna stimulera elever till skrivande och framförande 

då det skapar en genuin situation för deras produktion, ett meningsfullt syfte med arbetet och 

tävlingsmomentet skapa spänning hos en del elever, måste lärare självklart ta i akt att framförandet 

lika gärna kan sätta eleverna i en utsatt, blottad situation. Även om PS nu skulle kunna främja 

elevers litterära eller kreativa kompetens, får inte den utvecklingen ske på bekostnad av elevernas 

trygghet.   

   Den övertygelse som förutsätter en estetisk lärprocess verkar vara den att om läraren ber eleverna 

gå upp på scenen och läsa en dikt, men inte sätter explicita kriterier för diktens eller framträdandets 

utformning, utan ger eleven fritt spelrum, så får eleven en chans att artikulera undermedveten 

kunskap som annars kanske inte skulle komma fram. Med andra ord bygger idén på premissen om 

att eleven bär på dolda kunskaper som läraren inte uttryckligen kan be om, utan som eleven endast 

kan komma åt genom fritt skapande. Paradoxalt nog kan en se det som nästintill omöjligt för läraren 

att avgöra när sådan undermedveten kunskap artikuleras; är allt oförväntat som sker på scenen 

undermedveten kunskap? Eller visar eleven på undermedveten kunskap i varje avvikelse från 

konventionellt skriftspråk som hen gör i sin skrivna dikt? Denna undermedvetna kunskap kommer 

givetvis att skilja sig åt beroende på den individuella eleven, och även om den kan hävdas vara 

värdefull, blir den ytterst svår att identifiera. Ur ett bildningsperspektiv eller med elevens språkliga 

subjektivitet i åtanke kan lärare säkert försvara estetiska lärprocesser, men vissa aspekter av elevens 

produktion verkar bli svåra att identifiera, och därmed att bedöma, och därmed blir det svårare att 

prioritera momentet i sig. Att avsätta tid för moment såsom PS blir svårt att argumentera för, jämte 
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moment där elevproduktionen anses lättare att bedöma. Med det sagt, behöver den lärare som 

överväger PS i skolan framförallt ta hänsyn till hur mycket tid som avsätts till ett sånt moment. 

2.2. Poetry slam för litteracitet 
I följande avsnitt ämnar jag resonera kring vad PS som format i svenskundervisningen skulle kunna 

bidra med vad gäller elevers litteracitetsutveckling. Inledningsvis kommer jag att diskutera huruvida 

ämnesplanen för gymnasieskolans svenskkurser i Lgy11 öppnar upp för PS som ett format i 

svenskundervisningen. Vidare kommer jag sen att titta på det kreativa skrivande som föregår ett 

slam, då eleverna producerar dikter, och dels på det muntliga framträdandet under själva slammet. 

2.2.1. Poetry slam och svenskans ämnesplan  
Utifrån svenskans ämnesplan i läroplanen för gymnasieskolan, Lgy11, verkar PS kunna motiveras 

dels utifrån elevernas rätt till självreflekterande litteraturstudier, och dels utifrån möjligheterna att 

utveckla språklig subjektivitet. Med språklig subjektivitet menar jag den tilltro till sin egen 

språkförmåga som svenskämnet syftar till att utveckla enligt läroplanen, en sorts språklig 

medvetenhet och självkänsla.  

   I formuleringen av svenskämnets syfte kan en läsa att svenskundervisningen ska leda till ”att 

eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter… […]… som källa 

till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar” (Skolverket 2011, s.160). En motivering för litteratur som innehåll i 

svenskundervisningen verkar alltså vara att kultivera elevers narrativa fantasi, eller snarare empati, 

för att genom litteratur reflektera över och sätta sig in i sin egen och andra människors livssituation. 

Utifrån Kupferbergs syn på konst som det område där kreativitet och fantasi behandlas som mest 

och bäst, skulle då poesin som konstform och estetiskt, kreativt skrivande kunna motiveras som 

kanske speciellt utvecklande för denna narrativa fantasi. 

   Den självinsikt som litteraturstudier anges utveckla hos elever specificeras sen till en sorts 

språklig självinsikt, då svenskundervisningen ”ska stimulera elevers lust att tala, skriva, läsa och 

lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling… Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp 

en tillit till sin egen språkförmåga”. Denna tilltro till sitt eget språkbruk, en form av språklig 

subjektivitet, verkar i formuleringen grunda sig på förutsättningen att elever redan har en lust till 

litteracitet som skolan bör stimulera. Måhända går detta att relatera till de poeter som citerats i 

tidigare avsnitt, som hävdar att alla människor har ett behov av att uttrycka sig, en övertygelse om 
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allas poetiska potential, en övertygelse som här verkar impliceras i ämnesplanen. Likaså rimmar 

detta väl med Abbs’ syn på kreativt skrivande som en rättighet eleverna har, att det är lärarens plikt 

att förse elever med möjligheter till expressiva, språkliga uttryck av sin egen erfarenhet. 

   Ett specifikt moment i PS, nämligen juryns poäng, går att motivera via ytterligare en formulering i 

ämnesplanen, nämligen att svenskundervisningen ”ska ge eleverna tillfälle att värdera andras 

muntliga framställningar och texter”. Givetvis kan en dock ifrågasätta, som gjorts i föregående 

avsnitt, huruvida en poängskala från 0-10 kan ses som en lämplig värderingsmetod jämte t.ex. friare 

former av samtal, skriftliga omdömen, eller liknande metoder som är mindre definitiva eller 

absoluta. Dock utesluter inte den ena metoden den andra, eftersom det inte finns något som talar 

emot att eleverna efter ett slam fortsätter diskutera varandras diktframföranden. 

    Även om det kanske blir lite krystat, skulle en samtidigt kunna hävda att eleverna som får höga 

poäng i ett slam har ”förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt 

sammanhang”, som det står i listan över förmågor och kunskaper som elever ska ges förutsättningar 

att utveckla i ämnet. En av publiken premierad dikt i PS kan förvisso sägas fungera väl i sitt 

sammanhang, men samtidigt behöver en ta i akt den genrediskussion om PS som förts i tidigare 

avsnitt, då elevens språkliga förmåga inte är det enda som involveras i poängsättningen utan också 

elevens identitietsframförande så som det läses av publiken. Dessutom spelar självklart faktorer 

såsom ”score creep” och elevens sociala status roll i tolkningen av den poäng som sätts. Poängen 

berättar kanske en del av historien om framförandet, men inte allt.  

   Utifrån kursplanerna för de tre svenskkurserna i gymnasieskolan skulle PS kunna motiveras som 

ett inslag i undervisningen för att arbeta med de centrala innehåll som rör muntlighet och 

skönlitterär stilistik. I Svenska 1 ska kursen behandla ”muntlig framställning med fokus på 

mottagaranpassning… Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande”, samt 

”berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur” (Skolverket, s.

162). Dock verkar kursplanen i det här fallet göra en distinktion mellan det muntliga framträdandet, 

som verkar inriktat på att redovisa någon form av studerat material, och studiet av skönlitterär 

berättarteknik och stilistik, som verkar inriktat på litteraturstudier. PS som format skulle kunna 

sägas förena dessa två centrala innehåll, genom att låta elever genomföra en muntlig framställning 

baserad på litteraturstudier, mer specifikt poetiska genrer och stilistik.  

   En sådan syntes skulle dock vara svårare att motivera i den följande kursen Svenska 2, där det 

uttryckligen står att den muntliga framställningen ska vara ”av utredande och argumenterande 

slag” (s.169). Likaså ska motsvarande moment i Svenska 3 tillämpa ”den retoriska arbetsprocessen 
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som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys” (s.176). I och för sig finns det 

inget som talar emot att ett diktframförande i PS kan vara av åtminstone resonerande, om inte 

utredande, och argumenterande slag, men då skulle läraren isåfall behöva ställa krav på en retorisk 

aspekt av dikten, om just det innehållet ska behandlas genom PS. Elever skulle kunna få skriva sina 

dikter som estetiska, retoriska responser på t.ex. ett skönlitterärt material eller dylikt, såsom Abbs 

föreslår, och därmed skulle ett krav på framförandet vara att läraren bedömer att elevens respons 

och argument framgår. Dock är frågan om det kreativa, relativt fria skrivandet kan förenas med den 

retoriska arbetsprocess, inriktad på argumentation, som ska ligga till grund för framförandet i 

Svenska 3. Även om det finns retoriska inslag i viss slam poetry, och framförallt ofta ett 

samhällskritiskt patos, blir det måhända problematiskt att ställa ett krav på dikterna att de ska vara 

av argumenterande art. Den muntliga framställningen skulle just i detta fall kanske separeras från 

retoriken, och istället knyta an till litteraturinnehållet i kursen, kanske som en redogörelse för 

elevens förståelse av ”stilmedel och berättartekniska grepp”.  

   Även om kursplanerna för Svenska 2 och 3 motiverar retoriska, muntliga framställningar snarare 

än poetiska, öppnar kursplanerna upp för att studera PS som ett litteraturvetenskapligt studieobjekt - 

även om eleverna inte själva producerar någon estradpoesi. Ett centralt innehåll i Svenska 2 är ”hur 

skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället” (s.169) och utifrån 

denna formulering skulle PS-rörelsen kunna studeras som ett litteraturhistoriskt avsnitt där elever 

fördjupar sig i den historiska och ideologiska kontexten som PS befinner sig i. Närstudier av slam 

poetry skulle kunna motiveras i Svenska 3 då skönlitterära texter inom bl.a. lyrikgenren där är ett 

centralt innehåll (s.176). Oavsett om svenskläraren väljer att arrangera ett slam tillsammans med 

eleverna eller inte, skulle PS först kunna introduceras genom litteraturhistoriska och 

litteraturvetenskapliga studier där eleverna lär sig om PS, men ifall läraren inte anser det lämpligt att 

sen fördjupa elevernas kunskaper och erfarenheter genom PS, kan hen stanna där.  

   De tre huvudsakliga motiveringarna för PS som går att urskilja i ämnesplanen - muntlighet, 

språklig subjektivitet och litteraturhistoria - påminner om litteraturdocenten Lars Wolfs tre olika 

sorters argument för lyrikundervisning i skolan. I sina två böcker Till dig en blå tussilago (2004) 

samt …och en fräck förgätmigej (2003) driver Wolf en argumentation för lyrikundervisning i 

skolan, vilket han anser negligeras i språkundervisningen. När författaren gör en översikt av olika 

argument för lyrik i skolan samlar han dem i tre olika kategorier: funktionella argument, 

emancipatoriska argument och litteraturargument.  
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   Wolfs funktionella argument för lyrik i skolan kallar han även ”instrumentella eller praktiska”, 

och har att göra med vilken nytta lyrikundervisning kan hävdas ha för elevers litteracitet (Wolf 

2004, s.28). Bl.a. hävdar Wolf att dikter som förväntas framföras kan motivera elever att skriva mer 

korrekt, då de ska bli mer mottagarorienterade om de vet att fler än läraren ska läsa eller höra 

dikten. Utifrån Wolfs tankar skulle en då kunna se PS som ett format som har möjlighet att göra 

elever mer medvetna om mottagarna av deras framföranden. De kopplingar som hittills gjorts 

mellan möjligheten att utveckla elevers muntliga kompetens genom PS skulle också kunna 

definieras som funktionella argument.  

   Emancipatoriska argument utgår från en syn på poesi som en konstart lämplig för reflektion, 

engagemang och uttryck för elevens egna känslor, åsikter och erfarenheter (s.29). Wolf hävdar att 

speciellt elever i gymnasieåldern ”brottas med de stora livsfrågorna” och att poetisk konsumtion 

och produktion erbjuder möjligheter för eleverna att behandla dessa frågor. Precis som Abbs utgår 

Wolf från att elever har ett behov av att processa sina tankar genom expressivt, kreativt skrivande. 

Läroplanens direktiv om elevers utveckling av språklig subjektivitet, och reflektion över sin egen 

livssituation och erfarenheter, kan sorteras under denna kategori, även om Wolf verkar syfta på en 

personlig utveckling som rör hela ens självbild, inte blott den språkliga.  

   Slutligen skulle Wolfs litteraturargument direkt kunna översättas till de litteraturhistoriska 

incitament för PS som återfinns i läroplanen: lyrik kan studeras som en del av litteraturarvet och 

språkhistorien (s.29). Hit hör också enligt Wolf litteraturstudier som studerar genre och stilistik 

inom olika former av poesi.  

   Även om PS till viss del kan motiveras inom svenskundervisningen utifrån ämnesplanen, verkar 

Wolf, och även föregående förespråkare för estetiska lärprocesser, också motivera poesi utifrån en 

viss syn på elever. Förutom att peka på poesi som gynnsamt för litteracitet utgår Wolf tillsammans 

med Abbs och Kaihorta-Rosvik att alla elever är potentiella poeter, att de bär på omedveten kunskap 

som behöver fritt, kreativt spelrum för att uttryckas och dessutom har ett behov och en rättighet att 

få möjlighet till detta kreativa uttryck. Det är upp till läraren att avgöra om hen delar denna elevsyn 

eller inte, men oavsett behöver den lärare som utformar en didaktisk design för PS ta hänsyn till 

detta och fundera på vilka möjliga konsekvenser det får. Är det endast av godo att se alla elever som 

slumrande poeter, en sorts empowerment, ett sätt att sätta höga förväntningar på deras 

skaparförmåga? Potentiella risker med detta perspektiv är att förväntningar, eller rentav krav på 

kreativitet, kan förvirra de elever som kämpar med att bemästra språkliga konventioner när de 

plötsligt uppmanas att avvika från dem. Elever som däremot redan känner sig relativt trygga inom 
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konventionerna är kanske mer positivt inställda till såna imperativ. Även om läraren kanske ser 

estetisk inramning som ett sätt att lyfta elever som anses svaga inom konventionella genrer, och ge 

dem möjlighet att få uttrycka sina kunskaper på annat sätt, kan sådana intentioner tyvärr falla platt, 

om en tänker på att kreativa, nyskapande uttryck till viss del kan bygga på att en behärskar de 

konventioner en avviker ifrån. Improvisation bygger på repetition.  

2.2.2. Kreativt skrivande 
En didaktisk design för PS som format i svenskundervisningen skulle kunna ta sin början i att 

elever får producera dikter genom kreativt skrivande. Elevers första steg i en potentiell process mot 

slam poetry skulle kunna vara vad engelskprofessorn Peter Elbow kallar ”freewriting”: att försöka 

skriva ”nonstop” utan att ägna för mycket tanke åt korrekthet eller att någon annan läsare 

nödvändigtvis ska förstå texten, liknande det privata skrivande som sker i t.ex. dagböcker (Elbow, 

2012, s.147). Elbow hävdar att detta fria skrivande ”visserligen tillåter mycket strunt, men att det 

leder till mycket värdefullt” (s.63). Vad Elbow verkar mena är att fritt skrivande till största delen 

producerar oförståelig text, men att själva skrivprocessen tränar skrivfärdigheter, likt fysiska 

träningar som kan ses som meningslösa i sig men som tränar upp vissa muskler. Bl.a. påstår Elbow 

först att elever ofta har en mer flexibel och komplex syntax i sitt tal än i sin skrift, och vidare att fritt 

skrivande kan få dem att överföra sån talad, språklig kompetens till sitt skriftspråk - och sen vid 

granskning av sitt fria skrivande förhoppningsvis komma till insikter om hur de kan utveckla sin 

skriftliga syntax (s. 81-2).  

   Onekligen låter Elbows tro på sin skrivövning som något av en mirakelkur, som en brygga mellan 

mer vardagligt, informellt, men avslappnat talspråk till mer formellt skriftspråk, som byggs genom 

att låta elever fylla papper med rent nonsens. Dock skulle elever här kanske kunna komma till 

insikter om skillnader i talat och skrivet språk, med syftet att utveckla det senare, men det kräver 

vägledning från läraren då sådana analyser och slutsatser verkar kräva en hög grammatisk 

kompetens. Om nu fritt skrivande leder till något värdefullt, som Elbow uttrycker saken, kommer 

elever knappast att hitta dit själva utan vägledning och stöd av läraren.  

   Elbow hävdar att fritt skrivande kan bidra till utvecklingen av ett avancerat skriftspråk, mer 

specifikt att fritt skrivande leder elevers skriftspråk till att bli mer rakt på sak och förståeligt för 

läsare. Vad Elbow mer exakt hävdar är att fritt skrivande dels är mer koherent, undviker 

vänstertunga meningar och nominaliseringar, och många gånger riktar sig direkt till en tänkt läsare 

(s.152-3). Detta stämmer visserligen med Elbows påstående att fritt skrivande producerar 
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skriftspråk som kanske ligger närmare vardagligt talspråk, men det blir problematiskt att se t.ex. 

undvikande av vänstertunga meningar och nominaliseringar som en essentiell fördel. Eftersom 

dessa textuella egenskaper är karaktäristiska för mer formella, akademiska texter - vilket elever ska 

lära sig behärska - skulle fritt skrivande inte alls utveckla elevers vetenskapliga skrivande. 

Vetenskapligt skrivande kan onekligen beskrivas som komplext och krävande av sina läsare, men 

samtidigt är det inte en genre vars syfte huvudsakligen är att vara lättillgänglig, utan snarare saklig 

och regelrätt. De skriftspråkliga färdigheter som Elbow hävdar att fritt skrivande tränar är inte 

önskvärda inom alla genrer, utan läraren behöver överväga vilken text som elever ska producera. 

Om tanken med momentet är att eleverna ska träna sig i att försöka skriva utan för mycket tanke på 

prestationskrav, kriterier eller läsares åsikter, då kanske övningar i fritt skrivande kan vara lämpliga.  

   Elbow påstår att fritt skrivande är lämpligt för att just påbörja en skrivprocess, att det skulle vara 

lättare att få fram ett första utkast om läraren mer eller mindre tvingar elever att skriva nonstop utan 

att prokrastinera (s.156). Konventioner och kriterier för akademiskt skrivande kan vara så 

hämmande för många elever, enligt Elbow, att de har svårt att komma igång med skrivprojekt, och 

här ser han fritt skrivande som ett första steg, även om eleven senare i processen reviderar sitt arbete 

enligt akademiska konventioner (s.187).  Om nu elever skulle producera dikter inför ett PS, skulle 

just akademiska konventioner inte vara något överordnat regelverk att förhålla sig till, men däremot 

skulle fritt skrivande kunna få elever att utforska möjliga teman för sina dikter. Just 

prestationsångest kring att en dikt måste ses som djup, rolig, eller ta upp ett viktigt ämne, kan 

kanske pressas förbi via övningar där eleverna helt enkelt måste producera text oupphörligen inom 

en viss tid. Det material som produceras då kanske mest blir nonsens, men möjligen kan där finnas 

ord, fraser, meningar, och idéer som kan bearbetas vidare till ett stycke slam poetry.  

   Likaså kan fritt skrivande kanske låta eleven få ner en instans av just sitt språk på pappret, om nu 

fritt skrivande genererar ett skriftspråk som ligger närmare det talade språket. Svenskämnets syfte är 

visserligen att eleverna ska lära sig behärska konventionell, grammatisk korrekt svenska, men också 

att eleverna ska utveckla språklig subjektivitet. Att läraren i vissa skrivuppgifter tillåter skriftspråk 

som är grammatiskt inkorrekt - men ligger närmare elevens idiolektala talspråk - kan vara ett steg i 

utvecklingen av elevens språkliga subjektivitet, genom att erkänna och värdera elevens idiolekt. 

Givetvis är inte detta passande i alla textgenrer, men måhända kan det ses som passande i 

produktionen av slam poetry.  

   När Wolf formulerar vad han kallar ”lyrikmetodik”, att arbeta med poesi i undervisningen, hävdar 

han att den didaktiska designen huvudsakligen bör gå ut på att låta elever läsa dikter, vilket ska 
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inspirera till att skriva dikter, vilket ska inspirera till vidare läsning, etc. ”i en god, fruktbar 

cirkel” (Wolf 2004, s.58). På samma sätt som Elbow presenterar sin metod som en väldigt enkel 

lösning, presenterar Wolf sitt växlande mellan poetisk konsumtion och produktion som en intuitivt 

enkel kedjereaktion. När Wolf presenterar sina tankar om elevers produktion är hans idéer inte långt 

ifrån Elbows; han argumenterar för att eleverna introduceras till skrivprocessen ”på ett ovanligt 

oväntat sätt, så att de inte faller in i sina vanliga skrivmönster, som för en del innebär något 

negativt” (77). Det är oklart huruvida Wolf menar ”något negativt” som att eleverna hämmas av 

formella skrivgenrers kriterier eller prestationsångest, som Elbow menar, eller om Wolf menar att 

eleverna inte själva kan påbörja skrivande passande för poesi utan vägledning. Det ”oväntade sätt” 

som Wolf uppmuntrar läraren att använda är skrivövningar såsom att t.ex. skriva kollektivt 

tillsammans med andra elever, vilket Wolf påstår kan upplösa prestationsångest hos individuella 

elever.  

   Wolf poängterar dock att kreativt skrivande kan vara mycket frustrerande för en del elever, ”när 

de upptäcker att det inte längre handlar om något som är rätt eller fel” (s.77). Likaså hävdar han att 

det finns en risk att elever ser en chans att snabbt bli klara med en uppgift, om de i princip får skriva 

vad som helst, och ser det som lärarens uppgift att mana eleverna till att bearbeta sin dikt (s.78). 

Just här uppstår problematik vad gäller planering och bedömning för läraren: om nu eleverna ska få 

några lektioner på sig att arbeta på sina dikter, men dikterna samtidigt ska vara utformade efter 

elevernas egna tycke - vad säger emot att en elev anser sin dikt vara klar redan första lektionen? 

Risken finns att läraren varje nästkommande lektion får uppmana eleven att ”jobba på sin dikt lite 

till”, men inte kan ställa mer konkreta krav på produkten då eleven ska få skriva sin dikt, på sitt sätt, 

inte utifrån några på förhand bestämda kriterier. Visserligen kan läraren visa modelldikter, såsom 

andra slam-poeters framträdanden av dikter, och lägga fram förslag såsom ”den här poeten gör på 

det här viset, skulle det kunna vara något för dig?”, men då kan ju också eleven avvisa det förslaget. 

I en didaktisk design som innefattar PS måste läraren ta i akt och förbereda sig för elever som inte 

blir uppslukade av kreativt skrivande, de som inte självgående kan arbeta hur mycket som helst på 

sina texter.  

   Tvärtemot Elbows tankar, hävdar Wolf att ”full frihet” i skrivande kan vara det mest hämmande 

för elever, och att restriktioner som sätts via t.ex. skrivövningar kan verka ”förlösande på 

skaparförmågan” (2003, s.98). Wolf argumenterar därmed snarare för att använda sig av 

skrivövningar som sätter vissa ramar för skrivandet, t.ex. bunden vers, eller utifrån regler som 

”Dikten ska vara en dialog” (s.108), ”Varje rad ska börja med ’jag önskar’” (2004, s.105), eller 
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”Dikten ska handla om smörgåsar” (s.142). Elbows och Wolfs övningar utesluter dock inte 

varandra, och elever skulle både kunna utöva det fria skrivande som Elbow argumenterar för, och 

de mer styrda övningarna som Wolf argumenterar för, i sin introduktion till kreativt skrivande. Det 

material som produceras under övningarna skulle sen kunna bearbetas vidare och så småningom bli 

den dikt som eleverna framför i ett slam. Dock innebär det att eleverna så småningom mer eller 

mindre skriver i den ”fulla frihet” som Wolf menar kan vara hämmande, men förhoppningsvis har 

de i styrda övningar börjat utveckla den tilltro till sin egen språkförmåga som behövs för fortsatt 

skrivande.  

  Även om Wolf inte använder termen estetiska lärprocesser själv, verkar han ha liknande tankar om 

att eleverna i lyrikundervisning bör utforska arbetsformer som konstnärer använder, t.ex. att alltid 

ha anteckningsböcker till hands för poetiska observationer (jfr. Abbs 1989) eller föra 

”lyrikloggböcker” där de kontinuerligt transkriberar och reflekterar över dikter (Wolf 2003, s.80). 

Skulle sådana moment integreras i svenskundervisningen, där elever utanför skoltid utför sådant 

observerande, analytiskt arbete, är det nog av stor vikt att läraren sätter tydliga gränser och kriterier 

för arbetet. Risken finns annars att läraren premierar de elever som tycker om poesi och gärna flitigt 

fyller sina anteckningsböcker på fritiden. Klara formuleringar vad gäller omfång behöver sättas, om 

eleverna ska få den formen av hemläxor eller fältstudier.  

   Sammanfattningsvis bör den delen av ett PS-moment som involverar kreativt skrivande balansera 

mellan att låta eleverna skriva helt fritt eller inom satta restriktioner, samt mellan att låta eleverna få 

fria händer eller följa satta kriterier. Visserligen är det enligt ämnesplanens syfte svensklärarens 

uppdrag att stimulera en språklig lust hos eleverna, vilket kanske lockar läraren att uppmuntra 

eleverna till att arbeta hur mycket som helst och hur fritt som helst, även på fritiden, men samtidigt 

är läraren skyldig eleverna den trygghet som kriterier och ramverk ger. Den didaktiska designen bör 

innefatta en tydlig arbetsgång: en viss tid för inledande skrivövningar, en viss tid för arbete med den 

dikt som ska bli PS-framförandet, en deadline då dikten ska vara klar, och slutligen en tid för själva 

slammet. För att försäkra sig om att eleverna arbetar med och kontinuerligt bearbetar sin dikt, 

behöver läraren förse elever med feedback och förslag på vidareutveckling av dikten fram till 

deadline. När eleven i samförstånd med läraren anser sig klar med sin skrivna dikt kan eleven sen 

också öva på sitt muntliga framträdande. Kort sagt behöver läraren fundera på hur hen å ena sidan 

låter eleverna leka mer avslappnat med språket inom ett format där de får utrymme för personligt 

uttryck, å andra sidan se till att de tar sin poetiska produktion på allvar genom att ställa krav på 

produkten vad gäller omsorg och omfång. Även om den slutliga dikten kan se ut i princip hur som 
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helst, är det upp till läraren att se till att skrivprocessen som leder fram till den inte ser ut hur som 

helst, utan innebär aktivt arbete.  

2.2.3. Muntligt framträdande 
En didaktisk design av PS inom svenskundervisningen innebär att ett antal, om inte alla, elever 

muntligt framför sina dikter inför publik. Fenomenet blir intressant då det innebär att elever kan 

sägas göra en performance med sin egen röst, vilket är två begrepp som ibland används metaforiskt 

inom skriftspråksteori. T.ex. används idén om performance bildligt inom performansanalys, vid 

bedömning av andraspråkstexter, utan att bokstavligen mena ett framträdande uppå en scen. 

Universitetsadjunkterna Tua Abrahamsson och Pirkko Bergman beskriver performansanalys som en 

metod för att analysera sig fram till en inlärares språkliga kompetens, och förutom textnära analys 

av inlärarens språk analyseras också hur väl texten passar in i konventionerna för den genre som 

texten är menad att skrivas inom (2012, s.35-6). Dessutom syftar performansanalys till att 

identifiera och uppmuntra risktagande, där inlärare skriver mer komplext om ändock inkorrekt. 

Alltså kan performance i detta fall ses som hur väl texten ”uppträder” inom den aktuella genren, och 

även hur inläraren väljer att ”uppträda” med sitt språk komplext, även om detta sker på bekostnad 

av korrekthet. Likaså används idén om röst inte bara kring den fysiskt producerade, talade rösten 

utan också för att bildligt beskriva en skribents röst såsom den framträder i en text. Vad innebär det 

då att svenskläraren ber eleven bokstavligen göra ett framträdande med sin röst på en scen inför 

publik, till skillnad från de framträdanden med sin röst eleven gör metaforiskt i sitt skrivande? Blir 

det samma framträdande som görs med två olika medium, eller blir det samma röst som kommer till 

tals via två olika språk?  

   När Wheeler inleder sin bok om amerikansk estradpoesi ställer hon sig just denna fråga: ”menar 

jag röst bokstavligen eller bildligt?” (2008, s.2, min kursivering). Utifrån bokens ämne diskuterar 

Wheeler just om ”poetisk röst” handlar om dikter som trycks eller framförs, och kommer fram till 

två egna definitioner. Wheeler använder i sin bok konsekvent textuell röst (textual voice) för att 

referera till röst som en metafor använd av poeter och litteraturkritiker för att kommentera en 

kvalitet hos den skrivna texten, och texter givna röst (voiced texts) för att referera till texter som 

läses högt eller på annat sätt framförs (s.2). Utifrån Wheelers tankar skulle då elever som muntligt 

framför egenskrivna dikter ge röst åt texter bokstavligen som redan innan har en metaforisk, 

textuell röst. Detta låter snarlikt Novaks tankar om poesi som i grunden bimedial, möjlig att 

manifestera sig i såväl skrift som tal. Hursomhelst skulle ett PS-format fordra att elevens muntliga 
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framträdande med sin bokstavliga röst blir själva slutprodukten, och möjligen kan talspråket ses 

som överordnat skriftspråket inom PS. Dock blir det en väldigt specifik form av talspråk som 

bygger på skriftspråk, då det muntliga framträdandet har ett skriftligt underlag; elevens muntliga 

framträdande blir uppvisande av en bokstavlig röst byggd på en bildlig röst. Vad har dessa två röster 

för relation till varandra?  

   Enligt Wheeler är de två användningarna av röstbegreppet inte så långt ifrån varandra, och hon 

menar att den textuella rösten inte är helt skild från den kroppsliga rösten. Författaren hänvisar till 

bl.a. den svenske professorn Åke W. Edfeldts studier om hur kroppen aktiverar talorganens muskler 

och gör sig redo för tal även vid tyst läsning av text, och hävdar att detta är ett argument för att 

läsning aldrig blott är en mental aktivitet bortkopplad från fysisk aktivitet (s.24). Oavsett finns det 

dock en pedagogisk poäng i att skilja de två åt när en talar om tal- respektive skriftspråk i 

undervisning, även om gråzonerna kan vara intressanta ur ett lingvistiskt perspektiv. Vad som kan 

vara intressant ur ett didaktiskt perspektiv kan vara att om nu tyst läsning såväl som högläsning 

båda till viss del är fysiska fenomen, så kanske den röst som framgår i båda medierna är samma 

röst. Blir högläsning ett sätt att artikulera och synliggöra elevens textuella röst? Isåfall skulle PS bli 

ett format som artikulerar den undermedvetna kunskap som Kaihorta-Rosvik hävdar att elever bär 

på. Kanske kan aspekter av elevens litteracitet inte synliggöras på annat sätt än genom just 

kroppsligt, sceniskt framträdande där elevens skriva text ges röst.  

   Dessutom tar Wheeler upp en tredje användning av röstbegreppet: som en metafor för en individs 

möjligheter att påverka samhället politiskt, att göra sin röst hörd. Som exempel hänvisar Wheeler 

till en didaktisk design för PS som gjorts av läraren Gigi Goshko i New York, som lät elever först 

studera poesi med specifikt samhällskritiskt innehåll, och därefter låta studenterna själva delta i ett 

skol-slam där de bads ”artikulera sina känslor i en egenskriven dikt” (s.27). Enligt Wheeler försöker 

Goshko i sin didaktiska design ge elever dels chans att utveckla en egen textuell, poetisk röst, och 

samtidigt en förståelse för röst i politisk mening, att uttrycka sina åsikter och hävda sin rätt till att 

göra det. Goshkos design låter snarlik min tidigare diskussion om att integrera PS med läroplanens 

krav på retoriska muntliga framträdanden, att göra den politiska aspekten som finns i viss slam 

poetry till ett obligatoriskt inslag i elevernas produktion. Möjligen skulle detta kunna vara mer 

motiverat i ämnesöverskridande arbete, t.ex. i samarbete mellan svenskämnet och 

samhällskunskapen, genom att låta elever utforska slam poetry som ett format för samhällskritik, att 

göra sin röst hörd i politisk mening. Att inte låta eleverna få totalt fritt spelrum, utan kräva att 
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dikterna på något sätt är politiska, kan kanske också ses som ytterligare fördjupning av genren, att 

låta eleverna få egna erfarenheter av typiska genrekonventioner inom slam poetry.  

   Muntligt framträdande av slam poetry kan ses som både mer eller mindre krävande än retoriska, 

muntliga framträdanden, beroende på perspektiv. Å ena sidan kan slam poetry ses som mer lustfyllt 

och inriktat på att underhålla publiken än retorisk argumentation, speciellt om eleverna får fria 

händer att utforma sin dikt helt efter eget tycke. Dock grundar sig denna avslappnade, lekfulla 

inställning på att eleven känner sig trygg i att framföra en egenskriven dikt inför klassen. För å 

andra sidan kan slam poetry ses som mer riskabelt och krävande än retorisk argumentation, just för 

att allt material är producerat av eleven själv, och framträdandet poängsätts av publiken. Utifrån 

genrediskussionen om hur jaget i dikten ofta likställs med jaget på scenen, kan en se det som att det 

är eleven själv som poängsätts, elevens framträdande av identitet på scenen. I ett retoriskt 

framträdande kan måhända eleven tydligare särskiljas från ämnet och argumentationen i sig, vilket 

gör att eleven kan distansera sig från framförandet och bedömningen av det - men i PS utgår ofta 

publiken från att eleven och framträdandet är ett.  

   En didaktisk design av PS verkar stå och falla med just denna aspekt: kan jag som lärare motivera 

att mina elever framför egenskrivet material inför en publik som sätter poäng på dem? Situationen 

som uppstår, när eleverna börjar skriva dikterna inför framträdandet, kan ses som stimulerande och 

meningsskapande: eleverna får ett autentiskt syfte och en riktig publik att skriva för. Samtidigt kan 

situationen ses som för autentisk, att den inte skyddar eleverna tillräckligt från de risker det kan 

innebära att framföra en personlig dikt som sedan får låga poäng. Även om läraren är övertygad om 

att estetiska lärprocesser är önskvärt, att estetisk inramning såsom PS kan gynna elevers utveckling, 

så går estetiska lärprocesser ut på att låta eleverna härma konstnärer och låtsas vara dem för att 

komma till olika insikter och utveckla vissa kunskaper. PS kan hävdas vara lite för ”på riktigt”, och 

kanske inget som en lärare kan kräva att eleverna deltar i som ett obligatoriskt moment.  

   Det finns pedagoger som föreslår frivilligt deltagande i PS och liknande moment, t.ex. 

regelbundna öppna scener där elever får möjlighet att uppträda. Inom skolan är detta inget nytt, utan 

kanske känns igen från grundskolan som ”roliga timmen”, men även i gymnasieskolan skulle elever 

kunna erbjudas ett liknande utrymme för sceniskt framträdande. En variant på didaktisk design som 

involverar PS skulle kunna vara att själva framträdandet är frivilligt för elever, och de obligatoriska 

momenten skulle kunna vara studier av PS, kreativt skrivande av slam poetry, och kanske vidare 

fördjupning såsom analyser, essäer eller andra texter om PS. Alternativt skulle elever också kunna 

filma sina framträdanden och skicka dem till läraren som sen gör en bedömning. Eleverna skulle då 
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inte tekniskt sett göra ett uppträdande inom PS, då de gör det utanför ett tävlingsformat, men de 

skulle likväl få möjlighet att framträda estradpoesi.  

   Jag avslutade den första delen av denna uppsats med ett ställningstagande, där jag anser att slam 

poetry är beroende av dels ett muntligt framträdande och dels ett tävlingsmoment. De varianter av 

didaktisk design för PS som nyss föreslogs, där framträdandet inte är obligatoriskt och 

tävlingsmomentet kan utgå, skulle isåfall inte innebära att eleverna producerar slam poetry enligt 

min mening. Elevernas produktion skulle då snarare kunna ses som blott fri vers, eller möjligen 

slam-inspirerade dikter eller iallafall estradpoesi, om de åtminstone läses för någon form av publik. 

Oavsett genretillhörighet vad gäller elevernas produktion i de didaktiska varianterna, verkar det 

finnas möjlighet för elevernas litteracitet att gynnas av arbete med PS även utan tävlingsmomentet. 

En introduktion till PS och dess historia skulle kunna möjliggöra litteraturhistoriskt arbete; studier 

av PS och diskussioner om genre litteraturvetenskapligt arbete; kreativa skrivövningar skulle vidare 

kunna förankra kunskaperna genom egna erfarenheter och eventuellt utveckla elevernas språkliga 

subjektivitet; och eventuellt muntligt framträdande skulle kunna bli en möjlighet för eleverna att i 

en multimodal framställning ge röst åt sin skrivna text för att synliggöra oartikulerade kunskaper.  

3. Avslutning: Poetry slams bidrag till svenskundervisningen 
Syftet med denna uppsats är som sagt att utifrån en presentation av PS som litterärt fenomen 

resonera kring huruvida PS skulle kunna bidra till svenskundervisningen. I följande avsnitt ämnar 

jag sammanfatta mina resultat från detta resonemang.  

   Inledningsvis, i uppsatsens didaktiska del, har jag resonerat kring huruvida PS skulle kunna 

möjliggöra estetiska lärprocesser, det vill säga lärprocesser där elever ges möjlighet att artikulera 

dold kunskap genom utforskning av konstnärliga arbetsformer. Själva idén om estetiska lärprocesser 

ställer flertalet frågor till den lärare som överväger att implementera konceptet, såsom hur denna 

dolda kunskap kan identifieras och bedömas. Dessutom implicerar idén om estetiska lärprocesser att 

samtliga elever bär på dolda kunskaper som inte kan artikuleras via konventionella arbetsformer 

inom skolan. Visserligen kan detta tolkas som att lärare bör ha höga förväntningar på elevers 

potential, att alla elever borde få chanser till estetiska uttryck för att visa dessa kunskaper - men det 

kan också tolkas som att om lärare inte identifierar tidigare dolda kunskaper i det estetiskt 

utformade arbetet så betyder detta att läraren inte har gett eleven rätt förutsättningar, inte att eleven 

saknar dolda kunskaper. Summa summarum kan idén om estetiska lärprocesser riskera att läraren 
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söker identifiera kunskaper hos eleven utan att veta om hur dessa kunskaper ter sig uttryck, eller om 

de ens finns där. Läraren skulle kort sagt vara på jakt efter ett fenomen som hen inte kan förutse alls 

hur det ser ut. Samtidigt skulle estetiska lärprocesser också kunna bli den chans som vissa elever 

behöver för att synliggöra tidigare dolda delar av sin litteracitet. Elever som har svårt för att 

uttrycka sig i skolans konventionella textgenrer kanske kan finna det lättare i kreativt skrivande, 

muntligt framförande och ett sceniskt, spatialt uttryck. Dock kan ju läraren i detta fall göra dessa 

svaga elever en björntjänst, om för mycket tid läggs på dessa alternativa uttrycksformer, när det i 

slutändan är de konventionella texterna och uttrycksformerna som sen värderas i akademiska 

sammanhang. 

   Vidare kan det också ses som tveksamt huruvida PS räknas som en kulturgemenskap ifrån vilken 

läraren kan hämta konstnärliga arbetsformer. Utifrån min presentation av PS:s historia, ideologi och 

regler, kan PS ses som ett poetiskt tävlingsformat tekniskt sett öppet för alla deltagare, och rörelsen 

har också profilerat sig som en motpol till idén om ett litterärt etablissemang, och skapat en anti-

kommersiell självbild. PS är alltså öppet för amatörer, och marknadsför sig (även om de anti-

kommersiella rösterna kanske inte skulle gilla ordvalet marknadsföra) just som en alternativ scen 

för amatörer. I och med detta lever kanske rörelsen inte upp till den grad av professionalitet som 

verkar impliceras i idén om konstnärliga arbetsformer. Tanken med estetiska lärprocesser verkar 

vara att eleverna ska imitera yrkesverksamma kulturarbetare, såsom konstnärer, poeter och 

författare, och frågan är då om PS-rörelsen, utan krav på kvalificering, duger som modell för 

imitation? Måhända kan läraren försäkra sig om en viss grad av professionalitet genom att studera 

och hämta sina arbetsformer från framgångsrika slam-poeter, t.ex. SM-vinnare. Vissa slam-poeter 

håller t.ex. i workshops på skolor och bibliotek, så det finns möjlighet för läraren att låta poeterna 

träffa eleverna själva för att personligen dela med sig av sina erfarenheter och arbetsformer. Men 

om en enbart studerar och inspireras av de mest framgångsrika slam-poeterna, får eleverna 

verkligen en genuin inblick i PS-rörelsen? Återigen blir PS svårt att separera som tävlingsform och 

poetisk genre från sin ideologi och självbilden av en sorts gräsrotsscen öppen för alla deltagare.  

   Utifrån läroplanens formulering av svenskämnet skulle PS kunna motiveras som ett moment i 

undervisningen dels för att utveckla elevers språkliga subjektivitet, dels för att arbeta med muntligt 

framträdande och dels för att studera PS som en del av litteraturhistorien. När det gäller elevers 

språkliga subjektivitet skulle PS å ena sidan kunna stimulera elevers tilltro till sitt eget språk, när de 

får uttrycka sig fritt och personligt genom kreativt skrivande, men å andra sidan skulle PS kunna 

vara förödande för deras språkliga subjektivitet om eleverna sen blir sårade av poängen de får för 
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sitt framträdande. Tävlingsmoment och utformning av lektionsarbete som lekar där elever kan 

”vinna” eller få höga poäng är inget nytt inom skolsammanhang, men PS kan bli extra känsligt just 

om eleverna så att säga investerar sin identitet och sitt personliga uttryck i en text som sen får låga 

poäng av kamraterna (om nu kamraterna utgör jurygrupperna). Inte heller kan det tas för givet att 

elever nödvändigtvis är mer avslappnade eller känner sig ”friare” i kreativt skrivande, tvärtom kan 

de känna prestationskrav på originalitet eller dylikt. Lika väl som att elever kan känna att 

konventionella textgenrer inom skolan hämmar deras språkliga subjektivitet, kan de känna sig 

trygga i de tydliga ramar och kriterier som finns i akademiska texter och därmed kanske otrygga i 

det fria spelrum som kreativt skrivande innebär.  

   Vad gäller muntligt framträdande erbjuder PS möjligheter för elever att skriva sina texter med en 

faktisk publik i åtanke för att sen kommunicera texten till dessa tänkta mottagare. Dock ställer de 

senare svenskkurserna krav på att muntliga framträdanden ska vara av mer retorisk och utredande 

art, vilket gör att PS som format kanske inte är lämpligt för att arbeta mot dessa mål. Läraren skulle 

dock kunna modifiera formatet och ställa retoriska krav på dikterna som framträds, eller rentav gå 

ifrån poesiformatet helt och be eleverna tävla med argumenterande tal (denna tävlingsform försegår 

i Sverige under namnet Rhetoric Slam, se hemsidan rhetoricslam.se). Paradoxalt nog kan PS ses 

som lämpligt såväl tidigt i svenskundervisningen som senare; PS kan sägas passa tidigt i 

svenskundervisningen på grund av de senare kursernas retoriska krav och för att den fria formen 

kanske passar elevers introduktion till svenskämnet, men PS kan också sägas passa senare i 

undervisningen för att det krävs höga förväntningar på elever som ska framföra egenskrivna dikter 

framför en publik som sätter poäng på dem. Dessa olika perspektiv gör det svårt att specifikt föreslå 

en lämplig tid för PS som moment i svenskundervisningen, men jag skulle nog personligen se de 

tidigare svenskkurserna, Svenska 1 eller 2, som lämpligast, då Svenska 3 ställer tydligast krav på 

retoriska och utredande muntliga framträdanden, och därmed blir det svårast att motivera en poetisk 

form på framträdandena.  

   PS verkar motiveras tydligast i läroplanen som ett litteraturhistoriskt innehåll, ett litterärt fenomen 

och en poetisk genre. Som jag redan nämnt skulle detta moment antingen kunna ingå i en didaktisk 

design där eleverna först studerar PS teoretiskt och sedan själva börjar producera dikter inför ett 

slam - eller så studerar eleverna enbart PS teoretiskt, utan att själva skaffa sig en egen, upplevd 

erfarenhet av PS. I den förstnämnda designen skulle det litteraturhistoriska arbetet fungera som en 

presentation av och introduktion till PS som sen övergår till elevernas egna utforskning av poetiska 

arbetsformer, medan den senare designen skulle kunna gå djupare teoretiskt och kanske låta elever 
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studera andra rörelser kopplade till PS såsom beat-poeterna och Black Arts-poeterna. PS skulle 

kunna ingå som en del i en design som sträcker sig över en längre historisk period, kanske med 

estradpoetiska traditioner som tema.  

   Hursomhelst, om nu läraren väljer att låta eleverna producera egen poesi genom kreativt 

skrivande, verkar det lämpligt att ge eleverna fritt spelrum inom satta ramar. I början av 

skrivprocessen skulle elever kunna få testa olika skrivövningar med satta begränsningar, t.ex. 

freewriting utifrån ett visst tema, övningar som kräver vissa obligatoriska element i texten eller en 

viss form på texten, eller dylikt. Genom flera korta övningar skulle då elever kunna få testa olika 

sätt att förhålla sig till kreativt skrivande och därmed också producera material som kanske kan bli 

inspiration eller rentav utkast till den slutprodukt som ska framföras på scen. Dock gäller det sen att 

läraren inte släpper eleverna vind för våg när slutprodukten ska börja bearbetas, utan ställer någon 

sorts krav på t.ex. omfång, eller kommer med kontinuerlig feedback till eleven angående texten. 

Risken finns annars att eleven väldigt snabbt anser sig klar - och kanske med all rätt om läraren inte 

satt några kriterier alls - och att läraren oförberedd måste improvisera fram fler arbetsuppgifter för 

eleven fram till framträdandet.  

   I förberedelsen av en eventuell design för PS skulle läraren behöva formulera kriterier för 

elevernas skrivna text, för att garantera produktivt arbete under skrivprocessen, samtidigt som hen 

tillåter det fria spelrum som enligt idén om estetiska lärprocesser krävs för att eleven ska kunna 

artikulera dolda kunskaper. Balansen som krävs av läraren blir typisk just för PS i skolsammanhang; 

utanför den didaktiska kontexten finns det självklart inget som talar emot att en poet skriver klart en 

fullständig dikt på nolltid, men i skolan finns andra krav på att eleven ska bearbeta sina texter, 

bedöma kamraters texter och få sina texter bedömda av andra. Det kreativa skrivandet i 

klassrummet kommer alltså säkerligen skilja sig från det friare skapandet utanför klassrummet, 

vilket både lärare och elever kanske borde ha klart för sig från början.  

   Vad gäller elevens muntliga framträdande av sin dikt har läraren också här flera möjliga val till sin 

design: eleven kan framföra dikten inför publik i ett regelrätt slam, inför en mindre grupp, eller 

spela in sitt framförande så att kanske enbart läraren eller vissa andra kan se det. I de två senare 

förslagen skulle tävlingsmomentet kanske kunna utgå, och utan tävlingsmomentet skulle själva PS-

formatet kunna omarbetas till mer av en öppen scen, där elever får möjlighet att framträda sina 

dikter men utan jury och poäng. Om läraren anser att tävlingsmomentet kan göra mer skada än 

nytta, alltså göra eleverna otrygga mer än det skapar motivation, kanske en öppen scen är mer 

lämplig. Om läraren däremot märker att tävlingsmomentet skapar stor lust och motivation hos 
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eleverna, och är övertygad om att eleverna tillsammans med läraren kan hantera de känslor som 

eventuella poäng orsakar, kanske PS som format kan bidra till elevernas språkliga subjektivitet.  

   Utifrån tanken om estetiska lärprocesser blir det muntliga framträdandet en möjlig chans för 

elever att använda fler medier än skriftspråk för att uttrycka sig och därmed en möjlig chans att 

artikulera dold kunskap. Det kreativa skrivandet som föregår framträdandet blir i sig en variant av 

det skriftspråkliga mediet, medan det muntliga framträdandet erbjuder eleverna möjligheter till 

uttryck via tal, kroppspråk och den spatiala organisationen på scenen, t.ex. placering av ens egen 

kropp, eventuell mikrofon, etc.  

   Även om författarna som förespråkar estetiska lärprocesser hävdar att alla elever har en vilja att 

uttrycka sig estetiskt genom olika medier, och skulle gynnas av detta, hämtar de en del exempel från 

specialpedagogiska sammanhang och verkar dessutom specifikt peka på hur estetiska lärprocesser 

gynnar elever som har svårt för skriftspråkligt uttryck. Innebär detta att det muntliga framträdandet 

främst är en form av specialpedagogik, en modifikation av undervisningen anpassad till speciella 

behov? Visserligen ingår muntligt framträdande som ett obligatoriskt moment i samtliga 

svenskkurser, men om en motiverar PS som ett format gynnsamt för estetiska lärprocesser verkar 

detta bygga på premissen att det erbjuder chanser till alternativa uttrycksformer för elever som 

kämpar med skriftspråket. Blir PS då lika gynnsamt för de elever som inte har svårt med 

skriftspråket?  Eller skulle de få ut mer av arbete i ett annat format? För läraren gäller det kanske att 

differentiera åt båda hållen, så att säga, så att samtliga elever i klassen får möjlighet att utveckla sin 

litteracitet i arbetet med PS. Oavsett om PS främst motiveras som en möjlighet till alternativa 

uttryck för svaga elever eller inte, gäller det för läraren att stimulera samtliga elever i klassen, även 

de som är bekväma i konventionella textgenrer och arbetsformer.   

   Till syvende och sist skulle PS’ bidrag till svenskundervisningen främst kunna vara ett 

litteraturhistoriskt innehåll, en möjlighet till kreativt skrivande och eventuellt en möjlighet för 

elever att muntligt framföra egenskrivna texter. Även om det kanske är uppenbart, ska det 

poängteras att det PS som utformas till svenskundervisningen i en didaktisk design kommer att vara 

ett annat PS än den litterära rörelse som inspirerar till designen. Precis som estetiska lärprocesser 

går ut på att låta elever imitera och inspireras av konstnärliga arbetsformer, men inte för den skull 

arbeta exakt som eller i slutändan bli yrkesverksamma konstnärer, kan läraren utforma ett format 

inspirerat av PS men det kommer vara ett modifierat skol-PS. T.ex. finns det inga krav på hur länge 

du arbetat med din dikt i ett reguljärt PS, men i ett skol-PS skulle läraren ställa krav på kontinuerligt 

arbete och bearbetning under skrivprocessen. Likaså är ett reguljärt PS frivilligt att delta i medan ett 
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skol-PS kan utformas som ett obligatoriskt moment där alla elever på något sätt ska komponera en 

dikt eller göra ett muntligt framförande. Den som deltar i ett reguljärt PS kanske inte förväntar sig 

att alla i publiken är bekanta, men i ett skol-PS skulle publiken nog säkert bestå av till stor del 

bekanta ansikten, såsom klasskamrater, andra klasser eller kanske föräldrar och lärare.  

   Redan här skulle en kunna ställa sig frågan om det ens kan finnas ett skol-PS; Utifrån 

diskussionen om PS-rörelsens ideologi kanske själva ordet skol-PS blir en oxymoron. Om en skulle 

se PS som på något sätt oskiljaktigt från sin ideologi, från de idéer om mot-kultur och 

gräsrotsrörelse som finns inom PS, kanske skolan i sig inte kan ses som en lämplig arena för PS och 

framförallt inte som initiativtagare. En skulle kunna se skolan som just en del av det så kallade 

litterära etablissemang som PS påstår sig sätta sig emot, och att en konventionell litterär institution 

såsom skolan inte själv kan försöka upprätta en alternativ litterär institution såsom PS. Utifrån dessa 

tankar skulle PS då kunna inspirera till ett tävlingsformat för estradpoesi inom skolan, men kanske 

skulle det inte kunna kallas för poetry slam efter alla modifikationer och omständigheter.  

   Hursomhelst, om vi ändå fortsatt kallar denna didaktiska design för skol-PS, skulle en kunna se 

det som att vinnaren i ett reguljärt PS koras när kvällen avslutas och en poet kammar hem högsta 

poäng, men i ett skol-PS är det kanske mer än poängen som räknas. Ett möjligt scenario är att ett 

skol-PS korar en vinnare, en elev som får högst poäng av juryn - men det kanske inte nödvändigtvis 

är samma elev som sen får högst betyg i momentet av läraren. Som en konceptuell extrem kan en ju 

faktiskt tänka sig att samma elev som vinner skol-PS rentav får underkänt i momentet av läraren. 

Även om det kanske låter till viss del orimligt, belyser det faktumet att jurygrupperna i ett skol-PS 

inte är de slutgiltiga bedömarna av framträdandet och måhända kan en hävda att detta kanske 

upphäver eventuell meningsfullhet och autenticitet med formatet. Elever kanske inte alls blir 

motiverade och stimulerade till PS om de känner att formatet blir ett enda spel för gallerierna, att 

juryns poäng och vem som blir vinnare inte spelar någon roll?  

     Dock kan en ju också tänka sig att de elever som premieras med höga poäng utvecklar sin 

språkliga subjektivitet, att publikens uppskattning stimulerar deras tilltro till sin egen språkförmåga. 

Frågan är dock, som redan ställts tidigare, vad som då händer med eleverna som får mindre poäng. I 

PS-rörelsen cirkulerar interna idiom såsom ”poängen är inte poängen, poängen är poesin” (Procopé 

2006, s.17) som verkar syfta till att PS främst ska ses som ett forum för poesi snarare än en 

tävlingsform, som en litterär gemenskap snarare än en arena där poeter rangordnas och konkurrerar 

med varandra. Ändock koras det vinnare i PS och därmed också förlorare. Många lärare vill 

säkerligen göra sina elever till vinnare, men vill vi också göra dem till förlorare? Detta är kanske 
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den viktigaste frågan vi behöver ställa till oss om vi överväger att implementera PS i 

undervisningen.  
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