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1. Inledning och bakgrund  

Ordens kraft är fascinerande. Med ord och språk kan vi ge uttryck för allt som berör oss, 

smått som stort. Det är ofta sättet vi formulerar oss på som får andra att vilja lyssna, vilja läsa 

mer, reflektera och förundras över vad som sägs eller står skrivet. Det formspråk som ger 

orden störst tyngd är enligt min mening det som vi kallar lyrik eller poesi. Den lyriska texten 

är ofta fylld av budskap och känslor, som på ett koncentrerat, närgånget och uttrycksfullt sätt 

kan berätta om och väcka tankar om livets enkla och svåra skeenden. Det går att finna en dikt 

efter varje humör, varje behov, varje dag. 

Dikter kan vara kommunikativa och starkt visualiserande, och ofta är de en noggrann lek med 

språket för något som annars kan vara svårfångat att förstå. Med olika stilgrepp som 

raddelningar, klangfigurer och poetiska bilder formas dikten till något mer än bara ord på 

pappret. Med s.k. poetiska bilder går det att experimentera med texten och ge den ett mer 

förtätat uttryck för att ytterligare visualisera. I följande dikt, Ur Höstlandskap av Åke Nordin, 

kan poetiska bilder och enkla stilgrepp som naturliga pauseringar i form av raddelningar 

väcka våra sinnen till liv. Här återges ljud, dofter och bilder från grusvägar en varm sommar:  

gruset knastrar hårt under skon 

och ur ljudet doftar plötsligt 

soltorrt 

stoftfint 

damm från alla somrars 

vita vägar 

 

Dikter kan som sagt ha många olika element och har dessutom sina alldeles egna speciella 

språkliga kostymer som de ikläder sig. Lyriken kan tyckas vara väl invecklad många gånger, 

men visst förefaller det att vara just genom lyrikens komplexitet vi kan finna våra egna vägar 

till självreflexion och upptäcka andra människoöden som går att relatera till vårt eget. Med 

den intensitet som lyriken ofta skapar kan den locka fram egna språkliga formuleringar för att 

beskriva skeenden.  

Vid lyrikläsning sker möten mellan texten och läsaren. Gunnar Hansson beskriver det enkelt 

som att en dikt är ett meddelande från en människa till en annan. Han menar att dikten är 

knuten till ett själsliv, författarens eller läsarens, och att dikten är en reaktion, en 

slutdestination på en lång kedja av händelser och erfarenheter (Hansson 1970:15). Genom att 

kontinuerligt utforska en lyrisk text och försöka läsa mellan raderna, d.v.s. att fundera på 

innehållet och hur det förmedlas, tror jag att en förståelse av svåråtkomliga poetiska verk kan 

bli tilltalande på sikt. Poeten och författaren Georgia Heard (2007) skriver att när hon läser 
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dikter för sina elever, är det som att öppna dörrar till deras ”känslor, fantasi och röster” 

(Heard 2007:26). Att ofta läsa många olika sorters dikter främjar enligt henne elevers 

förmågor att lära sig att höra hur poesi låter, bli bekanta med poesins röst och komma till 

insikt om vad som gör en dikt till en dikt (Heard 2007:26). Även om Heard främst arbetar 

med barn i yngre skolåldern förefaller det hon säger angående poesi vara fundamentalt för alla 

människor oavsett ålder. Det gav mig också grundidén till denna uppsats. 

När jag under min senaste verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom gymnasieskolan kom 

i kontakt med ungdomar som läste svenska på både B- och C-nivå märktes en väsentlig 

skillnad på motivationen mellan de två grupperna. De som läste på C-nivå, som förvisso är en 

tillvalskurs, hade en helt annan motivation än de som läste B-kursen. Innehållet i C-kursen var 

enligt min mening mer intressant och lockande; dessa elever fick arbeta med poesi ihop med 

muntliga framställningar i diskussioner och i olika skrivuppgifter. Eleverna erhöll förmåga att 

uttrycka sig med en imponerande språklig bredd, och jag började fundera på varför läraren 

inte arbetade på liknande sätt i alla kurser. Läraren menade att det är svårt att arbeta med 

poesi med elever som av olika skäl inte är motiverade. Jag godtog svaret då, men godtar det 

inte nu. Det kanske är elever med minst studiemotivation som behöver en annan ingång till 

lärande? Jag uppmärksammade även under mina föregående VFU-perioder att somliga 

elevers förmåga att föra djupare resonemang inom olika områden var otillräcklig. Huruvida 

det beror på ointresse, okunskap eller oförmåga vill jag låta vara osagt, men jag anser att alla 

elever bör få tillgång till stimulerande och intresseväckande lektioner som samtidigt utmanar 

deras intellekt. Mot denna bakgrund väcktes intresset för en mer didaktisk-analytisk inriktning 

på lyrikstudier. 

 

1.1 Disposition 

Inledningsvis redogörs för hur vi kan uppfatta lyrik, följt av uppsatsens syfte samt metod. I 

avsnitt fem redogörs för relevant forskning som anknyter till undersökningen. I avsnitt sex 

presenteras kortfattat det urval av texter jag baserat undersökningen på, och avsnitt sju utgörs 

av undersökningen där jag närläser och kommenterar de olika texternas didaktiska potential. 

Slutligen diskuteras syftet och frågeställningen i relation till den valda metoden och 

analyserna. 
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1.2 Begreppsförklaring 

Termerna lyrik, dikt och poesi används i huvudsak synonymt i den här uppsatsen eftersom 

nyanserade distinktioner i sig inte är relevanta för analysens utförande.  Det är dock på sin 

plats att klargöra innebörden av dessa samt närbesläktade begrepp lite närmare. 

 

1.2.1 Prosa 

Nationalencyklopedin (NE) skriver att prosa har en s.k. obunden stil som i sin grundläggande 

raka och osmyckade form (i muntlig eller skriftlig framställning) inte liknar poesi, men att det 

är omöjligt att göra exakt åtskillnad mellan formerna (www.ne.se/lang/prosa). I boken 

Litteratur leksikon (1973) finns ett citat som särskiljer mellan begreppen prosa och poesi på 

ett tilltalande sätt: ”Prosa er ordene i den bedste anordning og poesi de bedste ord i den bedste 

anordning. (S.T. Coleridge).” (1973:192). Prosa är det vi ofta betraktar som ett vanligt språk 

och som vi möter i tidningsartiklar och berättande texter. 

 

1.2.2 Poesi 

Poesi beskrivs enligt A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory (1998) som en 

omfattande term, i vilken både bunden och obunden vers förekommer. Termen poesi 

härstammar från grekiskan och betyder ungefär att skapa (1998:682). Enligt NE används 

poesi ofta som ett allmännare begrepp, och ”lyrik får avse en förtätad, kanske subjektiv, 

känsla eller stämning”( www.ne.se/lang/poesi).   

 

1.2.3 Lyrik 

I NE står det fortsättningsvis att man talar om det lyriska diktandet som en riktning inom 

poesin; den har fonetiska och musikaliska värden och präglas ofta utav en känsla av direkt 

närvaro (Peter Hallberg, Nationalencyklopedin). 

Termen lyrik härstammar från det grekiska ordet lyra, som är ett musikinstrument. Den 

grekiska lyriken var ursprungligen endast dikter ämnade för sång som ackompanjerades av en 

lyra. Det finns forskare som vill peka på att lyrisk diktning har sitt eget uttryck och en speciell 

uttryckskraft, skriver Pär-Yngve Andersson (2004) i sin avhandling Överskridandets 

strategier. Lyrisk romankonst och dess uttryck hos Rosendahl, Trotzig och Lillpers. Poesi 

förefaller vara ett bredare begrepp, menar Andersson (2004), och lyrisk diktning utgör en del 

av det begreppet. Han skriver att en del uppfattningar om lyrisk diktning härrör från 

http://www.ne.se/
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romantikens syn på dikten. Där är känsloyttringar och poetens personliga uttryck ofta det 

centrala i diktningen, och denna uppfattning lever till vissa delar fortfarande kvar. Vilka 

åsikter än forskare har angående lyriskt diktande och vad som präglar ett lyriskt språk, så 

finns inga självklara svar. De flesta forskare är hursomhelst tämligen överens om att ”det 

lyriska uttrycket präglas av språklig frihet och experimentlusta och att de musikaliska 

kvaliteterna ofta tas till vara på ett medvetet sätt” (Andersson 2004:34). Ofta väljs inte den 

enklaste kommunikationen när en lyrisk författare uttrycker sig, men vanligtvis är det vanliga 

ord som används och man bör inte ta fasta på att ett lyriskt språk är något helt avvikande 

språk (Andersson 2004:34).  

Sammanfattat skulle man kunna säga att poesi och lyrik kan beskrivas som olika former att 

uttrycka texter på, men jämställs ofta.  Om man vill göra en distinktion mellan poesi och 

lyrik, så har lyriska texter till större del inslag av musikaliska drag och har en benägenhet att 

uttrycka poetens eller diktjagets känslor. I många sammanhang görs dock inte dessa 

distinktioner, och i den här uppsatsen kommer jag använda mig av termerna dikt, poesi och 

lyrik synonymt. 

 

2. Syfte   

Syftet med denna uppsats är att diskutera hur ett antal texter, mer specifikt musiktexter och 

dikter, skulle kunna användas i gymnasieundervisningen för att bidra till ökad språklig och 

analytisk kompetens hos elever. Jag vill ge exempel på olika ingångar till resonerande samtal 

kring olika sorters lyriska texter och deras innehåll. Syftet är att diskutera språk och stil i olika 

lyriska texter och försöka visa hur olika stilgrepp kan få betydelse för tolkningen.  

 

Frågeställning: 

På vilket sätt kan diskussion kring lyriska texter användas i gymnasieundervisning i syfte att 

främja elevers analytiska tänkande, främst i litterära sammanhang? 

 

3. Metod  

Jag kommer att använda mig av och föra analytiska resonemang kring såväl dikter som 

musiktexter, ofta utifrån vad Christian Janss, Arne Melberg och Christian Refsum (2004:125–

126) kallar tematisk och retorisk läsning. Detta innebär att lyriken läses på textens villkor 

genom närläsning utan att särskild vikt läggs vid historisk anknytning eller författarens 

biografi. I en retorisk läsning betonas att de troper och figurer dikten använder sig av är en 
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förutsättning för att visa textens uttryck, medan en tematisk läsning ser hur helheten i dikten 

förhåller sig till känslor, händelser och tankar etc. Vid varje analys går jag igenom eventuella 

stilistiska figurer, klangfigurer och det kanske viktigaste av allt, diktens poetiska bilder, som 

enligt Janss, Melberg och Refsum ”förskjuter, förtätar, utvidgar, förvandlar och skapar ny 

mening” (2004:84.)  

Jag avser inte i föreliggande uppsats att pröva det här i praktiken genom en empirisk studie. 

Jag kommer istället att föra ett resonemang kring texternas didaktiska och analytiska potential 

och hur man som lärare skulle kunna gå tillväga när man diskuterar lyrik i reell studiemiljö. 

Undersökningen i denna uppsats är så till vida rent teoretisk. 

 

4. GY11 angående lyrik 

I gymnasieläroplanen i ämnet svenska står inte något uttalat om lyrik, förutom i en tillvalskurs 

som heter ”Litteratur”. Men läroplanen tar ändå upp punkter som är applicerbara på all slags 

språklig verksamhet, bl.a.:  

Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och 

kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med 

hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin 

omvärld, nya tankesätt, sina medmänniskor, sig själv och olika föreställningsvärldar 

(Skolverket 2011:160) 

Detta understryker vikten av det som uppsatsen hoppas förmedla med lyrikanalyserna: att 

elever ska få hjälp att lära sig tänka mer analytiskt. Det står vidare i läroplanen att ämnet skall 

stimulera undervisningen och ge ” […]rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa och lyssna” 

(s.160). Undervisningen ska innehålla olika sorters texter som gör att elever kan ”sätta 

innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen.” Det ska även 

ge elever ”kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur 

från olika tider, dels i film och andra medier.” (Skolverket 2011:160). Skolverket anser det 

angeläget att elever lär sig förstå vissa grundläggande språkliga begrepp som är nödvändiga 

för att kunna analysera texter med olika språkliga variationer. I de övergripande målen och 

riktlinjerna för gymnasieskolan finns det några punkter som också stämmer med uppsatsens 

syfte och vad lyriken kan hjälpa till att synliggöra. En punkt kan vara av speciellt intresse:  
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Har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör eller läser för 

att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor.  

(Skolverket 2011:9, 10) 

 

 

5. Tidigare forskning 

Författaren Hans Larsson skrev redan 1899 i Poesiens logik angående poesins ordval. Larsson 

(1966) menar att diktaren väljer sina ord med omsorg så att de på ett träffsäkert vis förmedlar 

det han vill i dikten, och att de utvalda orden också ersätter längre omskrivningar som 

exempelvis kan vara nödvändiga i annan litteratur. Vidare påpekar Larsson att sättet att 

använda sig av särskilt utvalda ord kan tyckas vara banalt, men det kräver en logisk skärpa för 

att uppnå den kraft som diktaren vill åt i sin dikt. För att få till denna kraft kan man laborera 

med olika associativa betydelser. Ord kan ha samhörighet, d.v.s. en häst, gångare eller krake 

kan anknyta till samma betydelse, men orden får olika poetiska klanger eller uttryck beroende 

på hur vi associerar och åskådliggör tecknet och hur de vidare associeras i dikten (Larsson 

1966: 33-34).  

 

Det första mötet med en dikt och upplevelsen av den sker genom läsprocessen (Gunnar 

Hansson, Dikten och läsaren 1970). Den första kontakten mellan mottagaren och dikten sker 

genom bilder framkallade av det typografiska, exempelvis rader och ords fördelning, och 

genom de bilder som uppträder vid läsning vare sig läsningen sker tyst eller högt (Hansson, 

1970:18). Bara orden, ljudet eller rytmen i en dikt kan räcka till för att väcka känslor, men det 

är inga givna faktorer eftersom människor upplever saker olika och beroende på hur vi använt 

orden i tidigare situationer. Det viktiga är, menar Hansson, att upplevelsen av att läsa dikten 

blir något mer än att bara förstå orden, att det blir en personlig upplevelse och en relation 

mellan dikten och läsaren (1970:57).  Genomför du en tolkning medför det nog, skriver 

författaren, en mer medveten och intellektuell upplevelse av dikten samtidigt som den gör 

diffusa sammanhang mer meningsfulla. I diktupplevelsen aktiveras hela spektrumet hos 

läsaren, såsom känslor, sinnen, kunskap, fantasi, muskler; allt som på något vis kan bidra till 

upplevelsens struktur och genom ordens betydelser och ljudvärden engageras (Hansson, 

1970:21-22).  

 

Hansson (1970) pekar även på fördelar med att använda sig av förklarande analyser i samband 

med dikter när det gäller att synliggöra diktens struktur och dess innebörd. Han menar att 

genom att förklara diktens form, ordens dubbelbetydelser, paradoxer, upprepningar o.s.v. låter 



 

 7 

man läsaren bli medveten om olika betydelseskikt som berikar eller fördjupar dikten. Men, 

fortsätter Hansson, för att denna förståelse och samhörighet med diktens symbolvärld ska 

infinna sig, behöver den även kännas betydelsefull för läsaren (1970:232, 233). 

Lars Wolf (2002) har liknande formuleringar som pekar mot att det är positivt att arbeta med 

just lyrik i undervisningen, även om alla sorters texter är gynnsamma för lärandet. Bland de 

argument som nämns är att lyrik främjar läsintresset, att elever tränar sig att lyssna och 

koncentrera sig, att elever övar sig i muntlig framställning och att de vidgar sina erfarenheter 

och insikter. Genom lyrik skapar sig eleverna en språklig uppfattningsförmåga och 

litteraturförståelse genom att djupare sätta sig in i texten. Lyriken främjar fantasin och är 

viktig för att förstå omvärlden, menar Wolf (2002:58-61). Dessa argument har han vidare 

sammanställt i tre grupper:  

Funktionella argument har nyttoändamål; de gynnar bl.a. språkutveckling, skriftbruk, 

koncentration, muntlighet, och utvecklar skriv- och berättarförmågan. Det funktionella, 

skriver Wolf, står i nära relation till svenskundervisningen. Genom att läsa och skriva dikter 

blir man varse ordens betydelse och sätter exempelvis större värde på att själv skriva korrekt 

(Wolf 2002:59).  

Emancipatoriska argument handlar om frigörande på olika sätt. För att använda Wolfs egna 

ord ”kan det innebära att undersöka och förstå, reflektera och engagera, uttrycka egna tankar, 

känslor, åsikter, utveckla fantasin och känslolivet, vidga sina erfarenheter och insikter, att 

pröva värden och sina värderingar” (2002:59). Här finns utrymme för elevers 

identitetssökande och existentiella funderingar. Genom poesin kan elever få hjälp att möta 

världen och utforska andra levnadsöden (Wolf 2002:59).  

Litterära argument tar upp sådant som ordens betydelse och  bidrar till förståelse för hur 

språket kan användas för att bilda innehåll och innebörd. Genom att bygga upp sin förståelse 

för språkbruk utvecklas den egna litterära medvetenheten och kan locka till egna språkliga 

experiment. Kan man få elever att laborera med språket och göra det ”icke uttryckbara” 

visuellt synligare och ta hjälp av det lyriska språkets rytmik, symboler, bildspråk, etc. för att 

beskriva ett tillstånd och sina känslor istället för att beskriva något i klartext, har man uppnått 

mycket, skriver Wolf (2002:60).  

Baserat på egen erfarenhet av lyrikundervisning, påpekar Wolf (2002:138), att analysmetoder 

i samband med poesi kan medföra ett alltför mekaniskt arbete när man samtalar om dikter. 

Analysmallen blir ett slags facit och uppfattas som negativ, vilket de Wolf intervjuade tyckte 
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förstörde den fria omedelbara känsloupplevelsen. Wolf (2003) menar även att poesi anses 

vara svårt att undervisa i, för att lärare inte vet hur de ska bära sig åt; de tror sig behöva 

”specialistkunskaper” eftersom poesin uppfattas som abstrakt av många (Wolf 2003:17). 

Relativt nygjorda undersökningar i Sverige visar att lärare vill arbeta mer med lyrik i skolan, 

men att de känner otillräcklighet inför genren, eller att tiden inte räcker till. Det kan också 

bero på att det inte finns tillräckligt bra material eller att de har förutfattade meningar om 

eleverna (Wolf 2002:138–139). Lyrik i undervisningen kan dock fungera som ett utmärkt 

verktyg t.ex. när det gäller att åskådliggöra känslor och stämningar som många ungdomar är 

öppna för, hävdar Wolf. Men det är nödvändigt att läsa dikter flertalet gånger innan lärare kan 

kräva att elever ska kommentera dem (Wolf 2009:138–139).   

I Litteraturdidaktik: Texter om litterär kompetens och lyrik i skolan (1998) har ett antal 

författare samlat sina tankar som senare utformades till ett projekt angående litteraturdidaktik. 

Gun Rooswall (1998) inleder med en sammanfattning utifrån sin undersökning som handlar 

om hur elever ur årskurs 5 fritt samtalar om en dikt. Rooswall kommer fram till att eleverna 

inte har förmågan att variera sig språkligt när det gäller att beskriva stämningen i dikten, utan 

bara upprepar att den var vacker och pekar på konkreta exempel som att blommor är vackra. 

Rooswall vill belysa att eleverna har berörts av diktens stämning, men att de inte kan förklara 

innebörden djupare. Hon ville se hur eleverna använde sig av värderingskriterier när de 

samtalade om en dikt, och uppmärksammade att det blev svårt för dem utan förkunskaper och 

tydliga instruktioner (Rooswall 1998:17–18).      

Forskarna Jennifer Hennesy, Carmel Hinchion och Patricia Mannix McNamara skriver i sin 

artikel ”The points, the points, the points” publicerad i tidskriften English Teaching: Practice 

and Critique (2011), att poesi är nyckeln till en kognitiv utveckling hos elever. När 

jämförelser gjordes med andra litterära genrer inom engelska språket uppmärksammades att 

poesistudier bland elever var mer kognitivt utmanande och mer känslomässigt engagerande än 

prosastudier, menar forskarna. De skriver att genom poesistudier lockas och utmanas elever 

till att analysera och omvandla sin kunskap med hjälp av poesins rytm och språk. Genom 

poesin utmanas de att interagera och utvecklas utifrån sin egen språknivå och vardag 

(Hennesy, Hinchion & McNamara 2011 s.182,183). 

Helen Josephine O’Neill (2007) skriver i en del av sin avhandling ”Once Preferred, Now 

Peripheral: Poetry and the National Assessment for Year 11 Students in New Zealand Post-

Primary Schools”, som också är publicerad i den vetenskapliga tidskriften English Teaching 

Practice and Critique (2006). Hon menar att många lärare medvetet avstår från att undervisa i 
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poesi av olika anledningar. Det gör att elever inte får möjlighet att studera lyrik, vilket vidare 

leder till att de går miste om de språkliga egenskaper lyriken har. O’Neill (2007) har efter 

olika studier i klassrum observerat att den främsta anledningen verkar vara att lärare inte har 

tid, trots en medvetenhet om att poesi och kreativt skrivande leder till ett kritiskt tänkande. 

Hon har intervjuat lärare som berättar att poesins hantverk har förmågan att utveckla många 

språkliga färdigheter som elever tillgodogör sig genom närläsning och tolkningar, men att 

skolans uppdrag måste följas och tiden räcker då inte till för några omfattande poesistudier 

(O’Neill 2007 s. 93, 111). Detta överensstämmer också med svenska undersökningar 

angående lyrikstudier. Enligt Wolf (2010) förekommer de sällan, och enligt äldre studier 

gjorda av Gunnar Hansson (1975) hade svenska elever i gymnasieskolan färre 

undervisningstimmar i sitt modersmål än elever i övriga länder, vilket resulterade i ett mycket 

litet utrymme för berikande litteraturstudier (1975 s. 133). 

Richard Andrews (1991), professor i engelska språket, pekar även han på ett antal problem 

när det gäller att undervisa i poesi. En stor del av problemet är att lärare, liksom de flesta 

individer, sällan läser dikter, skriver han. Att läsa poesi uppfattas som främmande för det 

verkliga livet och är något de flesta har svårt att relatera till, menar Andrews, vilket gör att de 

som hängivet läser dikter ses som deltagare i en exklusiv grupp som endast få har tillträde till. 

Andrews menar att poesin är paradoxal: den är både frigörande och ”svår” (1991:1-4). Det 

finns svårigheter med att veta hur man ska arbeta med dikter i undervisningen, fortsätter han, 

men att ge vägledning i hur man använder orden bör vara angeläget för att elever ska förstå 

hur poesi kan vara skriven. Ett annat problem, menar Andrews, är att lärare låter elever läsa 

dikter högt för klassen och ofta har synpunkter på hur det ska låta, vilket får effekten att både 

innehåll och intresse tas bort från diktläsningen. Han anser också att lärare förklarar dikter för 

elever ur sitt perspektiv och inte låter elever själva reflektera över vad dikten har för relation 

till deras verklighet. Det finns sällan något samband i poesiundervisningen mellan klassisk 

litterär lyrik och texter som kan knyta an till den musik ungdomar lyssnar på och identifierar 

sig med. Elever upplever inte heller att de får uttrycka sina åsikter om en dikt, utan det finns 

redan ett rätt sätt att tolka, och de förväntas därefter tycka om just den lyrik som presenteras i 

skolan (Richard Andrews 1991 s. 1-4). Lars Wolf vittnar om liknande erfarenheter hos 

lärarstudenter i Sverige, d.v.s. att lyrikstudier har varit styrda och hindrat elever från att tänka 

fritt (Wolf 2010:138-139).       

Angela Wiseman, som är professor i kunskapsområdet literacy och undervisar i språk och 

lärande på North Carolina University, skriver i sin artikel ”Powerful Students, Powerful 



 

 10 

Words: Writing and Learning in a Poetry Workshop” (2011) att skolan fixerar sig vid resultat 

och använder sig av standardiserade prov, vilka inte alltid tillmötesgår alla elever beroende på 

olika kulturellt betingade bakgrundsförhållanden och olika sätt att värdera kunskap. Det 

medför att ungdomar tappar intresse eftersom de kan ha svårigheter att tillgodogöra sig 

språkliga kunskaper i klassrummet. Kunskapskompetens är en pågående process i vilken man 

bygger upp sina lärdomar från olika områden och i vilken man kan få förståelse för hur vissa 

delar hänger samman. Till exempel är elevernas aktiviteter utanför skolan, som sporter, 

relationer, hobbys etcetera viktiga kunskaper att föra in i undervisningen. Genom deras 

intressen, menar Wiseman, går det att hjälpa elever att bli intresserade av exempelvis 

litteraturundervisning, om delar från deras intresseområden och skolans kunskapsområden 

länkas samman. Ett kritiskt tänkande kan uppnås genom att man diskuterar och analyserar ur 

olika perspektiv och på så vis öppnar för nya tänkesätt, sammanfattar Wiseman (2011:70-72).  

Mot denna bakgrund och genom att arbeta med poesins språkformer, genomförde Wiseman 

(2011) under ett skolår en studie. Den handlade om huruvida elever med hjälp av fortlöpande 

workshops i poesi och musikaliska texter utvecklade en förmåga att kritiskt analysera texter 

och producera egen lyrik. Eleverna uppmanades att utifrån sina erfarenheter skapa idéer kring 

teman, ha ett kreativt och uttrycksfullt språk och samtidigt öva sig i att använda ett så 

minimalt språkinnehåll som möjligt, men med stor kraft. Dessa kontinuerliga Workshops i 

poesi bidrog till att eleverna blev mer angelägna om att reflektera över sina egna erfarenheter 

och känslor. Genom att använda musiktexter som var igenkännbara för eleverna skapades en 

grund för att förstå och analysera mer traditionell poesi. Elevernas analytiska förmåga och 

förståelse för skrivandets hantverk och litteratur utvecklades med dessa poesistudier 

(Wiseman 2011:71–72). 

Lektorn och engelskläraren Linda Hall är en stor förespråkare av lyrik i undervisningen och 

hon pekar på en rad positiva egenskaper elever förvärvar från lyriken. Som nämndes i 

samband med Lars Wolfs argument ovan har lyriken bl.a., enligt Hall, stor potential att främja 

elevers läsintresse, språkförståelse och en mer mångsidig uppfattningsförmåga när det gäller 

innehåll p.g.a. sin form och för att poesin är en genre som är utforskande och utlämnande. Att 

en dikt gestaltar ett känsligt ämne kan å andra sidan medföra osäkerhet hos elever vad gäller 

att tolka den. I en lärmiljö uppfattas lyriken av den anledningen, särskilt av elever, många 

gånger som svår att hantera och tolka, menar Hall. I andra ämnen kan det vara lättare att hitta 

”det rätta svaret”, medan lyriken kan ses från flertalet perspektiv och ofta kräver läsarens egen 

tolkning av innehållet (Hall 1989:4-5).  
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Det som Linda Hall i samstämmighet med de övriga forskarna ovan säger är att lyrik inte får 

lika mycket plats i skolan och sällan ges mycket tid då den anses svårhanterlig. Om elever 

fick mer och bredare undervisning i lyrik från tidig skolålder skulle det hjälpa dem att förstå 

och analysera dikters olika teman och känslolägen på ett naturligt sätt i senare årskurser, i 

stället för att diktanalyser endast görs i samband med examinationer, menar hon. Vidare anser 

Hall att det torde vara idealiskt för en lärare att inte vara specialist inom genren lyrik, för då 

arbetar man mer tillmötesgående och utan förutfattade meningar tillsammans med elever 

(Hall 1989:3). Genom att läsa lyrik i undervisningen regelbundet stimuleras elevernas 

intellektuella och språkliga utveckling. Språkbruk är inte en isolerad företeelse, menar Hall; 

det hör samman med erfarenheter, tankar och känslor. I lyriken finns möjlighet att utforska 

och förstå det mänskliga känslolivet och den otroligt varierande värld som vi människor 

befinner oss i (Hall 1989:11).  

Det Hall motsätter sig när det gäller undervisning i lyrik är att lära elever att tekniskt 

analysera dikter efter konstens alla regler. Hon menar att det inte bara tar bort den 

grundläggande delen, det vill säga själva upplevelsen och njutningen i att läsa dikter, utan 

även elevers intresse. Få lärare tycks förstå, menar Hall, att lyrik bör läsas utifrån sin egen 

kraft, inte genom tekniskt styrda analyser, om vi ska få ungdomar att läsa poesi (Hall 

1989:55-56). Slutligen skriver hon att lärare ska ta tillvara på dikter som elever tycker om och 

med fördel jämföra dem med egna erfarenheter, andra dikter eller uttrycksområden som 

tilltalar elever, för att på så vis bygga upp en god relation till lyriken (Hall 1989:59-60).  

Stefan Lundström skriver i sin avhandling ”Textens väg - om förutsättningar för texturval i 

gymnasieskolans svenskundervisning” (2007), i vilken han sammanfattar olika läroplaner, att 

lärare anmodas skapa goda litteraturrelationer som elever kan känna sig trygga i och inte 

påtvingade. Lundström menar att lärare behöver ha stor kunskap om olika sorters litteratur 

och elevers intressen för att ge goda läsupplevelser. Kravet ökar för lärare att skapa ett 

meningsfullt lärande utifrån elevers egna erfarenheter, där målet är att eleverna ska tillämpa 

kunskaper för att kunna försvara och ge argument åt sina egna tolkningar (2007:124). 

Lundström skriver även att lyrikanalyser mer eller mindre förkastas p.g.a. sin formalitet, 

samtidigt som en fördjupande begreppsförståelse fortfarande är av vikt för gymnasieelever 

(Lundström 2007:125). 

Med dessa argument hämtade från olika forskare, och med mitt syfte som grund, presenteras 

nedan min undersökning, som består av konkreta analysexempel av lyriska texter. 
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6. Urval av dikter och musiktexter 

För avgränsningens skull har jag valt att arbeta med enbart svenska dikter och musiktexter. 

Dikterna är valda för att visa på bredd och variation, men också för att försöka visa likheter 

med musiktexterna. Låtarna är valda utifrån den musik som ungdomar under min senaste 

VFU-period lyssnade på och som jag av den anledningen vill undersöka och jämföra 

tillsammans med dikterna.  

7. Undersökning 

I kommande analyser studeras hur de utvalda texterna skulle kunna användas i 

undervisningssyfte på ett analytiskt sätt. Som tidigare nämnts avser jag fokusera på texternas 

olika skikt samt språkliga egenskaper för att resonera kring hur elever skulle kunna fördjupa 

sin språkliga och analytiska kompetens genom lyrikanalyserna.  

 

7.1 Analys: ”Svarta tankar” 

Jag skriker ut i raseri till alla er som ler 

Som skrattar bakom ryggen, som pekar och ser ner 

För jag har levt med hatet och smärtan i mitt bröst 

Jag har sett ren ondska och den har gett mig tröst 

 

Ni fattar inget av min avsky och mitt hat 

Hur erat jävla svek har svärtat ner mitt sinne 

 

När hela själen blöder då tänker jag på er 

När smärtan börjar avta då hatar jag er mer 

För jag har levt med hatet och smärtan i mitt bröst 

Jag har sett ren ondska och den har gett mig tröst 

 

(Skitsystem, Grå värld/Svarta tankar, 1999) 

 

Den här låttexten är vald på grund av att den både språkligt och stilmässigt utgör en 

anmärkningsvärd kontrast gentemot de andra musiktexterna i uppsatsen. Låten tillhör 

punkgenren, en musikstil som i många fall uttrycker frustration och riktar kritik mot samhället 

eller annat som kan upplevas som orättvist: teman som kanske ungdomar i synnerhet kan 

relatera väl till, varför diskussion kring just en sådan låttext kan lämpa sig för 

gymnasieundervisning. I texten ”Svarta tankar” fullkomligt exploderar ilskan. Mot vad eller 

vem, kan man fråga sig. På vilket sätt blir textens känsla tydlig?  
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Den första raden ”Jag skriker ut i raseri till alla er som ler” visar uttryckligen att tonen är 

riktad mot ”de andra”, ”Som skrattar bakom ryggen, som pekar och ser ner”. Att ”se ner” på 

någon och ”skratta bakom ryggen” indikerar ett hånande av någon. Ett sätt att diskutera med 

elever är att reflektera över vad ett hån betyder och om det har en positiv eller negativ 

innebörd, och i vilka sammanhang ett hånande mot någon/något kan uppstå.   

 

Vad dessa ”andra” gör eller inte gör, gör Jaget rasande och i andra strofen finner man en 

svordom ”erat jävla svek”, som uppenbarligen förstärker den arga tonen i texten. Texten 

bygger på enkla stilmedel såsom slutrim: ”ler”, ”ner”, ”bröst”, ”tröst” och så vidare, som är en 

vanlig stilkomponent i musiktexter och som även förekommer inom läslyriken. 

  

Denna musiktext är inte ”typiskt poetisk” i traditionell mening, men den uttrycker ändå en 

närvaro i texten genom de starka känsloyttringarna och det finns vissa likheter med den 

lyriska diktningen. Frasen ”När själen blöder” är ett exempel på hur textförfattaren här vill 

visa på ett sätt att beskriva en inre smärta eller tillstånd genom att ”klä känslan i ord”, att ge 

ytterligare en bild av stämningen i texten. När en kroppsdel blöder är det ofta förenligt med 

fysisk smärta och att man skadat sig. Begreppet själen är i sig inte något konkret, utan mer 

abstrakt uppmålat och kan vara svårt att definiera även om de flesta förstår vad begreppet 

innebär. Att ”själen blöder” är ett sätt att kombinera det abstrakta som själen, med det 

konkreta, det blödande, för att visa och intensifiera hur Jaget känner sig inombords. Det kan 

jämföras med när poeten använder sig av poetiska bilder och metaforer som redskap för att 

skapa olika uttryck och sinnesstämningar i sina dikter. 

 

Sammanfattningsvis är detta en text som skulle kunna fungera som en öppning till exempelvis 

nästkommande dikt ”Ångest, ångest är min arvedel”.  Texten ”Svarta tankar” har ett tydligt 

budskap och använder sig av rim. Den skulle kunna öppna för samtal och resonemang kring 

dikter som också förmedlar starka känslor, men som arbetar mer medvetet med 

stilkomponenter i sitt språk för att uttrycka en viss stämning. 
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7.2 Analys: ”Ångest, ångest är min arvedel” 

 

Ångest, ångest är min arvedel,  

min strupes sår, 

mitt hjärtas skri i världen. 

Nu styvnar löddrig sky 

i nattens grova hand, 

nu stiga skogarna 

och stela höjder 

så kargt mot himmelens 

förkrympta valv. 

Hur hårt är allt, 

hur stelnat, svart och stilla! 

 

Jag famlar kring i detta dunkla rum, 

jag känner klippans vassa kant mot mina fingrar, 

jag river mina uppåtsträckta händer 

till blods mot molnens frusna trasor. 

 

Ack, mina naglar sliter jag från fingrarna, 

mina händer river jag såriga, ömma 

mot berg och mörknad skog, 

mot himlens svarta järn 

och mot den kalla jorden! 

 

Ångest, ångest är min arvedel, 

min strupes sår, 

mitt hjärtas skri i världen.  

 

(Pär Lagerkvist, Skrifter I, 1932) 

 

I den här dikten, som valdes på grund av sitt starka uttryck och sina poetiska bilder, finns 

stora möjligheter att arbeta med både form och innehåll på ett analytiskt sätt genom 

resonemang. Särskilt i samband med föregående text, ”Svarta tankar”, eftersom det starka 

innehållet berättas på ett mer eller mindre tydligt sätt i båda texterna. Uttrycket i denna dikt 

skiljer sig i flera avseenden från Skitsystems text. ”Svarta tankar” har tydliga slutrim medan 

”Ångest, ångest är min arvedel” har en rytm som poeten medvetet arbetat fram med språket, 

utan att rimma. I dikten ”Ångest, ångest är min arvedel” målar Lagerkvist upp bilder med sitt 

språk som skiljer sig något från det mer direkt talande språket i ”Svarta tankar”.  Däremot har 

frasen ”själen blöder” från texten ”Svarta tankar” en viss likhet med det metaforiska språk 

Lagerkvist arbetat fram i sin dikt. 

  

I båda texterna finner vi även likvärdiga stilkomponenter såsom upprepningar, vilka bidrar till 

att göra innehållet och själva känslan starkare. Hur språket används för att förmedla den 
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starka stämning och känsla som finns i denna dikt skulle kunna vara av intresse för att bredda 

elevers språkförståelse. Elever kan finna en viss likhet mellan Skitsystems direkt riktade ilska 

och Lagerkvists mer metaforiskt målande ångest, och uppleva bådas starka känslolägen.  

 

Dikten uttrycker ett tillstånd genom starka poetiska bilder som kan tilltala ungdomar. De 

befinner sig i ett skede, menar Wolf, där de ”är öppna för de känslor och stämningar som just 

lyrik kan förmedla” (2002:139). Av den anledningen kan resonemang skapas kring diktens 

uttryck, som eleverna vidare kan relatera till utifrån sig själva. Att jämföra Lagerkvists dikt 

med Skitsystems text vore intressant av många skäl. Ett är, att ilskan i Skitsystems text och 

ångesten i Lagerkvists dikt är påtagligt synliga för mottagaren även om känslorna beskrivs på 

olika sätt. Ett annat är, att om det tillförs ett komplement till texten, som i Skitsystems fall 

musik, berörs vi troligtvis av orden och innebörden på ett annat vis och man kan diskutera 

varför det blir så.  

Lagerkvists dikt har både klangliga effekter och färgstarka figurer som beskriver Jagets 

svårmod. Genom att läsa och analysera denna dikt kan elever tillsammans med läraren 

utforska innebörden djupare och utveckla sina språkfärdigheter. En lärare som tydligt visar 

vilka redskap Lagerkvist använder för att bygga upp stämningsläget kan bidra till att elever 

får kunskap och inspiration att själva uttrycka sina känslor med ett starkt visuellt språk utifrån 

sina egna erfarenheter.  

Vad finns i Lagerkvists dikt från 1916 som år 2011 kan få läsare att identifiera sig med 

diktjaget? Det första som möter mig i de tre inledande raderna är det starkt deklarerande: 

”Ångest, ångest är min arvedel,/ min strupes sår,/ mitt hjärtas skri i världen”. Det bekräftar att 

diktjaget är allt annat än tillfreds. Här i dessa inledningsrader blir det påtagligt, att läsaren kan 

uppleva diktjagets svårmod i detta nu, fast dikten skrevs för länge sedan. Det kan även 

konstateras att de tre raderna är rytmiserade, kommatecknen bidrar till att skapa pauser, och 

det finns allitteration vilket innebär att vissa stavelser i ett ord har liknande fonem eller 

samma ljud och att vokaler eller konsonanter upprepas, vilket kan bidra till klangen och 

betoningen av frasen: ”Ångest, ångest är min arvedel, /min strupes sår, /mitt hjärtas skri i 

världen. 

Hjärtat besjälas, d.v.s. får mänskliga egenskaper genom att ”skrika” så att det svårmod Jaget 

känner tydliggörs ytterligare. Dessa fraser uttrycker även någonting bestående, att ångesten 

tilldelats Jaget och följer honom ständigt likt en skugga genom livet. Frasen ”mitt hjärtas skri 
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i världen” visar genom metonymi att smärtan är så stark att den hörs långt bort.  En 

metonymi, enligt www.ne.se/metonymi, är en stilfigur där ett uttryck ersätts med ett annat 

uttryck, exempelvis att människorna på en cirkus byts ut mot circusen själv: “hela cirkusen 

applåderade högljutt”.  En cirkus kan inte applådera, lika lite som ett hjärta kan skrika, men 

uttrycket, känslan förstärks genom att vända på begreppen. 

I nästkommande fraser återfinns allitteration: ”Hur hårt är allt, / hur stelnat, svart och stilla!” 

Dessa bokstavsrim påverkar texten ytterligare. Jag som läsare hör och läser dikten med en 

mer framhävd klang.   

Naturen får liv och höjer sig mot det förkrympta himmelska valvet: ”Nu styvnar löddrig sky/ i 

nattens grova hand, / nu stiga skogarna/ och stela höjder/ så kargt mot himmelens förkrympta 

valv.”  

Med anaforer i nästkommande strof understryks det tydligt och konkret hur Jaget upplever sin 

smärta: ”Jag famlar kring i detta dunkla rum, /jag känner klippans vassa kant mot mina 

fingrar,/ jag river mina uppåtsträckta händer /till blods mot molnens frusna trasor.” I näst sista 

strofen finns figurer som anaforer och vad som utmynnar i en metafor, i den mening att 

smärtan liknas vid den hårda materian när Jaget gör sig mer illa mot det kalla, hårda och 

mörka som metaforiskt uttrycker ångesten. Samtidigt ger alla dessa fraser en taktil bild vilket 

kan liknas vid: ”beröring, känslan av temperatur, yta osv.” (Janss/Melberg/Refsum 2004:90). 

Det beskrivs hur Jaget ”känner klippans vassa kant”, händerna blir blodiga och såriga av 

”molnens frusna trasor”, ”mot berg och mörknad skog, / mot himlens svarta järn/ och mot den 

kalla jorden!”  

Ovisshet, ångest, rädsla eller olust inför livet uttrycks. När Lagerkvist beskriver sin smärta, är 

det delvis genom att skildra en obarmhärtig plats, ett rum någonstans inom sig. Vad är det för 

rum och varför har han valt att beskriva smärtan och sin ångest så? ”Rummet” beskrivs som 

dunkelt och med vassa och frusna element. Jaget med sina köttsliga, levande lemmar kämpar 

sig blodig uppåt mot molnen och river sig sårig i det dunkla, vassa, frusna. Mörkret, 

naturelementen, Jaget, den hårda materian symboliserar och gestaltar alla en känsla; en känsla 

av att inte kunna styra över ett känslotillstånd, ett inre själsligt tillstånd kännetecknar 

Lagerkvists dikt. Men känsloläget kan knytas till olika saker för personer som läser beroende 

på egna upplevelser de tolkar in i textinnehållet. Texttolkningar är principiellt mångtydiga, 

men det viktiga för läraren är att inte vara för tolerant mot elevers tolkningar utan att ”lyssna 
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med kritisk respekt” och visa dem hur de kan vidareutveckla sitt tänkande, vilket innebär ”att 

de skall uppmuntras men också provoceras genom att uppmärksammas på textens signaler 

och strukturer.” (Birte Sørensen 2001 citerad efter Wolf 2002:138). På så vis kan man som 

lärare med ”Ångest, ångest är min arvedel” som exempel föra elever vidare mot förståelse av 

att se diktjagets vånda genom att peka på de stilgrepp som används i dikten, eftersom det kan 

vara svårt för ungdomar som ovana läsare att förstå metaforerna om de inte har något att 

referera till. Om läraren har genomgång och analyser av både moderna musiktexter och äldre 

dikter, som i det här fallet, är intentionen att både utmana och på något sätt underlätta för 

eleverna att se hur författaren förhåller sig till språket, och peka på både likheter och 

olikheter.  

Ångest och en inre själslig strid är ett allmängiltigt tema Lagerkvists dikt ger röst åt, men det 

finns kanske någon som tycker sig uppleva diktjagets verkliga fysiska smärta och vånda när 

denne försöker övervinna en svår terräng någonstans ute i en verklig natur! Vad tolkningen än 

leder till, oavsett dikt, skriver författarna till Lyrikens Liv (2004), är det angeläget att se till 

centrala delar i diktens meningsproduktion som gör att vi som läser den tycker den är 

tänkvärd. Författarna vill betona att flertalet dikter har en tematik och kan handla om många 

saker. Om vi bara är ute efter ett tema, den djupaste delen i en dikt, kan det i praktiken kraftigt 

reducera diktläsningen, istället för att man upplever att en dikt kan vara mångfasetterad och 

ha olika betydelser (Janss/Melberg/Refsum 2004:129). Jag instämmer till viss del beroende på 

valet av dikt, men svårigheten med att helt låta tolkningen vara fri i exempelvis Lagerkvists 

dikt, är att andemeningen här är tydlig och är tolkningen helt fri utan lärarens delaktighet 

kanske analysen stannar vid att någon elev enbart ser en svår reell terräng som någon fysiskt 

gör sig illa i. De får då inte chansen att lära sig att texter och till stor del dikter, ofta använder 

språkliga bilder för att uttrycka känslor. Tar man ”den svåra terrängen” som ett 

tolkningsexempel kan läraren med fördel vägleda eleverna genom dikten genom att förklara 

vilka stilgrepp som tillämpas av författaren för att beskriva diktjagets upplevelser. På så vis 

kan ett kritiskt resonemang utvecklas kring vad ”den svåra terrängen” kan innebära på både 

ett yttre, fysiskt och ett inre, själsligt plan. 

Lagerkvist påverkades av den tyska expressionismen i början av 1900-talet. Expressionismen 

kan kallas för en uttryckskonst, där konstnären använder och bearbetar sin verklighet och inre 

känslovärld färgstarkt, förvrängt och dramatiskt snarare än realistiskt beskrivande (Berndt 

Olsson & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen 1996:489). 
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Sammanfattningsvis lämpar sig denna dikt att samtala om begrepp som metaforer, taktila 

bilder och alliteration och vad dessa begrepp gör för att bygga upp stämningen i dikten. 

Dikten beskriver begreppet ångest genom att använda sig av naturelement som förstärkning 

både språkligt och visuellt, alltså hur språket förmedlar starka bilder, vilket kan utmana 

elevers kreativitet och tankegångar kring språkliga formuleringar att beskriva uttrycksfulla 

känslor. 

 

 

7.3 Analys: ”Gråbergssång”  

 

Stå  

grå,  

stå  

grå,  

stå  

grå,  

stå  

grå,  

stå  

grå-å-å-å.  

Så är gråbergs gråa sång  

lå-å-å-å-å-å-å-å-å-ng.  

 

(Gustav Fröding Ur Mattoidens sånger, 1914)  

 

”Gråbergssång” är vald för att visa hur en dikt som består av endast några få ord kan öppna 

för ett flertal olika tolkningar vid en närläsning. En grov jämförelse skulle kunna vara en tavla 

som endast är målad med gul färg och har en svart prick. Enkelheten i sig kan möjliggöra 

olika associationer kring dess betydelse och diskussioner om hur den upplevs av mottagaren. 

Att Frödings dikt som förmodernistiskt verk inte följer konventionella regler kan ha både för- 

och nackdelar i lyrikundervisning. Janss/Melberg/Refsum (2004) menar att modernismens sätt 

att leka med ”språket som material” öppnar för mångsidighet och också kan ge utrymme för 

att utforska ”nya system och vad systemet egentligen innebär för litteraturen.” (s.230). 

Avsaknaden av konkreta rum och skeenden kan å andra sidan verka avskräckande för elevers 

motivation vad gäller att försöka tolka dikten. 

Även om Fröding inte är en typisk modernist har den här dikten spår av vad som skulle kunna 

vara ett slags systemdikt. All bunden form är ett slags systemdiktning, menar 

Janss/Melberg/Refsum (2004), men det finns en form av diktning som kallas systemdikt där 

en särskild fascination för diktens uppbyggnad blir betydelsebärande och där ljud och rytm 
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inverkar på meningsinnehållet (Janss/Melberg/Refsum 2004:227).  Exempel på 

systemdiktning kan vara en blandning av ”experiment och lek” som Janss/Melberg/Refsum, 

menar kan vara en ”systematisk genomgång av olika möjligheter att sätta ihop ord på”, vilket 

ofta blir en upprepande process med några utvalda ord (2004:228). I min tänkbara tolkning av 

dikten låter Fröding konstruktionen och systemet leda dikten på ett experimenterande, lekfullt 

och upprepande sätt som jag vill uppfatta beskriver en slags mänsklig leda. Men 

meningsinnehållet kanske inte är helt uppenbart och det kan ha ett helt annat budskap för en 

annan läsare. Det kan vara utmanande att försöka tolka en dikt med ett annat språkregister och 

att tvinga sig in i vad poeten vill ha sagt med sitt språk och sin lyriska form: ”du tvingas att 

fundera hur ditt eget språk fungerar i förhållande till ett annat” (Wolf 2003:111).  

 

De två orden som dominerar de första nio raderna i Frödings dikt är stå och grå, och de 

upprepas varannan gång: ”Stå grå, stå grå, stå grå,[…]”och så vidare. Det blir ett rytmiskt, 

mekaniskt mantra över ordens ordning och rimmande funktion, och där tryckstyrkan i min 

tolkning förefaller ligga på ordet stå för att markera ordets övertag framför ordet grå, men det 

är en subjektiv tolkning. Ett exempel på en läsning skulle kunna vara att lägga en pausering 

efter grå i varje fras och att ordet stå inleder varje fras. Det grå kan representera en gråzon ur 

ett mentalt inre stämningsläge som ligger som ett töcken över tillvaron och/eller över Gråberg 

(jaget, berget) själv. Vad händer om grå är det betonade ordet? Gör det någon skillnad? Blir 

Gråberg, i mening av att vara just ett berg, mer framträdande som ett konkret ting stående där 

i sitt ”gråa” permanenta tillstånd, utan indikation på något annat än just det?  

Om betoningen däremot är lika stark på både stå och grå kanske dikten upplevs som mer 

monoton, en text som med sin fåordighet inte ger uttryck för mer än att det är ett par ord som 

likt ett tåg rullar på i samma takt.  

Oavsett betoning är klangfigurernas assonans, slutrim och allitteration något som ändå 

bekräftar det ständiga pågåendet i ett sammanhang, vare sig dikten vill uttrycka bergets 

faktiska tillstånd eller diktjagets tristess:”[…]stå grå, stå grå, stå grå-å-å-å. Så är gråbergs gråa 

sång lå-å-å-å-å-å-å-å-å-ng.”  

Här finns både enkelhet och komplexitet. Ljud, rytm, innehåll och form bildar tillsammans en 

tyngd som beroende på tolkning av dikten kan anspela på mänskligt förhållningssätt i form av 

leda, tristess eller ge uttryck för själva (Gråberg) bergets statiska tillstånd. Även det 

bildmässiga utseendet av dikten kan ha en viss betydelse. Den utformas att likna bokstaven L 
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”lång”. Men det kan även vara foten av ett berg som stadigt står på plats. Det typografiska 

spelar en viss roll för hur vi uppfattar dikten då vi även med ögat kan visualisera en betydelse.  

Har denna dikt de förutsättningar den ska ha för att kallas dikt? Den har ett ytterst stramt 

utförande och är fåordig, men den har upprepningar och rytm som, beroende på hur den läses, 

kan bli till musikaliska toner. Dessutom har den ett uttryck som både vidgar och förtätar 

innehållet om man vill och studerar den närmare. Den vidgar vårt perspektiv genom att 

försöka få oss att bli medvetna om mer än bara de sagda ordens betydelse, att stå betyder just 

stå och att grå är en färgvalör. Ju mer vi tillåter oss att undersöka desto mer kan utläsas bakom 

ordens och formens koncentration. Frödings dikt kan peka mot just det komplexa i genren 

lyrik som gör den intresseväckande. I denna dikt, som jag tolkar den, arbetade han med 

komplexitet och dubbelbottnade betydelser för att måla upp ett tillstånd. Med ytterst få ord 

där stå, grå och lång utgör betydelsen, skapas en spänning. Mellan ordet stå och ordet lång, 

vilkas betydelser inte behöver förklaras, befinner sig ”gråzonen”, om man så vill, och 

förvandlar den upprepande frasen ”stå grå” till en verkligt lång händelse. 

På grund av dess språkliga form kan man i dikten leta efter det underliggande, vilket jag tror 

kan bli en positiv upplevelse. En tänkbar tolkning skulle kunna vara att finna komplexitet i 

något annars så enkelt. Som övning kan elever träna sig på att formulera sig med ytterst få ord 

som visar ett känslotillstånd, vilket kan framträda mer implicit eller oväntat. De behöver driva 

både sin kreativa och sin analytiska förmåga till sin spets. Det kan bli en tuff men givande 

språklig utmaning för elever att gå utanför det konkreta, om de dessutom uppmanas till att 

förklara och motivera hur de tänkt. Att se tänkbara tolkningar och olika effekter i denna dikts 

enkla utförande, kan ses som ett analytiskt resonemang och skulle kunna öva upp ungdomars 

analytiska tänkande.   

Sammanfattat kan dikten ”Gråbergsång” vara ett bra exempel på en konstruktion, ett system, 

som dels har en bildliknande typografisk utformning, och dels har en fåordighet och enkelhet 

som kan utmana elever att analysera utifrån få i sig relativt meningslösa ord. De kan med 

hjälp av orden och konstruktionen resonera kring vad orden kan ha för innebörd och huruvida 

den kan förändras beroende på var betoningen läggs. 

 

 

7.4 Analys – ”Det lilla livet” 

 

Kommer sent, trallar in, utan ursäkt 

Inget liv, utan stil, går på ångor 
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Om du stannar faller du, kommer aldrig upp igen 

Rullar ner, stänger in, glömmer bort 

 

Spelar in, hänger ut, sena nätter 

Sköljer ner, kastar upp, alla pengar 

Ångrar du dig inte nu, kommer hem strax innan sju 

Annan dag, det blir bra, trodde du 

 

Här och nu, du och jag, fast någon annan 

Samma sak, annan smak, måste prova 

Snappade upp en nödsignal, hjälpte till och trillade dit 

Ännu en, kärleken, sänkt igen 

 

Kom igen, vi drar hem, jag är klar här 

Äntligen, längesen, jag vill inget annat 

Jag tar sats från himmelen, landar hårt i tystnaden 

Inget sett, inget hört, inget sagt 

 

(Familjen 2007 [www.svenskalyrics.se])  

 

Den här musiktexten har en stil som påminner om den litterära dikten. Den valdes för att 

många ungdomar under min VFU lyssnade på den, och även för att den med ett vardagligt 

språk beskriver ett dekadent liv i modern tid som kan vara intressant att ställa i relation till 

ungdomars leverne genom diskussion och analys. 

De inledande fraserna har liksom föregående lyrik av Pär Lagerkvist, en klang och en rytm i 

språket som med sina pauseringar efter de korta fraserna gör budskapet dynamiskt: ” Kommer 

sent, trallar in, utan ursäkt”. Orden bygger på ljudöverensstämmelser mellan betonade delar 

av nästkommande ord: ”Inget liv, utan stil, går på ångor/” och liksom i Lagerkvists dikt är det 

även här betoningarna som binder samman fraserna till en rytmisk form. Det beskrivna i 

texten är något pågående som inte är bra; en rädsla för att stanna upp och tänka efter, för då 

faller tillvaron samman och det blir svårt att ta sig upp och ur sin kris: ”Om du stannar faller 

du/ kommer aldrig upp igen” och i andra strofen liknande händelser: ”Spelar in, hänger ut/ 

Sköljer ner, kastar upp” Här blir även ”Sköljer ner, kastar upp, alla pengar” en metaforisk 

beskrivning av att pengarna tar slut, genom att drickas och vomeras upp. Rytmen är hela tiden 

närvarande, men Jaget uppfattas inte som helt närvarande: ”Rullar ner, stänger in, glömmer 

bort”. Frasen ”Om du stannar faller du/kommer aldrig upp igen” indikerar att diktjaget vet, att 

där hen befinner sig, verkar det vara destruktivt.    

 

I nästa strof finns samma rytm och pendlingar mellan en sorts motsättningar. Jaget blir mer 

synligt och hoppfullt, men ambivalensen och besvikelsen blir också synliga: ”Här och nu, du 

http://www.svenskalyrics.se/
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och jag, fast någon annan[…] Snappade upp en nödsignal, hjälpte till och trillade dit/ Ännu 

en, kärleken, sänkt igen”.  

I den sista strofen återfinns hoppet och Jaget uttrycker en längtan efter att vara hemma. De 

föregående stroferna spelar upp ett scenario över ett liv Jaget egentligen inte känner sig 

hemma i, men här sker vändningen: ”Kom igen, vi drar hem, jag är klar här/ Äntligen, 

längesen, jag vill inget annat”. Hela strofen är skriven i presens utom frasen ”Snappade upp 

en nödsignal, hjälpte till och trillade dit”. Det blir lite av en vändpunkt, en peripeti i texten, 

vilket framhäver att något dramatiskt sker.  

Att Jaget ”tar sats från himmelen” och landar ”hårt i tystnaden” är förvisso abstrakta 

företeelser, men de lämnar plats för eftertänksamhet. Man kan se det som att Jaget har varit 

eller befinner sig i ett ”himmelskt” tillstånd, ett overkligt tillstånd långt från verkligheten. 

Himlen kan ha olika konnotationer. Hos de allra flesta förknippas nog himlen med något 

fridfullt och vackert, men det kan också vara förknippat med sorg, en ”plats” för avlidna, 

vilket kan göra innebörden av begreppet till ett känsligt område. Innebörden av begreppet 

himlen i texten ”Det lilla livet” tolkar jag som en värld som icke är verklighetsförankrad. När 

Jaget i texten tar sats från himmelen tar hen antagligen avstånd från en tillvaro som inte var 

bra, och från de fysiska och känslomässiga upplevelser som för stunden gav tillfredställelse, 

men inte i längden. När jaget tar sats lämnar hen sitt gångna leverne och accepterar samtidigt 

den vardagliga men antagligen lite trista tillvaro hen ändå längtat efter: ”Jag tar sats från 

himmelen, landar hårt i tystnaden/Inget sett, inget hört, inget sagt”.  

”Det lilla livet” har en genomgående rytm och använder sig av relativt enkla formuleringar 

jämfört med exempelvis Lagerkvists dikt, men orden är väl valda för att vi ska förstå 

innebörden. Vi får ta del av ett tillstånd med ett mer koncist språk. Känslan av intighet blir 

träffande just för att de korta och enkla fraserna säger mycket och får dynamik när de 

sammanbinds till en rytm. Texten är gjord till musik, men behöver denna text musik för att 

komma till sin rätt, eller kan den vila på sina ord så att vi förstår känslan ändå? Har vi hört 

musiken till texten vet vi på förhand var vi ska lägga betoningar och vilket stämningsläge 

texten då får, men intressant här och utan ackompanjemang av musik, är att ”lyssna” till 

rytmen ändå. 

Sammanfattat har texten ”Det lilla livet” en ganska förståelig innebörd som elever kan 

relatera till. Texten lägger viss betydelse till begreppet himlen. Ur denna konnotation kan 

reflexioner och resonemang föras om vad himlen kan betyda och vilken effekt det får för 

språket, i relation till vad som behandlas i denna text. 
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7.5 Analys: ”Stjärnorna”  

 

När natten kommer 

står jag på trappan och lyssnar, 

stjärnorna svärma i trädgården 

och jag står i mörkret. 

Hör, en stjärna föll med en klang! 

Gå icke ut i gräset med bara fötter; 

min trädgård är full av skärvor. 

 

(Edith Södergran (1916), Samlade dikter 2007) 

 

Södergrans dikt bygger på ett relativt komplext bildspråk, vilket är ett av skälen till att 

inkludera den i undersökningen. Sverker Göransson och Erik Mesterton (1998), menar att den 

troligaste tolkningen är att dikten skrevs i modernistisk anda och med glimten i ögat, i protest 

mot det romantiska diktandet. Kortheten, intensiteten och de metaforiska beskrivningarna 

öppnar för en begrundande läsning och kan leda till en diskussion om vad dikten vill säga, 

vilken känsla den vill förmedla och hur bildspråket bygger upp stämningen i dikten. 

Diktens olika sinnesuttryck som syn och hörsel står i nära förbund med varandra. Natten 

kommer till Jaget som står på trappan. Stjärnorna blir något mer än bara stjärnor, de kan 

uppfattas som medföljande gäster till natten, och är ljusa, vilket blir en intressant antites mot 

Jaget som står i mörkret: ”När natten kommer/ står jag på trappan och lyssnar, / stjärnorna 

svärma i trädgården/ och jag står i mörkret”. Varför står Jaget i mörkret? Har det en annan 

innebörd som vill visa att Jaget befinner sig bortom lycka? Efter de fyra första fraserna tar 

dikten en ny vändning, istället för att vara beskrivande sker ett utrop: ”Hör, en stjärna föll 

med en klang!”  

Göransson och Mesterton (1998) skriver i sin analys av dikten ”Stjärnorna” att det vanligaste 

sättet att läsa dikten på är att se den som ”metapoetisk”; natten som inspirationskälla och 

stjärnorna som uttryck för poesin. De menar att dikten är uppbyggd efter koder. Dikten 

använder sig av realistiska ord som trädgården, trappan etc. men kodas genom att händelserna 

med stjärnorna betecknas metapoetiskt. När diktjaget går ut och lyssnar till stjärnorna i natten 

visas ett skede där poeten söker inspiration, och stjärnorna som svärmar (som bin), gör att det 

uppstår en stilironi. Ett ”svärmande” blir ett stilbrott mot den romantiska bilden av en 

stjärnklar natt (1998:18). Nästa fras inleds med ett utrop, ett apostroferande som ger en 

auditiv bild: ”Hör, en stjärna föll med en klang!”. När stjärnorna går i kras menar Göransson 

& Mesterton (1998) att koderna bryts mellan det synliga, stämningsfulla och det auditiva, att 

man hör stjärnan falla. Det blir en stilironi som bryter den romantiska stämningen och visar på 
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att poeten misslyckas med sin roll, att skapa i ord. Göranssons och Mestertons tolkning av 

”Stjärnorna” blir det intressant då dikten enligt dem har ett kodat budskap och i motsats till 

min tolkning handlar om ironi. Jag avläser likaså en underliggande betydelse hos orden, men 

till skillnad från Göransson & Mesterson, som anser att Södergran skrivit dikten ur ett för 

tiden kritiserande perspektiv mot det romantiska diktandet, är det min uppfattning att 

Södergrans ordval skapar stämning, dramatik och eftertänksamhet. Genom frasen; ”min 

trädgård är full av skärvor” skulle vidare kunna härledas till ett känslotillstånd. I Södergrans 

dikt händer det något, som enligt min tolkning, skulle kunna peka på en slags 

utanförskapskänsla. Jaget som står i mörkret på trappan verkar avsides från stjärnorna och 

ljuset. Det auditiva, att höra när stjärnor svärmar eller går i kras, kan jag tolka som ett uttryck 

för att visa att något inom henne, inuti människan, går i kras. Men det kan som sagt även 

tolkas ”metapoetiskt” genom Södergrans ironiska och modernistiska förhållningssätt till den 

romantiska bild många poeter målade upp i sina dikter. Då blir sista meningen tänkvärd: ”Gå 

icke ut i gräset med bara fötter; min trädgård är full av skärvor.” Göransson och Mesterton 

(1998) skriver, liksom tidigare nämnts, att diktens slutrader visar ett avståndstagande mot 

romantisk ”stjärnpoesi” och att poesin på så vis kan göras medvetet provokativ (s. 19).  

Sammanfattningsvis kan elever genom att analysera denna dikt få kännedom om vad begrepp 

som bibetydelser, stilironi, auditiva bilder och ”metapoetisk” innebär. Man kan med fördel 

utgå från Göranssons och Mestertons tolkning vid analys av dikten. Men dikten kan öppna för 

andra tänkbara tolkningar  

 

7.6 Analys – ”Jag kommer” 

   

Natten är ung och jag ligger vaken 

Jag är Lucy in the Sky, jag är högt över molnen 

Ja, jag vet att hon är söt men håll tillbaka 

För jag har trillat dit, jag har fallit, jag har vaknat 

Ja, jag vet att hon är söt men håll tillbaka 

För 

 

Jag kommer, jag kommer, jag kommer, jag kommer 

Jag är nästan där 

Jag kommer, jag kommer, jag kommer, jag kommer nu 

Du, håll ut 

Du vet att jag kommer, jag kommer, jag kommer, jag kommer baby 

Jag tror jag är kär 

I taxin, i trappen, i hissen, i hallen, jag faller 

Du och jag nu 

 



 

 25 

Du, snälla vänta, vänta, håll ut 

Tiotusen meter upp i luften ser jag allt så klart 

Jag vet att hon är söt men det måste bli du och jag 

Du och jag, för… 

(Veronica Maggio 2011 [www.svenskalyrics.se]) 

Denna låttext av Veronica Maggio valdes även den p.g.a. att många ungdomar lyssnade på 

den under min VFU, samt därför att den innehåller en intertextuell koppling till en sång av 

The Beatles. Intertextuella kopplingar förekommer i olika texter och om de uppmärksammas 

tror jag de kan bidra till att få elever att hitta paralleller mellan texter. ”Jag kommer” valdes 

också för dess fart och innehåll, vilka nog tilltalar ungdomar och för att den representerar 

något vi nog alla känner igen oss i när förälskelsen är stark och kan upplevas som 

okontrollerbar. Detta känslotillstånd lyfts fram genom textens formuleringar och tillämpade 

stilgrepp som diskuteras närmare nedan. 

I den första strofen beskrivs natten som att den nyss är påbörjad och Jaget ligger vaken. I 

nästa rad händer något och Jaget har förflyttats till en ”annan plats”. I frasen ”Jag är Lucy in 

the Sky” sker ett intertextuellt möte med ”Lucy in the Sky with Diamonds” som är skriven av 

The Beatles (1967), vilket gör att vi (om vi hört låten, vill säga) ser Jaget i ett mer euforiskt 

tillstånd; The Beatles låt gör kopplingar till ett droginducerat rus (närmare bestämt LSD, som 

även är låttitelns akronym). Känslan kan vara densamma även i ett kärleksrus, som Maggio 

beskriver, där förälskelsen är så uppslukande att Jaget ligger sömnlös och ”är högt över 

molnen”. En ny fras inleds med att Jaget vänder sig till sig själv eller till den tilltänkte och det 

finns någon annan med i bilden och Jaget ber den tilltalade att inte ge efter. Jaget trillar, faller 

och vaknar, vilket kan betyda att hon sovit och befunnit sig i en dröm. Det kan även antyda att 

det är något sexuellt som fokuseras på när Jaget befinner sig ”högt över molnen”. Det finns 

upprepningar och anaforer: ” Ja, jag vet att hon är söt men håll tillbaka/ För jag har trillat dit, 

jag har fallit, jag har vaknat/ Ja, jag vet att hon är söt men håll tillbaka”. Anaforerna tillför 

en intensitet till texten genom att upprepa fraser. 

Sedan kommer refrängen, i vilken låttexten når sitt klimax i fart, rytm och upprepningar: ” Jag 

kommer, jag kommer, jag kommer, jag kommer/Jag är nästan där/Jag kommer, jag kommer, 

jag kommer, jag kommer nu/Du, håll ut/ Jag tror jag är kär/I taxin, i trappen, i hissen, i hallen, 

jag faller” Genom dessa fraser får läsaren följa med i det snabba tempot. Det blir på något vis 

bråttom att precisera känslan och det tillstånd texten beskriver, och det stärks utav det tempo 

som anaforer och upprepningar bidrar med. ”Jag kommer” kan också vara en anspelning på 



 

 26 

en orgasm även om detta kanske inte är en självklar tolkning för alla, i det här sammanhanget. 

I den sista strofen sker en vändning. Där finns det en annan som konkurrerar med Jaget om 

kärleken, och Jaget befinner sig långt ifrån: ” Du, snälla vänta, vänta, håll ut/Tiotusen meter 

upp i luften ser jag allt så klart/Jag vet att hon är söt men det måste bli du och jag”. Strofen 

signalerar att känslorna är översvallande och flygplanet som befinner sig bland molnen blir en 

metafor för en euforisk känsla. Det förmedlas ytterligare genom den intertextuella frasen ”Jag 

är Lucy in the Sky”. Kan vi förstå och göra denna koppling, förstärker det Jagets tillstånd av 

att vara i ett kraftfullt lyckorus genom att frasernas till synes olika betydelser faktiskt syftar 

till denna ”rus”- känsla. 

Sammanfattat är detta en lyrisk text gjord för att höras till musik och kanske behöver den 

liksom ”Svarta tankar” och ”Det lilla livet” inte analyseras in i minsta detalj. Men texten är 

intressant utifrån dess intertextuella koppling och det kan vara utvecklande för elever att få 

insikt om, att allusioner av detta slag är ett verktyg en textförfattare eller poet kan använda sig 

av för att skapa vissa effekter. 

 

 

7.7 Analys: ”Kuratorn har sagt” 

 

Kuratorn har sagt 

att jag måste glömma dig 

jag har fått sex röda rosor 

av överläkaren 

och ett kärleksbrev  

från avdelningssköterskan 

jag har fått ugnsstekt falukorv med potatismos 

och en postanvisning och min stereoanläggning 

fungerar bra, tack, jag har fått tre burkar 

meprodorm och en lägenhet på 44 m
2
 

och telefonnumret till närmaste 

partnerförmedling 

jag har inget att frukta 

jag är fullt frisk och normalbegåvad 

jag har lovat den både stilige 

och beläste socialassistenten 

att sluta ligga vaken om nätterna 

och rabbla ditt personnummer  

 

(Kristina Lugn (1984), Levande svensk poesi 2008)   

Kristina Lugns dikt ger även den ger uttryck för ett slags förälskelse och/eller ett slags begär 

efter en annan människa. Den lämpar sig för analys bland annat på grund av dess ironi; den 
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uttrycker sorg och smärta genom att språkligt ta udden av det svåra. Diktens innebörd och 

sättet den är skriven på tror jag ungdomar kan relatera till, och den skulle kunna bidra till att 

förstärka förmågan att uttrycka sig meningsfullt med ett enkelt språk.  

 

Denna dikt skulle kunna liknas vid en ”kom ihåg-lista”, ett uppräknande av betydande 

händelser och artefakter. En traditionell dikt är många gånger uppdelad i strofer och använder 

sig av språkliga bilder. Lugns dikt har en fri form och ett ganska avskalat och modernt språk. 

Precis som Södergrans dikt ”Stjärnorna” är den utan rim. Genom sina uppräkningar av olika 

saker och med sina vardagliga ord som ”socialassistenten”, ”partnerförmedling”, ”44 m²” blir 

dikten ganska enkel att tyda. Men är den lika vacker som Södergrans? Tycke och smak hos 

läsaren är naturligtvis subjektivt och egentligen irrelevant i sammanhanget. Det som istället 

bör belysas är på vilka sätt författare använder sig av olika uttrycksformer och stilgrepp i 

diktandet. Det är å andra sidan en konst i sig att fånga en känsla genom användning av mer 

vardagliga uttryck. Södergrans dikt ”Stjärnorna” förhåller sig ironiskt till det romantiska 

diktandet enligt Göransson & Mesterton (1998). Ironi är en stilfigur, en framställning där det 

som sägs är motsatsen till vad som menas (www.ne.se/ironi). I ”Stjärnorna” ”förstörs” 

romantiska symboler som stjärnor och natt, genom att ge dem en annan innebörd. Stjärnorna 

blir likt bin som svärmar. I Lugns dikt används ironin också för att bryta av vad som menas. 

Ironin är här humoristisk, där känsloläget förtäcks i bitterljuv sarkasm.  

Innehållet i dikten syftar på en form av mänsklig kollaps p.g.a. kärlek, som gör att Jaget 

befinner sig på sjukhus eller någon liknande institution. Även om vi inte har delat en liknande 

upplevelse är det förhållandevis lätt att känna igen sig i de sjukdomsliknande symptomen.  

Den inledande frasen börjar med ett uttalande: ”Kuratorn har sagt/ att jag måste glömma dig”. 

Det pekar på att Jaget upplever någon form av saknad. Sedan får Jaget rosor, kärleksbrev, 

mat, telefonnummer till en partnerförmedling, lägenhet, stereo o.s.v. Dessutom förses Jaget 

med ”tre burkar meprodorm”, vilket vi kan ana är någon sorts lugnande medicin. Vad innebär 

detta rent konkret?  Det är förhållandevis enkelt att få reda på att jaget inte mår så bra, 

eftersom hon tilldelas både medicin och diverse uppmuntrande ”gåvor” av 

sjukvårdspersonalen. Dikten visar på ett ironiskt förhållningssätt när Jaget lovar och intalar 

sig själv och ”den både stilige och beläste socialassistenten” att hon klarar det, och fortsätter: 

”Jag har inget att frukta/ jag är fullt frisk och normalbegåvad/ jag har lovat den både 

stilige/och beläste socialassistenten att sluta ligga vaken om nätterna/och rabbla ditt 

personnummer”. Att sammanföra humor med tragik kan vara ett sätt att prata om svåra ämnen 
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och/eller händelser. Det kan även vara värt att diskutera med elever hur värme och humor kan 

balanseras med svåra tillstånd. 

Sammanfattat kan elever lära sig vad ironi innebär och hur man medvetet kan använda sig av 

vardagsspråket, med inslag av ironi, för att beskriva och berätta om svåra känslor och 

skeenden. Genom uppräkningen av tillsynes positiva saker, slätas Jagets faktiska 

känslotillstånd över och förminskas. Det blir ett ironiskt förhållningssätt och ett 

motsatsförhållande till vad som egentligen upplevs. 

 

7.8 Analys: ”Dagbok” 

 

Söndag – blev jag dödligt kär, 

Måndag – yppade min smärta, 

Tisdag – rörde Lisas hjärta, 

Onsdag – hart min önskan när, 

Torsdag – famntog hon en annan, 

Fredag – mina hämnderop! 

Lördag – skötte flitigt kannan, 

Söndag – glömde alltihop.  

 

(Anna Maria Lenngren (1794), Kärlek och Uppror 1989) 

Undersökningens sista dikt är också en slags uppradning av händelser i en människas tillvaro 

och med ett för tiden vardagligt språk likt det i Kristina Lugns dikt. Dikten skrevs för över 

tvåhundra år sedan, men är fortfarande träffsäker och aktuell. Den är vald för att jag tror att 

ungdomar kan relatera till innebörden och att den kan vara intressant att jämföra språkligt 

med ungdomars språk i dag.  

Dikten beskriver med glimten i ögat hur starka och översvallande känslorna blir vid en 

förälskelse: ”Söndag – blev jag dödligt kär”, men också hur denna känslostorm lika lätt kan 

gå över: ”Söndag – glömde alltihop.” Det ger en kontrast till Lugns dikt som vältrar sig mer i 

den upplevda olyckan av att bli sviken. Men känslan är lika påtaglig och igenkännbar och 

samtidigt likartad i båda dikterna. Om vi återgår till Maggios låttext finns det omedelbara 

snabba känslosvallet också där: ”I taxin, i trappen, i hissen, i hallen, jag faller/ 

Du och jag nu”. En förälskelse är ett intensivt känslospel. Det pendlar mellan att må bra och 

att inte må bra, vilket vi nog alla kan relatera till. Hur tillstånden beskrivs är upp till 

avsändaren. En förälskelse kan förknippas med både lycka, olycka, glädje och vrede beroende 

på vilken väg förälskelsen tar. I Lenngrens dikt är ironin också närvarande, där diktjaget efter 
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att ha blivit varse sin älskades svek först reagerar med vrede; ”torsdag – famntog hon en 

annan,/ fredag – mina hämnderop!” och därefter resignerar och tar till flaskan, i mening av att 

”supa”; ”lördag – skötte flitigt kannan,”.  Ironin är mer distanserad i Lenngrens dikt än i 

Lugns och uttrycks mer lättsamt och sparsmakat, vilket kan vara intressant att jämföra och 

analysera. Att det skiljer ett par hundra år mellan dikterna får en viss betydelse för hur språket 

framstår. När Lugn beskriver ett liknande kärleksscenario i sin dikt uttrycks det dramatiskt 

och med flera utförliga beskrivningar som ger läsaren en bild av hur det känns. Det lättsamma 

språket och fåordigheten i Lenngrens dikt kontrasterar mot Lugns uttrycksfulla och berättande 

innehåll, och visar på ett annat sätt hur ironi kan användas/fungera. Trots olikheterna finns 

vissa likheter med Lugns dikt och till viss del med Familjens låttext ”Det lilla livet”, där 

känsloladdade ämnen beskrivs på ett vardagligt sätt med ironi och humor, utan att det blir 

trivialt. Istället belyses att det är ett mänskligt beteende att vilja glömma bort det som upplevs 

som besvärligt och bedöva sig med alkohol eller andra preparat. Det Lenngren beskriver är 

också förälskelsens flyktighet. De känslor som för stunden upplevs så starka och omvälvande, 

kan lika fort försvinna. 

Sammanfattningsvis är denna dikt också ett bra exempel på hur ironi kan fungera och hur man 

enkelt och på få rader kan beskriva ett starkt händelseförlopp. Med ironiska inslag av att ”ta 

till spriten”, visar Lenngren hur livet går vidare och vardagsbestyren fortsätter, även när man 

blivit sviken av någon. 

 

8. Sammanfattande kommentarer av analyser 

Vad jag vill visa med mina analyser till grund, är ett sätt att värdera och samtala om olika 

lyriska texters betydelseskikt och hur de kan tolkas. Jag har lyft fram stilgrepp som; 

allitteration, allusion, auditiva bilder, taktila bilder, klanger, assonans, metaforer och 

konnotation för att visa på hur textförfattare och poeter kan använda sig av olika redskap för 

att göra sina texter uttrycksfulla och skapa plats för eftertänksamhet. Jag har även visat hur 

relativt abstrakta begrepp som exempelvis ironi, ångest och eufori kan förmedlas beroende på 

hur dikten är konstruerad och hur poeten arbetar med språket. De olika stilgreppen fungerar 

som redskap för att intensifiera känslor, eller ge skeenden andra uttryck, och därmed skapa 

ytterligare bilder och stämningar som mottagaren kan fundera över. 
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9. Diskussion  

Jag inser problematiken med att enbart basera en undersökning på antaganden om texters 

didaktiska värde eftersom det då inte finns någon verifierbar empiri att utgå från. Det finns 

dock belägg för att liknande redskap använts fördelaktigt vid lyrikstudier i praktiken 

(Wiseman 2011), vilket vidare bidrar till att mina lyrikanalyser går att motivera, även om min 

studie inte är förankrad i klassrumsstudier. Min undersökning bör ses som en förstudie, och en 

idé till en praktisk kvalitativ studie i reell undervisningsmiljö om huruvida elevers analytiska 

och språkliga förmågor skulle kunna främjas genom det här presenterade arbetssättet. I 

kommande studier skulle det vara av vikt och stort intresse att undersöka om mina antaganden 

håller i praktiken, genom att följa grupper av gymnasieelever som får undervisning med eller 

utan fokus på lyrik och lyrikanalyser. 

 

Ovanstående lyrikanalyser kan fungera som en ingång när det gäller att förklara för elever hur 

språket får sin dynamik och hur det används med hjälp av olika stilistiska grepp. Jag har 

försökt hålla mina analyser öppna för att kunna ge rum för elevernas egna tolkningar, men 

också tekniska för att de ska tjäna sitt syfte i undervisningen. Läser vi och tar till oss 

Lagerkvists (s. 20) visuella och metaforiska beskrivningar av inre smärta får dikten en väldigt 

stark innebörd. Och ser vi Frödings (s. 23) fåordiga och formmässigt enkla dikt som något 

mer än bara ett par ord på papperet, kan det leda till ett annat sätt att värdera ordens och 

formens betydelse. Genom att elever närstuderar det till synes självklara i en text och får 

insikt om betydelsebärande ord och olika stilgrepp, kan texten både skapa ny mening och 

förmedla ny kunskap till dem. Analysmetoder är för mig en plattform för tolkning, 

fördjupning och förståelse. Förståelse är också en förutsättning för ökat känslomässigt 

engagemang, vilket jag vill tro i sin tur främjar förmågan att tänka analytiskt. 

 

I uppsatsens kommenterade textanalyser har jag använt mig av både dikter och musiktexter 

för att på så vis försöka föra in ungdomars kultur i undervisningen, vilket jag tror kan öppna 

för ett djupare resonemang kring de olika texterna. Tanken med analyserna är att se lyrikens 

didaktiska potential, och resonera om på vilket sätt exempelvis stilistiska figurer kan 

användas som verktyg för lyrikanalys i undervisningen. Elever ska få möjlighet att läsa och 

granska texter utifrån sina egna värderingar och sina egna språkliga kunskaper, på samma sätt 

som jag läser av lyriken med min kunskap och mina referensramar. Tanken är att det ska 

kunna bli ett språkligt, analytiskt och emotionellt möte där elevers tankar kring språk och 

innehåll uppmärksammas. 
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De flesta forskare och författare verkar vara överens om att lyrik har många egenskaper som 

berör och att dessa i sin tur skulle kunna vara användbara när det gäller att utveckla både 

språkförståelse och självkännedom och för att vidga synen på hur människor tänker och 

uttrycker sig. Men att förverkliga egenskaperna i skolundervisningen verkar vara svårt av 

olika anledningar. Angela Wisemans (2011) forskning angående lyrikstudier pekar på 

framgång vad gäller fördjupad språkförståelse och kreativitet i samband med analyser av 

poesi och musik. Forskningen visar att de flesta refererade lärare motsätter sig lyrikanalyser, 

vilket verkar bero på tidsbrist, en ovana inför genren, eller därför att de menar att analyser kan 

förstöra upplevelsen av dikten. Ofta förefaller det känslomässiga i dikten föregå analysen. Jag 

anser att analyser är en viktig del i studiet av lyrik, eftersom olika analysverktyg kan 

underlätta förståelsen för det språkliga och det tematiska i olika lyriska texter.  

Läroplanen i svenska, GY11, förespråkar att elever genom bl.a. litteraturen ska formas till att 

bli kritiska tänkare, samt få kännedom om olika begrepp, berättartekniker och stilar. 

Litteraturen ska hjälpa dem att bli reflekterande individer. Jag tror att elever lär sig mer och 

har större potential att bli reflekterande individer om vi i samband med lyrikanalyser använder 

oss av öppna diskussioner.  

Det primära målet med undervisning borde vara att hjälpa elever hitta sitt språk, så att de 

själva kan utveckla sina resonemang kring texter både muntligt och skriftligt, skriver Wolf 

(2002:135–136). Jag tror att man med hjälp av att läsa och få upp ett intresse för olika sorters 

texter och uttryckssätt kan få igång kritiska diskussioner som inte bara utgår från lärarens 

perspektiv, utan även från elevernas. För att komma dit kan lyrikanalyser med öppna 

resonemang vara användbara. Men för att analyser ska ge en djupare språklig medvetenhet 

tror jag att elever behöver vägledas av läraren för att få kännedom om diktens konventioner 

och verkningssätt.  

Om Dikter bara förklaras ur lärarens perspektiv ges enligt Andrews (1991) inget utrymme för 

resonemang kring diktens språk och innebörd, som eleverna sedan själva kan relatera till. 

Diktanalyser görs oftast i examinerande syften enbart för att visa elevers kunskaper, menar 

Hall (1989) och Hennesy, Hinchion och McNamara (2011). Trots att de refererade forskarna 

presenterar fler argument för att använda lyrik i undervisningen, till exempel att det bidrar till 

ett mer kreativt, intellektuellt, kritiskt-analytiskt och meningsfullt lärande, förefaller det vara 

få lärare som arbetar didaktiskt med lyrik i skolan i syfte att främja dessa egenskaper hos 

ungdomar, eftersom lyriken ofta anses vara abstrakt och svår att motivera inför elever. 
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Forskarna förespråkar en öppen läsning och tolkning av dikter vilken gynnar språkförståelse 

och egna reflexioner, men som inte förefaller vara analyser. Jag vill emellertid använda mig 

av begreppet analys, eftersom jag anser att precis som en s.k. öppen läsning inbjuder även 

analyser till samtal om dikters språk och innehåll. Dessutom studeras språket och innebörden 

mer ingående vid en analys, vilket jag ser som fördelaktigt i arbetet med att fördjupa 

elevernas språkförståelse och reflexionsförmåga.   

Georgia Heard skriver i sin bok Allt gott på jorden och i solen något som i mitt tycke förklarar 

poeternas hantverk väl: ”Att förvandla det banala till poesi” (Heard 2007:99). Texterna som 

används i uppsatsens undersökning beskriver känslor, som alla är fundamentala och skulle 

kunna uttryckas mer direkt, såsom ”jag mår dåligt” eller ”jag är lycklig”. Genom analyserna 

har jag demonstrerat hur lärare kan introducera lyrikens metaforiska språk för elever och 

förklara hur känslor kan uttryckas på ett sätt som gör att dikten får liv.  

Heard varnar för att använda sig för mycket av olika begrepp i en diktgenomgång om det inte 

kan göras på ett relevant och meningsfullt sätt.  Lärare bör introducera eventuella begrepp 

naturligt och i harmoni med dikten, för att visa hur poeten arbetar med språket och för att 

elever lättare ska förstå tekniken. Heard menar också att genom förståelse för diktens form, 

d.v.s. hur den är uppbyggd, ges vidare förståelse för dikten som konstform (Heard 2007:101, 

110).  I analyserna har jag försökt använda mig av relevanta begrepp för tolkningen av 

texterna. Ska elever bli medvetna om olika sätt att beskriva känslotillstånd vill jag påstå att 

det behövs en viss begreppsförståelse samt ett rikare ordförråd dels för att eleverna ska kunna 

förstå andras känslouttryck, dels för att de ska kunna ge uttryck åt sina egna känslor. Om 

elever blir medvetna om att det finns ord och begrepp som inte alltid är entydiga, att till synes 

uppenbara begrepp kan skifta innebörd och att vår världsbild kan uppfattas och definieras på 

olika vis, har man kommit långt som lärare, menar Wolf (2002:130). Det centrala i 

undersökningen är mötet som sker i de olika bearbetningarna av de lyriska texterna, vilket 

även bör vara det centrala i diskussion mellan lärare och elever. Läraren har sin tolkning som 

kan diskuteras tillsammans med elevernas tolkningar. På så vis kan läraren lära elever att 

deras tolkningar kan variera och samtidigt understryka vikten av att lära sig använda strategier 

för ökad textförståelse. Enligt litteraturpedagogen Bitte Sørensen, är det viktigt att elevernas 

möte med texterna bearbetas och är i fokus om analysprocessen ska bli meningsfulla för dem 

(refererat av Wolf 2002:129). Lyrik kan lära oss att fånga det osägbara. 



 

 33 

Stefan Lundström (2007:124) skriver att kravet ökar på lärare att skapa meningsfull 

undervisning utifrån elevers egna erfarenheter. Lärare bör själva ha goda relationer till 

litteraturen för att eleverna ska tillgodogöra sig de kunskaper som behövs för att kunna 

försvara och ge argument åt sina egna tolkningar. Jag tolkar det som att den kultur eleverna 

bär med sig till skolan med fördel bör möta lärarens kunskaper för att få en ideal lärsituation. 

Lundström skriver även att lyrikanalyser mer eller mindre förkastas på grund av att de anses 

svårarbetade, samtidigt som en fördjupad begreppsförståelse fortfarande är av vikt för 

gymnasieelever (2007:125). Enligt mig blir det motsägelsefullt att förkasta lyrikanalyser som 

annars kan vara ett ypperligt redskap för att få fördjupade kunskaper om just begrepp och 

samtidigt ge utrymme för diskussion och tolkning. Jag tror inte att problemet ligger i 

lyrikanalyserna i sig, utan det är lärarens ansvar att finna ett undervisningssätt som elever och 

lärare kan förlika sig med och, som Lundström skriver, kan skapa trygga litteraturrelationer.  

En annan angelägen fråga som forskningen berör är huruvida lyrikupplevelsen förstörs om 

texten demonteras ner på detaljnivå i jakten på den s.k. ”inre meningen”. Kanske är det mer 

angeläget att som lärare istället låta dikter vila på sin egen genomslagskraft och expressivitet, 

som Hall (1988:55) anser. Andrews (1991:1-4) och Rooswall (1998:17-18) menar dock att 

elever behöver hjälp med språkförståelsen för att förstå dikten. Åsikterna angående 

undervisningsformerna polariseras lätt. Samtidigt som lärare ska respektera dikter som de är 

för att inte förstöra upplevelsen för sina elever, behöver elever också hjälp med att förstå dem. 

Man kan jämföra med att analysera en bild: vi har oftast inga svårigheter att se många olika 

saker, symboler, eller värden i bilden och kompositionen, som tillsammans med andras 

tolkningar blir intressanta att diskutera. På liknande sätt går dikter att demontera likt ett pussel 

i syfte att utforska specifika delar som kan ge en nyanserad bild av helheten Genom analyser 

kan intressanta diskussioner och reflexioner generera djupare medvetenhet och kunskap om 

diktens innehåll och språk.  

Det finns som sagt svårigheter med att praktiskt tillämpa lyrikanalyser i undervisning. En av 

anledningarna tror jag kan vara att det är svårt att förutse vilket klassrumsklimat som råder, 

vilken bakgrund elever har i förhållande till litteratur m.m. Jag vill inte tro att det 

nödvändigtvis krävs en god litterär bakgrund för att klara av lyrikanalyser, men till exempel 

Rooswalls undersökning (1998) visar att elever har svårt att uttrycka sig utan förkunskaper. 

Det verkar rimligt att, som Hall (1989) och Heard (2007) förespråkar, introducera lyrik tidigt i 

skolan så att elever blir bekanta med formen och språket, för att sedan lättare kunna använda 
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sig av analyser i undervisningen. Att dikten har betydelse för den som läser den förefaller vara 

en viktig förutsättning för att elever och lärare ska kunna arbeta med dikter på ett givande sätt. 

”När jag tycker om en dikt, så har jag också börjat förstå den”, menar Heard (2007 s.24). 

Även om det kan vara svårt att tillfredsställa alla elever kan man som lärare, och som 

Wiseman (2011:71-72) påstår, främja intresset och det språkliga medvetandet genom att 

presentera en variation av både moderna musiktexter och äldre poesi i undervisningen. På så 

vis kan lärarens kunskap knytas ihop med ungdomars kultur, och lyrikdiskussionerna kan 

föras på ett djupare plan i takt med att elever allt mer bekantar sig med lyrikens olika uttryck 

och former.  

Jag vill mena att analyser behövs för att på ett djupare sätt kunna resonera om olika teman. 

Genom närläsning får man ett större perspektiv på hur olika känslotillstånd kan uttryckas. 

Som lärare ska man inte vara rädd för att utmana elever genom att uppmärksamma diktandets 

”tekniker” om syftet är att de ska skaffa sig en djupare analytisk medvetenhet och 

språkförståelse. Den förståelsen kan med fördel skapas utifrån texter som ungdomar 

identifierar sig med. För att nå reflekterande analytiska färdigheter hos gymnasieelever, som 

GY11 eftersträvar, förefaller det viktigt att lärare har ett eget engagemang och litar till lyriken 

som ett språkligt verktyg i undervisningen. Förhoppningsvis framgår det av den här 

uppsatsens analyser hur lärande och mångfasetterad lyriken kan vara, och att det finns 

potential för mer utbredd användning av lyrik i samband med svenskundervisning i 

gymnasieskolan.  

 

10. Slutsats  

Syftet var att genom ett antal kommenterade textanalyser fästa uppmärksamheten på hur man 

skulle kunna arbeta med lyriska texter och hur det skulle kunna bidra till ökad analytisk 

förmåga hos gymnasieelever. Undersökningen visar med stödjande argument från de 

refererade forskarna, att lyriken har känslomässiga (emancipatoriska) egenskaper, i mening av 

att lyriken hjälper till att förstå, uttrycka känslor och åsikter, och att reflektera över sin egen 

och andras tillvaro. Undersökningen visar också att lyriken har funktionella egenskaper som 

gynnar språkutveckling, skriftbruk, muntlighet, skriv- och berättarförmågan, vilket stöder min 

hypotes om att lyriken har didaktisk potential. För att främja analytiska och språkliga 

förmågor hos elever behöver enligt Heard (2007) och Hall (1989) m.fl., lyrikundervisningen i 
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skolan bli en kontinuerlig process för att elever ska bli vana vid lyrikens former och begrepp 

och kunna tillgodogöra sig dessa förmågor.  

Som en rent icke-empirisk studie kan den här uppsatsen naturligtvis inte verifiera de berörda 

hypoteserna gällande elevers utveckling av analytiska förmågor i samband med lyrikstudier. 

Däremot har uppsatsen lagt en grund för en kommande praktisk tillämpning och fortsatt 

forskning.  

Utifrån min frågeställning, på vilket sätt olika lyriska texter kan användas i 

gymnasieundervisning i syfte att främja analytiska resonemang hos eleverna, anser jag att jag 

har visat lyrikens didaktiska potential att främja ett analytiskt tänkande och ett känslomässigt 

engagemang hos elever. Jag anser även att mina kommenterade textanalyser visar att arbete 

med både musiktexter och dikter skulle kunna vara en fungerande undervisningsmetod: 

 Genom de kommenterade textanalyserna uppmärksammas stilmedel, begrepp och 

olika betydelseskikt som lyriska texter kan ha. Detta kan ge elever en större 

medvetenhet om olika språkliga former och uttryckssätt. 

 

 Textanalysernas förutsättningslösa tolkningar öppnar för ett nyansera och analytiskt 

sätt att reflektera kring texters olika innebörder och bjuder in eleverna till ett samtal 

om textförståelse och tolkning. 
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11. Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks och diskuteras ett antal lyriska texter och frågan ställs huruvida 

texter av detta slag skulle kunna bidra till att utveckla gymnasieelevers analytiska kompetens 

och förmåga att reflektera över innehåll och språkligt uttryck. I en tid då läroplanen för 

gymnasieskolan eftersöker kritiskt tänkande individer, finner jag det av intresse att undersöka 

lyrikens didaktiska potential i detta avseende. I ett antal kommenterade analyser av olika 

texter, både musiktexter och traditionella dikter, diskuterar jag form, stilgrepp, innehåll och 

tolkning. Jag förespråkar textanalyser som redskap för att underlätta förståelsen av dikter och 

för att skapa diskussion om vad de vill förmedla och hur de gör det. Stor vikt läggs vid att 

värdera olika tolkningar av lyriska texter och ställa dem i relation till ungdomars ”här och 

nu”, för att på så vis öppna för intressanta diskussioner.  

 

Jag inser problematiken med att enbart ha en icke-empirisk undersökning utan underlag från 

reell praxis, varför den här undersökningen bör ses som en förstudie till en eventuell 

fältstudie. Med stöd av nuvarande forskning, och då främst utifrån Lars Wolf och Angela 

Wiseman, anser jag att analys av lyriska texter skulle kunna bidra till ökad språklig 

kompetens. Slutsatsen av detta arbete är att resonemang kring lyrikens komponenter och de 

olika texternas betydelseskikt skulle kunna främja ett analytiskt tänkande hos gymnasieelever. 
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