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Sammanfattning 
Föreliggande studie av amerikanska läromedel om poesiundervisning syftar till att 
utveckla ett didaktiskt vetenskapligt underlag för svensklärare som vill reflektera 
kring sin undervisning i poesi. Studien behandlar läromedel avsedda för lärare som 
undervisar i de äldre åren. Inledningsvis påtalas att det i dagsläget finns mycket lite 
svenskämnesdidaktisk forskning som lärare kan använda när de planerar för under-

visning i poesi. Genom en abduktiv analys utifrån temana poesin som ämne, urval av 

poesi och lärarens arbetsuppgift studeras läromedel utifrån två teoretiska huvudspår. 
Frågeställningarna lyder: Hur beskriver författarna ämnet för sin undervisning? Hur 
ser urvalet av dikt ut? Hur beskriver författarna lärarens arbetsuppgift? För en di-
daktisk analys av den föreslagna undervisningen har Werner Jank och Hilbert Mey-
ers didaktikteori använts. Begrepp från Pierre Bourdieus kultursociologiska teori har 
använts för att belysa materialet utifrån ett klassperspektiv. Resultatet visar att den 
teoretiska reflektionen kring vad poesi är ontologiskt saknas i läromedlen och förfat-
tarna använder inte någon litteraturvetenskaplig eller annan akademisk diskussion 
av poesin som ämne. När det gäller urvalet av poesi till undervisningen är läraren 
den som ensam avgör vilka dikter som behandlas i undervisningen. En tydlig ambit-
ion att få eleverna att uppskatta den kanoniserade eller erkända samtida poesin är 
genomgående i läromedlen. Uppsatsen förordar utifrån resultaten att framtida 
svenska läromedel, oavsett om de riktar sig till lärare eller elever, bör byggas utifrån 
en vetenskaplig ämnesförståelse som inbegriper den ontologiska nivån och att dis-
kussioner om poesins värden och dess lyriska kvalitéer bör knytas till denna. Legi-
timering av undervisning bör ske didaktiskt medvetet på den ideologiska nivån så 
att de normer och värderingar som påverkar poesiundervisningen uppmärksammas 
och granskas. 

 
Nyckelord: poesi, didaktik, läromedel, kulturellt kapital, litteraturundervisning 
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Förord 
Det har varit en lång process med att färdigställa denna uppsats. Även om uppsats-
skrivande till största delen är ett ensamarbete är den slutgiltiga uppsatsen ingalunda 
resultatet av en persons arbete. Jag vill tacka min handledare Stefan Lundström för 
god handledning. Jag vill också tacka Karin Jonsson, Fredrik Sjögren, Frida Mark-
lund, Annbritt Palo samt min opponent Malin Wiklund för ytterligare värdefulla 
synpunkter på texten. 
 
Anna Sigvardsson  
Luleå, juni, 2013  
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Inledning 
Lyriken är tillsammans med epiken och dramatiken en av de tre stora klassiska 
skönlitterära genrerna och rymmer mänsklig erfarenhet från historisk tid och sam-
tid. Som konstform har lyriken eller poesin, många olika funktioner och värden för 
läsare. Genren har utvecklats genom historien vad gäller form, innehåll, funktion 
och genom olika sorters samspel med andra konstarter. Svensklärare förväntas i lit-
teraturundervisningen behandla lyriken på ett meningsfullt och vetenskapligt sätt 
både vad gäller själva ämnesinnehållet och den didaktiska planeringen. Men hur 
pass förberedda är lärarna egentligen för detta undervisningsuppdrag kan man 
fråga sig. Idag finns endast ett fåtal svenskämnesdidaktiska studier om poesiunder-
visning och lärare har inte något utbud av läromedel till sin hjälp. Svensklärare får 
därför använda sig av eventuella erfarenheter av att ha blivit undervisade i poesi 
och utveckla sin undervisning i samarbete med kollegor. Den beprövade erfarenhet-
en snarare än vetenskapen är huvudsakligen utgångspunkt för poesiundervisning. 
Ambitionen med denna uppsats har därför varit att skapa ett vetenskapligt ämnes-
didaktiskt bidrag genom en studie av läromedel om poesiundervisning för äldre 
elever. Förhoppningen är att svensklärare kan hitta en ny ingång till didaktisk re-
flektion kring poesiundervisning i denna text.  
 

Uppsatsens disposition 
Härnäst presenteras syftet med studien och de forskningsfrågor som varit vägle-
dande vid analyserna. Därefter följer ett avsnitt om de metodologiska utgångspunk-
terna. Tidigare forskning presenteras och sedan görs en genomgång av de styrdo-
kument som svensklärare har att förhålla sig till i sin undervisning och där man kan 
se flera olika och mer eller mindre utskrivna krav på hur poesin ska behandlas i 
svenskämnet olika kurser. 
 
Teoriavsnittet, där den teori som jag använder i analyserna beskrivs, ligger sedan 
strax före de kortfattade presentationerna av läromedlen. Jag har valt att lägga den 
teori som brukas i anslutning till analyserna för att det ska vara lätt att gå tillbaka till 
teoriavsnittet om man vill läsa om ett begrepp igen. Efter presentationerna av läro-
medlen följer resultat och analyser. Uppsatsen avslutas sedan med en diskussion av 
resultaten. 
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Syfte och forskningsfrågor 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att studera den poesiundervisning 
för äldre elever som föreslås av tre författare av amerikanska läromedel för att ge 
svensklärare ett didaktiskt vetenskapligt underlag som möjliggör en diskussion 
kring utvecklingen av undervisning i poesi. Studien vänder sig främst till svensklä-
rare som arbetar med de äldre årens elever, det vill säga högstadiet och gymnasiet, 
samt till lärare inom vuxenutbildningen. Min egen lärarutbildning i svenska och 
psykologi med en senare vidareutbildning i svenska som andraspråk, var inriktad 
mot de äldre eleverna och det är på dessa stadier som jag huvudsakligen har arbetat. 
Det föll sig därför naturligt att inrikta studien mot de skolår som jag själv har mest 
erfarenhet av och utbildning för. Min förhoppning är dock att denna uppsats resul-
tat kan vara användbara även för lärare i de yngre åren då de litteraturteoretiska 
resonemangen och diskussionerna om litteraturens kvalité som förs är av mer gene-
rell art och inte enbart berör lyriken. Uppsatsen utgör också som redan nämnts ett 
vetenskapligt bidrag till det aktuella forskningsläget.  
 
I denna uppsats har tre frågeställningar har styrt analysarbetet. Dessa frågeställ-
ningar är: 
 
1. Hur beskriver författarna ämnet för sin undervisning? 
2. Hur ser urvalet av dikt ut? 
3. Hur beskriver författarna lärarens arbetsuppgift? 
 

 

Metodologiska utgångspunkter 
Denna studie är ämnesinriktad och rör ett av svenskämnets arbetsområden, nämli-
gen poesin. Som didaktisk studie placerar den sig i fältet svenska med didaktisk in-
riktning (SMDI). Det innebär att jag här som svensklärare och som uppsatsförfattare 
står med ena foten i litteraturvetenskapen och den andra i det svenskämnesdidak-
tiska fältet. Det krävs en tvärvetenskaplig ansats, vilket fältet svenska med didaktisk 
inriktning erbjuder, för att studien ska komma svensklärare till nytta.  
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Studien är en kvalitativ deskriptiv-analytisk studie med en normativ ansats, vilket 
innebär att jag i uppsatsen både vill beskriva och öka förståelsen för den poesiun-
dervisning som rekommenderas i läromedlen. Jag vill även utifrån analyserna av det 
studerade materialet lyfta vissa förslag till professionell reflektion i den avslutande 
diskussionen. 

 

Urval av läromedel 
I början av arbetet med denna uppsats var jag intresserad av att ta reda på vad 
forskningen visste om poesiundervisning för äldre elever och tanken var att jag 
skulle studera någon aspekt ur denna forskning. Det visade sig dock, då jag sökte 
efter svenskämnesdidaktisk forskning via LIBRIS och Google Scholar, att det nästan 
helt saknades forskning på detta område. Artiklar söktes via Swepub som samlar 
den vetenskapliga publiceringen vid svenska lärosäten utifrån sökorden poesi + 
undervisning, lyrik + undervisning och dikt + undervisning men inte heller där hit-
tades någon artikel som berörde poesiundervisning för äldre elever. Då försökte jag 
istället finna läromedel för lärare i ämnet och sökte via LIBRIS. Det fanns ett mindre 
antal på svenska men de riktade sig till lärare för de yngre åren. Däremot visades ett 
par läromedel på engelska med fokus på poesiundervisning för äldre elever i träfflis-
tan. Det blev tydligt att det fanns mer att studera inom den anglosaxiska pedago-
giska traditionen vilket ledde till att jag beslöt mig för att studera några läromedel 
från detta fält. Av tid- och utrymmesskäl begränsades urvalet till fyra titlar som be-
handlade poesiundervisning för äldre elever. De utvalda läromedlen visade sig alla 
vara amerikanska. Två böcker är av samma författare och hör ihop eftersom meto-
den för poesiundervisning utvecklas över de båda böckerna. Läromedlen är Kenneth 
Kochs Wishes, Lies, and Dreams: Teaching Children to Write Poetry från 1999[1970] och 
Rose, Where Did You Get That Red? Teaching Great Poetry to Children från 1990[1973] 
och Judith Michaels Risking Intensity - Reading and Writing Poetry With High School 
Students från 1999 samt Albert Somers Teaching Poetry in High School, även den från 
1999.  
 
Urvalet är således en blandning av vad som fanns tillgängligt på LIBRIS kombinerat 
med ett par andra selektionskriterier. Ett kriterium var att läromedlen skulle rikta sig 
mot äldre elever och ett annat var att läromedlen skulle ha ett omfattande och intres-
sant innehåll som belyste mer aspekter än de få svenska läromedlen. Kenneth Koch 
hade jag också hört talas om av en kollega redan innan böckerna dök upp i träfflis-
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tan på LIBRIS och jag valde, förutom ovan nämnda skäl, även därför att studera just 
Kochs metod för poesiundervisning. Urvalet är även motiverat utifrån att detta är 
läromedel som är framlyfta av företrädare för det pedagogiska fältet. En sökning på 
Google Scholar visar att alla läromedlen citeras, Koch har över fyrahundra citeringar 
och de andra två författarna runt tjugotalet. Judith Michaels och Albert Somers 
böcker är publicerade av National Council of Teachers of English (NCTE) en nation-
ell organisation som sedan 1911 arbetat för att utveckla engelskundervisning och 
samlar både amerikanska och anglosaxiska medlemmar till konferenser och konvent 
varje år. Kenneth Koch har även varit inbjuden att föreläsa om sin undervisningsme-
tod på NCTE:s konvent.  
 
Selektionen av läromedlen innebär att resultaten i denna studie således är begrän-
sade till att gälla enbart för detta material. Det är omöjligt att göra generella uttalan-
den om läromedelsutgivningen i stort eftersom urvalet inte är representativt. I sam-
språk med LTU:s bibliotekarier har jag försökt att överblicka utgivningen av denna 
typ av läromedel för att avgöra om de fyra som uppsatsen studerar är typiska eller 
ovanliga, men det verkar svårt få fram en bild av den totala utgivningen i ämnet om 
det ens är möjligt. Representativiteten och generaliserbarheten inom det ameri-
kanska fältet i sig är dock inte i huvudsakligt fokus i denna studie som istället ämnar 
bidra till den svenskämnesdidaktiska forskningen och inte diskutera den ameri-
kanska läromedelsproduktionen. Den brist på studier som föreligger i det svenska 
fältet gör att uppsatsen har mer av en explorativ karaktär. Här har amerikanskt 
material studerats för att ge vägledning och kunskap till det svenskämnesdidaktiska 
fältet som saknar motsvarande material. Frågorna om resultatens giltighet och räck-
vidd i ett större amerikanskt och anglosaxiskt sammanhang är naturligtvis intres-
santa och viktiga. Inom ramen för detta arbete har jag dock fått lägga dem åt sidan 
och konstatera att utredningar av detta kräver andra studier.  
 

Abduktion 
För att besvara frågeställningarna har jag valt ett arbetssätt där min läsning av läro-
medlen varvas med teoretiska analyser i ett växelspel. Detta sätt att forska på ett 
kvalitativt material, att med personliga förkunskaper, föreställningar och teoretiska 
perspektiv, gå från en slags primärtolkning till nytolkning, eller identifiering av 
mönster, och sedan ytterligare omtolkning i en fortlöpande repeterande process kal-
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las abduktion. Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008) har i Tolkning och reflektion - 

vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod beskrivit abduktion på följande vis: 
 

Den innebär att ett (ofta överraskande) enskilt fall tolkas utifrån ett hypotetiskt 
övergripande mönster, som, om det vore riktigt, förklarar fallet i fråga. Tolk-
ningen bör sedan bestyrkas genom nya iakttagelser (nya fall). [...] Abduktionen 
utgår ifrån empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska för-
föreställningar och ligger i så motto närmare deduktionen. Analysen av empi-
rin kan till exempel mycket väl kombineras med, eller föregripas av, studier av 
tidigare teori i litteraturen; inte som mekanisk applicering på enskilda fall, utan 
som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förståelse. Under forsk-
ningsprocessen sker således en alternering mellan (tidigare) teori och empiri 
varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra.  (s. 55-56) 

 
I fokus står alltså av forskaren identifierade mönster i ett empiriskt material. Mönst-
ren kan ha upptäckts med hjälp av teori eller mer slumpmässigt. Dessa relaterar 
forskaren till valda teorier eller olika perspektiv för att bättre förstå dem. Teorier och 
perspektiv kan förklara mönstren och bidra med en ökad förståelse för empirin, eller 
så bör teorierna och perspektiven förändras för att de inte kunde bidra till djupare 
förståelse av empirin. Abduktion som metod är alltså en process där empiri, teori 
och forskarens förståelse av dessa ingredienser i forskning förändras kontinuerligt.  
 

Tillvägagångssätt 
Inledningsvis närläste jag litteraturen och skrev anteckningar om delar av innehållet 
som jag tyckte var didaktiskt intressanta eller problematiska och i och med detta ut-

kristalliserade sig vissa teman som värda att studera närmre: urval av poesi och lära-

rens arbetsuppgift. Temat urval var något som diskuterades på olika vis av alla förfat-
tare och det är en central problematik i litteraturundervisning generellt. Hur ska 
man egentligen välja ut litteratur till undervisningen och på vilka grunder? En an-
nan fråga som författarna tar upp och som verkat oroa många lärare som författarna 
mött, är vad som krävs för att kunna undervisa i poesi. Av denna anledning ville jag 
se vad läromedelsförfattarna anser om lärarens arbetsuppgift och hur den ska skötas 

på bästa vis. Det första temat poesin som ämne lade jag till för att jag ställde mig frå-
gan hur författarna betraktade sitt ämne. Här var jag intresserad av att studera äm-
nesförståelsen som presenteras i läromedlen, det vill säga deras uppfattning om poe-
sin. På detta sätt har jag arbetat med det steg av primärtolkning och nytolkning 
(identifiering av mönster) som är en del av den abduktiva metodiken.  
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När det gäller den vidare analysen har den skett i två steg. Det första analyssteget 
har genomförts genom att textpartier som rör temana har sökts fram utifrån olika 
partier i ett läromedel. Därefter har jag genom närläsning skrivit fram en slags tol-
kande beskrivning av hur varje författare förhåller sig till temana. Dessa beskriv-
ningar kommer jag här att kalla grundanalys. Grundanalyserna som totalt är nio till 
antalet, tre per tema, redovisas tillsammans med flera citat som på så sätt utgör en 
del av dessa framtolkade beskrivningar. Alvesson och Sköldberg (2008) understry-
ker att forskningsdata eller empiri alltid är tolkade och konstruerade i en viss me-
ning. Empirin är resultatet av mer eller mindre medvetna val hos forskaren om till 
exempel varför någonting är värt att studeras. Den tolkning som forskaren gör av 
sina data är inte heller någon neutral utsaga (Alvesson & Sköldberg, 2008). I uppsat-
sen har jag försökt att ligga nära läromedelstexterna i grundanalysen genom att an-
vända flera citat. Detta för att läsaren lätt ska kunna följa och granska hur min tolk-
ning och min konstruktion av empirin, det vill säga författarnas förhållningssätt till 
temana, gått till. Att jag valt att kalla dessa analyser för grundanalyser betyder inte 
att jag tror dessa skulle vara helt a-teoretiska eller ”objektiva” till skillnad från det 
andra teoretiska analyssteget. Mina förkunskaper och teoretiska skolning finns alltid 
med i tolkningarna, men läsaren ska lätt kunna bilda sig en uppfattning om tolk-
ningarnas rimlighet.  
 
I den andra delen av analysprocessen har de teoretiska utgångspunkterna använts 
för att ytterligare belysa och diskutera grundanalyserna på ett mer sammanfattande 
och övergripande plan. Varje resultatdel avslutas alltså med en generell teoretisk 
analys av de tolkande beskrivningar som jag först redovisar. I teoriavsnittet längre 
fram i uppsatsen redogör jag för de teoretiska utgångspunkterna hur begreppen tol-
kats av mig och använts för att belysa materialet. På några ställen har även annan 
forskning använts för att analysera materialet. 
 

Lyrik, poesi, dikt  
Lyrik, poesi och dikt är i en vardaglig bemärkelse synonymer och de används för en 
viss textsort. Orden används även om vartannat i denna uppsats då den svenska 
litteraturen i ämnet blandar dem friskt. Jag ser ingen anledning att utesluta något av 
orden i detta uppsatssammanhang. Detta skulle innebära en onödig värdering 
och/eller avgränsning av den svenskämnesdidaktiska och litteraturvetenskapliga 
terminologin som vanligen gör bruk av dem alla tre. Här lämnar jag således definit-
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ionsproblematiken för vart och ett av begreppen åt sidan eftersom jag inte finner den 
fruktbar och använder dem parallellt trots att orden strikt talat kan ha olika inne-
hållsomfång, beroende på valda definitioner. Men vad skiljer orden åt? Det är värt 

en kort kommentar. Här citeras litteraturvetaren Lars Wolf (2003) ur boken ...och en 

fräck förgätmigej: 
 

Poesi kommer från det grekiska ordet poie’sis, som betyder ‘diktning’ eller 
‘skaldekonst’. Det används ofta idag som ett mer allmänt begrepp än dikt och 
lyrik. Att det är släkt med poem, som kan översättas med ‘dikt’ eller ‘skaldes-
tycke’ är lätt att se. Lika lätt inser man att en poet är den som skriver dikterna. 
   Dikt har sitt ursprung i det latinska ordet dicta’re med betydelsen ‘dikta’. [...]  
   Lyrik kommer från grekiskans lyra, ett sjusträngat musikinstrument. Lyrik, 
som är en av diktandets tre grundformer vid sidan av epik och dramatik, har 
inte så mycket med formen som med innehållet att göra. Detta utgörs ofta av 
personliga uttryck för en bestämd känsla eller stämning, återgivna med ord och 
rytmer som hjälper läsaren att uppleva just detta. (s. 10-11) 

 
Wolf påpekar även att varje tid har sitt sätt att skriva och värdera lyrik och att olika 
smakomdömen fälls beroende på rådande värderingar. Lyriken som genre är i stän-
dig omvandling och formexperiment av alla de slag och alla typer av ämnen är nu-
mera inkluderade. Idag ges omdömen mest på estetisk grund; lyrisk kvalité är det 
som diskuteras (2003, s. 28). Även litteraturvetaren Lars Elleström (1999) påtalar i 
Lyrikanalys - en introduktion att genren ständigt utvecklas: 
 

Allt som finns till någon längre tid omformas av historien, och det gäller i hög 
grad också många av litteraturvetenskapens viktigaste termer och begrepp. 
Ord som dikt, lyrik, vers och poesi har betytt delvis olika saker i olika tider, och 
vi måste leva med faktumet att betydelseglidningar är en del av vår språkliga 
verklighet. (s. 20) 

 
Poesi, dikt och lyrik är alltså till en del föränderliga begrepp med ett rörligt innehåll 
men för att ge läsaren en bild av vad lyriken kan tänkas vara idag så erbjuder El-
leström (1999) följande beskrivning och den får även tjäna som en mycket lös arbets-
definition i denna uppsats:  
 

Det speciella med lyriken, vill jag således påstå, är att vi i högre grad än annan 
litteratur ser och hör den. [...] Vi har lyriken ‘som musik’ och lyriken ‘som bild’ 
[...]. Dikten är en sorts fågelsång som sjungs med hjälp av alfabetets bokstäver 
och läsarens öga. (s. 12-13) 

 
Det är på sin plats att säga att denna studie inte kommer att söka svar på frågan om 
vad poesi är idag eller hur man sett på detta tidigare i historien. Frågorna kommer 
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att diskuteras i samband med analysen av läromedlen men de finner inget försök till 
svar i denna uppsats. 
 

Tidigare forskning 
Litteraturvetaren och svenskämnesdidaktikern Per-Olof Erixon (2006) påtalar i 
Drömmen om den rena kommunikationen - diktskrivning som pedagogiskt arbete i gymnasie-

skolan att det finns få studier kring lyrikundervisning för de äldre eleverna. I inled-
ningen anför han att skönlitteraturen och litteraturundervisning generellt får stå till-
baka för ett fokus på skrivundervisning och prosagenrer samt att lärare tenderar att 
instrumentalisera litteraturen som ett verktyg för att utveckla ett bättre skrivande. 
Erixon är en av få som studerat poesiundervisning och i boken redovisas undersök-
ningen av lyrikprojektet ”Tankens Trädgård” som genomfördes i över ett decen-
nium i Skellefteå kommuns gymnasieskolor. Projektet Tankens Trädgård initierades 
av skolprästen Hans Bertilsson som önskade att eleverna skulle få möjlighet att fun-
dera kring och arbeta med religiöst-existentiella frågor. Tillsammans med en mindre 
grupp svensklärare som han i egenskap av skolpräst hade kommit i kontakt med 
började Bertilsson arbeta fram projektet. Tankens Trädgård bestod huvudsakligen av 
att eleverna i år två gavs en beskrivning av lyrikens historia och dess utveckling. 
Lärarna undervisade också om utmärkande drag för lyrik. Eleverna fick sedan 
skriva dikter inom ett valt tema och uppmuntrades också att skriva kontinuerligt 
under hela läsåret; gärna på fritiden. Varje elev lämnade in minst en dikt för bedöm-
ning till en lärargrupp som senare valde ut ett hundratal för publicering i en anto-
logi. Lärarna som deltog i projektet satte sin personliga prägel på undervisningen 
men den yttre ramen var gemensam. Det fanns en förhoppning från prästens och 
pedagogernas sida att eleverna skulle visa mer privata sidor och bearbeta livsfrågor 
genom lyrikarbetet men Erixon visade att eleverna inte delade denna önskan om att 
öppenhjärtigt visa sådana funderingar. De införde därför själva begränsningar i sitt 
skrivande, undvek vissa ämnen och lämnade inte ut alltför privata erfarenheter i 
sina dikter. Min studie skiljer sig från Erixons då den behandlar läromedel och inte 
konkret undervisning. 
 
Tidskriften Svenskläraren hade i det första numret år 1998 temat lyrik i skolan. De 
flesta bidragen behandlar dock lyrikarbete med yngre elever. Sist kommer Ann-Sofi 
Ljung-Svenssons (1998) artikel ”En bildstod av ord – att introducera lyrikläsning i 
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gymnasieskolan” som kort beskriver hennes lärarerfarenhet av att Lotta Olssons de-
butdiktsamling Skuggor och speglingar från 1994 med klassiska sonetter, visat sig fun-
gera väl i gymnasiets svenskämne och de har kunnat inspirera till goda samtal om 
både diktens form och innehåll. Artikeln beskriver dock inte hur det konkreta 
undervisningsarbetet gått till. 
 
Trots att denna studie handlar om poesiundervisning för äldre elever vill jag kort 
lyfta fram en ny och ovanlig studie: Glittrig diamant dansar – små barn och språkdidaktik 
(Pramling och Pramling Samuelsson, 2010) som beskriver hur man studerat lärares 
arbete med diktskrivning i förskolan, förskoleklassen och första klass. Barnen eller 
eleverna var tre till sju år. Studien som ingick i ett omfattande projekt kring barns 
estetiska lärande, är med sitt fokus på så unga barn och elever mycket ovanlig och 
ett viktigt bidrag till forskningsfältet. Pedagogerna hade initialt en stor skepsis mot 
att arbeta med poesi men när projektet var färdigt visade det sig att temaarbetet med 
poesin hade fungerat väl. Lärarna var i efterhand speciellt positiva till arbetet med 
poesi i jämförelse med de andra estetiska formerna. Projektet blev mycket uppmärk-
sammat och ”smittade av sig” till andra lärare och klasser i skolan som hade blivit 
nyfikna.  

 
Två danska exempel 
Leni Dam (2007) beskriver i artikeln ”Lyrik i sprogundervisningen - hvad, hvorfor 
og hvordan” hur hon arbetar med lyrik i sin undervisning i engelska med äldre ele-
ver. Lyrik använder hon som utgångspunkt för att låta eleverna att skriva sig över 
till en annan genre och hon har goda erfarenheter av att ge elever i uppgift att om-
vandla lyrik till dramatik. I artikeln beskrivs hur man kan arbeta med en elevdikt 
som heter ”Romance”: 

    
    I met him at a party, 
          You know the sort I mean. 
         Where everyone gets drunk 
         Because they’re young. 
               In all innocence 
              I walked with him 
            Along the railway sidings, 
          And was soon expecting his baby. 
   (Fortsætter med en beskrivelse af, hvad der videre sker.)  
   (Townsend 1985, s. 87, citerad i Dam 2007, s. 32)  
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Eleverna får genom olika uppgifter omforma denna dikt skriven av en jämnårig till 
ett drama i olika akter. Dikten måste tolkas och personerna eller karaktärerna i dik-
ten behöver tolkas fram innan det är möjligt att ge dem repliker och börja skriva dia-
log: 
 

Opgaven er i grupper at gå fra en genre - lyrik - til en anden genre - drama. Før 
selve nedskrivningen af stykket går opgaven ud på dels at inddele digtet i akter 
med overskrifter, dels att beslutte sig for, hvilke  personer stykket indeholder: 
Hvem er de unge mennesker? Hvad hedder de? Hvad er deres sociala status? 
Hvor kommer de fra? Hvad er deres indbyrdes forhold?” (Dam, 2007, s.32) 

 
Dam (2007) menar att eleverna genom att arbeta med dikten utifrån denna typ av 
frågor går i dialog med dikten tillsammans med studiekamraternas tolkningar uti-
från egna erfarenheter och kunskaper i en aktiv tolkningsprocess. När man arbetar 
på detta sätt stärker man enligt Dam elevernas möjligheter till individuella tolkning-
ar av lyriken eftersom eleverna får ta del av flera studiekamraters tolkning. Lärarens 
tolkning av lyriken är inte dominerande.  

 
Dam hämtar också struktur till undervisningen från Annegret Friedrichsen (2003) 
som i artikeln ”Aspekter af æstetisk kompetence - faser i pædagogiske forløb med 
digte i fremmedsprogsundervisningen.” föreslagit en arbetsgång för arbetet med 

dikt i främmandespråksundervisningen: presentationsfas, receptionsfas, kontextfas, pro-

duktionsfas och produktbearbetningsfas. I de olika faserna av processen gör man olika 
övningar för att utveckla elevernas estetiska upplevelse och språk. I presentationsfa-
sen låter man elever möta dikten på olika sätt ljudmässigt och visuellt. Receptionsfa-
sen är inriktad på analytiska frågor om diktens struktur och form som: vilken är dess 
särart och på vilka sätt samspelar form och innehåll? Efter analysfasen är det dags 
att kontextualisera dikten i samtid och i litteraturhistorien. Slutligen ska eleverna 
själva skriva dikt och här ger Friedrichsen förslag som eleverna kan utgå ifrån om de 
vill, till exempel att fokusera på något i diktens struktur eller ordförråd. Dikten be-
arbetas sedan utifrån språkriktighet och genreträff till en slutgiltig version (a.a.).  
 

Svenska läromedel för lärare 
Litteraturvetaren Lars Wolf (2004) lyfter i Till dig en blå tussilago - att läsa och skriva 

lyrik i skolan fram att det i Sverige finns sparsamt med forskning i svenskämnets di-
daktik. Ett speciellt understuderat område är just lyrikundervisning. Wolf påpekar 
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det positiva i att det då ändå finns massor att studera för intresserade. Han önskar 
sig studier kring elevers motivation för lyriken, studier om hur elever tänker kring, 
förstår och tolkar lyrikens beståndsdelar samt studier kring hur elevernas litterära 
medvetenhet kan stärkas av lyrikundervisning. Receptionsstudier beträffande vad 
elever förstår av innehållet vore också önskvärda menar han (a.a.). Själv har Wolf 

skrivit två böcker om hur man kan arbeta med poesi i skolan. Den första, Till dig en 

blå tussilago - att läsa och skriva lyrik i skolan (1997 [2004]) vänder sig till lärare för 

yngre elever. En uppföljare, ...och en fräck förgätmigej kom 2003 och vänder sig till 
lärare som undervisar i de äldre åren. Innehållet i böckerna är dock rätt likartat då 
båda innehåller argument för lyrikundervisning, diskuterar lärares svala intresse för 
ämnet, samt avslutas med ett stort antal skrivövningar. Wolf skriver kort om respons 
och pekar på vikten av att lära eleverna självrespons men detta förklaras dock inte 
utförligare. Böckerna saknar också didaktiska resonemang kring betygsättning och 
bedömning. Wolfs böcker beskriver inte en poesiundervisning utifrån en erfarenhet 
av att ha undervisat i ämnet, utan innehållet har mer karaktären av generella råd och 
skiljer sig på så sätt från de läromedel jag studerar i uppsatsen. 
 
Maria Fitger och Ewa Jacquet (1996) har skrivit en lärarhandledning: Stråk av bild-
språk: poesi, litteratur, fri skrivning: lärarhandledning som getts ut av Natur och kultur. 
Lärarhandledningen vänder sig till lärare i år fyra till sju och innehåller en beskriv-
ning av en planering för ett lyrikarbete som sträcker sig över ett läsår. Arbetet inne-
fattar naturlyrik, frågedikter och innehåller även dramaövningar. Författarna re-
kommenderar att lärare väntar med skrivande av dikt ett bra tag så att eleverna hin-
ner bekanta sig ordentligt med genren först. Läromedlet saknar en beskrivning eller 
diskussion av själva ämnet poesi. Här presenteras huvudsakligen ett stort antal olika 
övningar som lärare kan pröva. 
 
Författarcentrum Öst gav 1994 ut Poetisk resa: en bruksbok : hur man kan arbeta med po-
esi i skolan, på bibliotek, i skrivarcirklar.  Där beskriver poeter och lärare i korta artiklar 
något om sitt arbete med poesi i skolan. Här finns också reflekterande texter om vad 
poesin betytt för några av författarna och förslag på övningar och lektionsupplägg. 
För lärare finns mindre av konkret metodik i denna bok men en hel del reflektioner 
om själva ämnet. 
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Kursplanerna om poesi  
Grundskolans svenskämne i skolår 7-9 
Grundskolans kursplan i ämnet svenska för skolår sju till nio föreskriver att lyrik ska 
behandlas genom att lyrik nämns i det centrala innehållet: ”Skönlitteratur för ung-
domar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlit-
teratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, drama-
tik, sagor och myter.” (Skolverket, 2011b, s. 6). Ett ämnes centrala innehåll måste be-
handlas i undervisningen. Om man läser kunskapskraven för de olika betygsstegen 
vid slutet av skolår nio finns dock inget specifikt krav anknutet till genren lyrik 
framskrivet utan det blir en didaktisk bedömning för varje undervisande lärare vilka 
delar som eventuellt ska bedömas.  

 

Gymnasieskolans svenskämneskurser 
Den första meningen i ämnesplanen i svenska för gymnasieskolan lyder: ”Kärnan i 
ämnet svenska är språk och litteratur.” (Skolverket, 2011c, s. 1) För lärare som är 
välvilligt inställda till poesi räcker denna mening för att de ska kunna motivera att 
de behandlar poesi i undervisningen. Lyrik är en av de tre stora litteraturvetenskap-
liga genrerna vid sidan av epik och dramatik och en central del av vårt litterära arv. 
Tittar man i kursplanerna för de sex kurser som finns inom svenskämnet finns till 
skillnad från grundskolans kursplan där lyrikbegreppet nämns i det centrala inne-
hållet, färre utskrivna krav på att just lyrik ska behandlas i gymnasieskolan.1 I kurs-
planen för Svenska 1 (Skolverket, 2011d) finns följande skrivet i det centrala innehål-
let: ”Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kul-
turer. Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till ex-

empel i skönlitteratur [...]” (s. 9). Och i kursplanen för Svenska 2 (Skolverket, 2011e) 
kan man läsa:  
 

• Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och 
skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, 
från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på original-
språk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, det vill säga 

                                                
1 I den nya gymnasieskolan Gy2011 så läser alla elever endast Svenska 1. På de högskoleförberedande 
programmen läses alla tre svenskkurserna. Men på flera av de yrkesförberedande programmen er-
bjuds eleverna bara den första kursen. Resterande kurser, Retorik, Litteratur och Skrivande är valbara 
kurser. Alla svenskkurser är på 100 p. 
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hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i sam-
hället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. 
• Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och 
deras användning. (s. 12)  

 
Ännu är lyriken inte föreskriven genom att anges som ett centralt innehåll utan lära-
ren kan göra en tolkning där poesi väljs bort även om detta blir svårt att motivera 
om man ser till de mer generellt formulerade raderna om skönlitteraturens plats i 
svenskämnet. Går man till det kommentarmaterial som Skolverket (2012) utarbetat 
och som ligger på hemsidan i anslutning till ämnesplanen och kursplanerna ser man 
att de ”skönlitterära verkningsmedel” som syns i citatet ovan till exempel kan vara 
”metaforik, symbolik, rytm och meter” (s. 6). Detta är termer som ofta används i 
samband med poesi, vilket möjligen gör det litet svårare att välja bort poesin helt till 
förmån för andra texter.  
 
I kursplanen för Svenska 3 (Skolverket, 2011f) står lyrik för första gången utskrivet i 
det centrala innehållet: ”Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, 
inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av 
stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.” 
(s. 15) Läser man sedan kunskapskraven för de olika betygsstegen E-A så ser man att 
eleven ska kunna göra en litterär analys och då använda begrepp hämtade från litte-
raturvetenskapen, men vilken typ av litterär text eleverna ska analysera lämnas öp-
pet. Det innebär att det egentligen inte föreligger något krav på att undervisningen i 
lyrik ska bedömas. Återigen får undervisande lärare göra en egen didaktisk plane-
ring och själv avgöra huruvida bedömning ska ske och vad av poesiundervisningen 
som ska bedömas i så fall.  
 
I kursplanen för den valbara kursen Litteratur (Skolverket, 2011g) syns den mest om-
fattande föreskrivningen av att lyrik ska behandlas:  

 

Skönlitterära texters betydelsebärande skikt, innehållsmässiga såväl som 
formmässiga: tematik, motiv, metaforik, symbolik, rytm, meter och andra litte-
rära verkningsmedel och sätt att gestalta. Analys och tolkning av roman, no-
vell, lyrik och dramatik. (s. 3) 

 

Och i kunskapskraven ser man att eleverna ska kunna utföra en lyrikanalys redan 
för betyget E: 
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Eleven kan analysera och tolka läst prosa, lyrik och dramatik. I analysen och 
tolkningen gör eleven en enkel jämförelse av hur något tema skildras i olika 
verk, genrer eller tider. Dessutom gör eleven en analys som tar sin utgångs-
punkt i ett perspektiv som hon eller han själv väljer. Eleven ger exempel på 
bildspråk och andra litterära verkningsmedel och kan använda analysredskap 
och litteraturvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt. (Skolverket, 2011g, s. 3) 

 

Litteratur är således den enda kurs som uttryckligen kräver bedömning av något som 
har med poesiundervisningen att göra och i detta fall krävs en bedömning av elevers 
lyrikanalyser. I svenskämnet i gymnasieskolan finns även en kurs i skrivande och en 
kurs i retorik som båda förutsätter att eleven läst Svenska 1 eller Svenska som andra-
språk 1. Tittar man på kursplanen för den valbara kursen Skrivande (Skolverket, 
2011h) ser man att flera av de punkter som utgör det centrala innehållet skulle 
kunna beröra poesin men det beror naturligtvis på den professionella tolkningen:  
 

• Skriftlig framställning av olika slags texter, med fokus på informerande, be-
rättande och 
argumenterande journalistiska texter, och av skönlitterära texter av olika slag. 
[…] 
• Skriftlig framställning av längre text alternativt några kortare texter, som kan 
vara av 
skönlitterär eller icke-skönlitterär karaktär. 
• Skriftlig framställning efter mönster och förebilder samt friare skrivande. […] 
• Spänningen mellan traditionellt textskapande och nydanande texter. (s. 7) 

 
Kanske är det framförallt den sista punkten som skulle föra mångas tankar till poe-
sigenren som ofta lyfts fram som just en speciell sorts text som omvandlar och inne-
fattar andra genrer och skapar nytt. Att poeter skulle arbeta i språkets ”frontlinje” är 
ett inte helt ovanligt uttalande.  
 
Sammanfattningsvis, kan man då se att eftersom lyrik är framskrivet som ett centralt 
innehåll i styrdokumenten för Svenska skolår 7-9, Svenska 3 samt Litteratur, bör lärar-
utbildningarna se till att litteraturvetenskaplig kunskap om poesin och litteraturve-
tenskapliga analyser ges åt alla svensklärarstudenter som läser mot de äldre åren. 
Det krävs kunskap om lyrik och lyrikens ”verkningsmedel” för att svensklärare, 
speciellt gymnasielärare, ska kunna arbeta i enlighet med sitt uppdrag.  
 
I och med att lyriken inte alltid är framskriven som ett centralt innehåll och om 
svensklärare saknar redskap för att planera sin poesiundervisning, då forskning och 
läromedel är en bristvara, kan man tänka sig att många lärare väljer bort genren eller 
undervisar mycket lite i ämnet där det finns utrymme att välja annat. Lyrikunder-
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visning upplevs kanske som en alltför osäker mark för en lärare som inte är extra 
intresserad av poesi. Kanske skulle fler lärare arbeta mer med genren om de hade 
fått en bättre förberedelse inför detta undervisningsuppdrag?  Här kan denna studie 
förhoppningsvis bidra till att fler lärare tar sig an poesin i undervisningen.  
 

Teori 
I uppsatsen undersöks amerikanska läromedel om poesiundervisning främst genom 
två teoretiska spår. Det ena är en didaktisk teori utifrån de tyska didaktikerna Wer-
ner Jank och Hilbert Meyers beskrivning. Det andra är ett kultursociologiskt eller 
utbildningssociologiskt närmande av materialet med teori och begrepp hämtade 
från den franske sociologen Pierre Bourdieu. Med hjälp av den didaktiska teorin har 
den i läromedlen beskrivna undervisningen belysts och diskuterats med hjälp av 
Jank och Meyers begrepp och med hjälp av Bourdieus begrepp har poesiundervis-
ningens ideologiska innehåll diskuterats. Kombinationen av dessa teoretiska spår 
har varit fruktbar för att dels analysera och diskutera den konkreta undervisning 
som föreslås och dels diskutera poesins och litteraturen i relation till klass.  
 

Didaktisk teori utifrån Werner Jank och Hilbert Meyer 
Det didaktiska fältet rymmer forskning om en mängd olika aspekter som har med 
undervisning att göra. Ofta förenklar man genom att säga att didaktiken studerar 
undervisningens vad, hur, när, vem och varför men didaktisk forskning studerar även 
skolsystemet i dess samhälleliga ideologiska kontext. Didaktisk forskning är också 
kulturbunden på så sätt att den har olika studieobjekt, mål och metoder beroende på 
var i världen den bedrivs. Forskningen har exempelvis i den tyska traditionen både 
en deskriptivt-analytisk orientering och en normerande inriktning ofta i kombinat-
ion med filosofisk normkritik där forskare försöker att argumentera kring hur 
undervisningen ska förbättras utifrån ställningstaganden i värdefrågor. I nordisk 
didaktisk forskning har man lagt en större tonvikt på ett deskriptivt förhållningssätt 
och överlåtit frågor om hur undervisningen bör bedrivas till en allmän utbildnings-
politisk diskussion. En tänkbar förklaring till denna kulturskillnad är att det i Tysk-
land efter andra världskriget blivit svårt att förhålla sig neutral i värdefrågor (Uljens, 
1997, s. 10).  
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I denna uppsats använder jag mig av en beskrivning av didaktik utifrån de tyska 
didaktikforskarna Werner Jank och Hilbert Meyer (1997a). De är välkända för tyska 
lärarstudenter men mindre lästa här i Sverige. Jank och Meyers didaktiska teori är 
omfattande och beskriver undervisning och planering av undervisning utförligt. De-
ras didaktikteori innefattar även den politiska och ideologiska kontext som ett skol-
system i ett samhälle är en produkt av. Till sin teori har de även adderat ett filoso-
fiskt perspektiv på didaktiken där de menar att undervisning inte på något vis är en 
objektiv eller neutral process och de framhåller att aktuella och historiska normer 
och värderingars påverkan är betydande i ett skolsystem (Jank & Meyer, 1997c). Jank 
och Meyers extensiva didaktikteori har varit användbar för att öka förståelsen av 
den beskrivna undervisningen i de läromedelstexter som analyseras i denna upp-
sats. Nedan redogör jag för hur jag har uppfattat deras didaktikteori och de olika 
begrepp som används i analyserna.  
 
Jank och Meyer (1997a) har ett didaktikbegrepp som innefattar undervisningens in-
nehåll, metodfrågor, syften, utbildningsideologi samt frågor kring hur den politiska 
och samhälleliga kontexten inverkar på undervisning. De lägger fram följande 
punktlista för att ringa in något av didaktikens forskningsområde inom vilket frågor 
kan resas kring: 
 

• vem som skall lära sig 
• vad man skall lära sig 
• när man skall lära sig  
• med vem man skall lära sig 
• var man skall lära sig 
• hur man skall lära sig 
• genom vad man skall lära sig 
• varför man skall lära sig 
• för vad man skall lära sig  
(s. 17-18) 

 
Jank och Meyer erbjuder också läsaren en arbetsdefinition där didaktik skrivs fram 
som ”undervisningens och inlärningens teori och praktik” (1997a, s. 17). Didaktiken 
fokuserar alltså inte bara på den undervisning och inlärning som sker inom skolans 
ramar utan den didaktiska forskningen intresserar sig även för lärprocesser i andra 
sammanhang. Definitionen innefattar inte heller bara teori utan även det praktiska 
handlandet. Teorin utgår ifrån att människor som deltar i undervisning arbetar mot 
vissa mål för att förbättra sina levnadsförhållanden. Didaktik är således pedagogiska 
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handlingar eller skapande samhälleliga kulturella processer, utförda av lärare eller 
elever, för att nå vissa mål.  

 

Didaktisk planering av undervisning och didaktisk iscensättning 
Under den didaktiska planeringen av undervisning genomförs enligt Jank och 
Meyer (1997c) en ”didaktisk reduktion” av innehållet både med avseende på kvanti-
tet och kvalitét. Läraren begränsar mängden av ämneskunskaper och väljer ut och 
lyfter fram generella principer istället för att försöka behandla så många synvinklar 
på ett ämne som möjligt. Undervisningens ”didaktiska iscensättning” genom den 
konkreta metodiken, konstruerar därefter en ny ämnesförståelse när läraren och ele-

verna tillsammans försöker att skapa ”en öppen och kreativ framställning av nya 
meningsstrukturer.” (Jank och Meyer, 1997c, s. 66) Undervisning är som citatet visar 
inte enbart en reproduktion eller en slags förvaltning av de generella principerna 
som läraren lyfter fram utan också en ombearbetning av ett stoff; en skapande verk-
samhet där ny mening uppstår. Begreppen didaktisk reduktion och didaktisk iscen-
sättning används i den tredje analysen i denna uppsats som belyser lärarens arbets-
uppgift och planering av undervisning. 

 
Didaktiken som forskningsområde 
Didaktiken beskriver och studerar enligt Jank och Meyer (1997c) undervisningen på 
tre plan eller nivåer. På den första ”analys- och planeringsnivån”, görs deskriptiva 
analyser av en undervisningspraktik eller analyser av preskriptiva skrivelser kring 
hur viss undervisning bör gå till. Min studie kan placeras in på denna nivå då den 
undersöker läromedel skrivna för lärare som i och med detta kan sägas utgöra en 
slags preskriptiva texter om hur undervisning bör bedrivas. På den andra nivån, ”de 
grundläggande didaktiska strukturernas nivå” försöker forskningen enligt Jank och 
Meyer (1997c) att formulera och utveckla didaktiska teorier eller modeller som be-
skriver generella principer i undervisning. Teorierna har därmed en större räckvidd 
och generaliserbarhet. På den andra nivån intresserar man sig också för hur den 
konkreta undervisningen egentligen påverkas av den deskriptiva och preskriptiva 
forskning som görs på den första analys- och planeringsnivån. För att kritiskt 
granska de egna teoretiska ramverken bör didaktiken enligt Jank och Meyer (1997c) 
också arbeta på en tredje nivå med en metateoretisk eller vetenskapsfilosofisk själv-
granskning, för att förstå hur olika didaktiska modellers vetenskapliga grundförut-
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sättningar ser ut. Genom detta kan den didaktiska forskningen bättre förstå vilka 
typer av kunskap som kan komma att utvecklas inom de olika didaktiska inrikt-
ningarna. Det är även viktigt att undersöka vilka etiska, filosofiska eller religiösa 
normer som eventuellt präglar olika didaktiska teorier (a.a.). 

 

Normer och värderingar påverkar alltid undervisning 
Jank och Meyer (1997c) menar att deskriptiva studier av en viss undervisning ger oss 
ökad kunskap om vad som sker i undervisning men med detta följer dock inte svar 
på frågan om vad som istället skulle kunna vara en bättre undervisning. Varje 
undervisningssituation har sina speciella förutsättningar och påverkas av en stor 
mängd faktorer, vilket kallas ”faktorkomplexitet”. Det innebär enligt Jank och Meyer 
att forskningen omöjligen kan studera alla faktorer som påverkar hur en viss under-
visning iscensätts. Även om man med mycket omfattande studier kan försöka att 
finna och beskriva de flesta av faktorerna och hur de påverkar undervisning så kan 
ändå inte svaret på vad som vore en ideal undervisning härledas ur en sådan forsk-
ning (a.a.). Studier av den undervisning som är ger oss alltså inte nycklarna till den 
undervisning som borde vara. Orsaken till detta, menar Jank och Meyer är att stora 
delar av undervisning som dess målsättningar formas utifrån rådande normer och 
värderingar. Skolans innehåll, ämnen, värdegrund och betonande av olika perspek-
tiv är till stor del ett resultat av politiska förhandlingar (a.a.).2  
 
Varje gång någon uttalar sig kring hur undervisning borde bedrivas så utgår denna 
retorik från mer eller mindre medvetna normer menar Jank och Meyer (1997c). De 
påpekar vidare att detta inte är någon ny historisk situation utan lyfter fram att 
undervisning alltid har bedrivits utifrån en bas av värderingar. Pedagoger och filo-
sofer har i århundraden försökt att teoretiskt avgöra vilka normer som skulle vara 
riktigast för att vägleda undervisning, men ännu har ingen lyckats att presentera en 
ideal norm. Inte kan man heller från någon neutral synvinkel avgöra vilka normer 
som skulle vara de mest givande (a.a.). Med detta menar Jank och Meyer inte att det 
är likgiltigt vilken vetenskapsteoretisk position eller pedagogisk inriktning man 
anammar; deras synsätt är inte relativistiskt. Tvärtom menar de att det är mycket 
viktigt att göra ett medvetet ställningstagande i frågor som dessa.  
                                                
2 Ett aktuellt exempel i det svenska skolsystemet är till exempel begreppet ”entreprenörskap” som 
sedan 2009 drivits fram från politiskt håll som ett idealt förhållningssätt för elever att utveckla och nu 
finns inskrivet i värdegrunden i 2011 års läroplan för gymnasieskolan (Skolverket, 2011a).  
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Trots detta olösta normproblem pågår dock undervisning för fullt runt om i världen 
och lärare kan inte slå sig ner och vänta på att en teoretisk lösning ska nås. För att 
lärare ska ha en norm att förhålla sig till tillsvidare påminner Jank och Meyer (1997c) 
om att pedagogiken länge har påverkats av Upplysningens ideal om individens fri-
görelse och självständighet. Pedagogiken har sedan 1700-talet strävat mot emanci-
pation av dem som skall utbildas vilket föranleder dem att föreslå följande tes: ”Tes 
3.8: Den enda förnuftiga överordnade normen som man kan använda för att jämföra 
didaktiska modeller samt lärares och elevers praktiska undervisningsutövning är 
förpliktelsen till upplysning och självständighet.” (Jank och Meyer, 1997c, s. 60). I 
uppsatsen har jag i analyserna tagit fasta på denna föreslagna norm för att diskutera 
undervisning i poesi. Min tanke är här att lärare i sin didaktiska planering åt-
minstone bör fundera på den föreslagna normen och medvetet förhålla sig till den 
normproblematik som Jank och Meyer påtalar. Elever bör enligt min uppfattning 
snarare få veta mer än mindre i undervisningen om hur normer, värderingar och 
olösta teoretiska problem utgör ett ofrånkomligt fundament för skolverksamheten 
och undervisning. Som jag ser det ska vi lärare ge eleverna ett så gott vetenskapligt 
ämnesmässigt kunskapsbygge som vi bara kan samtidigt som vi också ska tala om 
vad vi inte vet och, om möjligt, varför vi inte vet det. På detta vis är vi även tydliga 
med var vi behöver hjälp från dem i framtida kunskapsutveckling och erbjuder dem 
på så vis reella och spännande forskningsuppgifter.  
 
Den rörliga eller förhandlingsbara del av skolans innehåll och arbete som berörts 
ovan, benämner Jank och Meyer (1997c) med ”didaktikens legitimeringsproblem”. I 
och med att en stor del av undervisningens innehåll och metodik, beror av olika ide-
ologiska värderingar och normer i en viss kultur, följer med detta ett rörligt ämnes-
innehåll som också, till större eller mindre del, är förhandlingsbart. Till detta fram-
håller Jank och Meyer att man inte heller kan deducera undervisningsmål eller lekt-
ionsplaner från abstrakta värden som demokrati eller jämställdhet som är inskrivna i 
skollagen och läroplaner. Många har visserligen försökt men slutligen tvingats ge 
upp (Jank & Meyer, 1997c). Det finns alltså en oundviklig osäkerhet och ett möjligt 
förhandlingsutrymme, inbyggd i skolsystem då verksamheten är ideologiskt styrd 
och denna rörlighet kring innehåll och metoder, med ett slags ”mjukt” innehåll, 
måste lärare förhålla sig till och hantera samt förklara för elever och deras föräldrar. 
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Läraren måste göra ett omfattande tolkningsarbete och en mängd didaktiska val vil-
ket ställer höga krav på motivering av dessa val inför elever och föräldrar.  
 
Det finns enligt Jank och Meyer (1997c) två huvudsakliga vägar för läraren att ta när 
han eller hon ska motivera sin undervisning. De benämner de två vägarna som ”le-
gitimering genom beslutsprocessen” (1) och ”diskursiv legitimering” (2) och de är 
väsentligt olika: 
 

1. Läraren kan gömma sig bakom läroplaner och lärarkårens gemensamma be-
slut. Man tänker då att eleverna måste acceptera läroplanens mål och innehåll 
eftersom riktlinjerna är utformade på central nivå och demokratiskt över-
enskomna samt för att den vetenskapliga trovärdigheten i undervisningens mål 
och innehåll undersökts av experter. 
2. Läraren gömmer sig inte bakom läroplaner utan argumenterar kring sina 
mål-, innehålls, och metodbeslut. Han [sic] försöker så långt det bara är möjligt 
att förklara för eleverna varför hans beslut är meningsfulla i förhållande till den 
tid som finns till förfogande, principfrågor, förkunskaper, elevernas intressen 
och sin egen kompetens. Och han ändrar kanske på sina beslut om eleverna 
inte är införstådda med dem. (s. 69) 

 
Jank och Meyer förespråkar i sin didaktikteori en diskursiv legitimering och anser 
det vara det mest gångbara tillvägagångssättet i ett demokratiskt pedagogiskt sam-
manhang. I konkret undervisning är en blandning av de båda legitimeringssätten 
det vanliga. Genom diskursiv legitimering försöker läraren få till ett så jämlikt re-
flekterande samtal som möjligt om vad som är riktigt och önskvärt i undervisningen. 
I realiteten är det dock omöjligt att få till en maktneural diskussion, men en strävan 
mot ett jämlikt samtal måste vara en ledstjärna och omsättas i handling om man 
verkligen ska ha upplysning som en grundläggande norm för skolverksamheten 
(Jank & Meyer, 1997c). I detta sammanhang, en studie av läromedel, är det intressant 
att fråga sig hur läromedelstexterna legitimerar den undervisning de förespråkar.  

 

Nyttan av didaktisk skolning 
Vad har man egentligen för nytta av en lärarutbildning? Kan vem som helst under-
visa och vad kännetecknar en erfaren och skicklig lärares arbete i klassrummet? Jank 
och Meyer (1997a) erbjuder svar på dessa ofta förekommande frågor och nedan re-
dogör jag för dessa. I uppsatsen har det varit användbart att använda Jank och Mey-
ers teoretiska förståelse och begrepp för att identifiera och diskutera olika element av 
den föreslagna undervisningen. Frågan om lärarkompetensen är ständigt aktuell och 
det finns både generella svar på den och mer ämnesspecifika. I analyserna av lära-
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rens arbetsuppgift använder jag mig av Jank och Meyers generella förståelse och be-
skrivning av vad ett lärararbete är, men försöker i analyserna också se om jag kan 
hitta något mer ämnesspecifikt, det vill säga något som enligt författarna är speciellt 
viktigt i just poesiundervisning. 
 
En av de viktigaste lärprocesserna för en blivande lärare är enligt Jank och Meyer 
(1997b) arbetet med att undersöka de föreställningar man har om undervisning med 
hjälp av didaktiska teorier och modeller. Blivande lärare har med sig en mängd erfa-
renheter och inre bilder av undervisning till lärarutbildningen och dessa bilder på-
verkar lärarens uppfattningar om vad som är god eller mindre god undervisning:  
 

Sådana undervisningsbilder är pragmatiska föreställningar av god eller dålig 
undervisning, dess förlopp, atmosfär, förutsättningar och resultat. (I litteratu-
ren har sådana bilder också kallats för ’subjektiva teorier’, jfr Groeben m.fl. 
1988) Dessa inbrända bilder projicerar lärarna kontinuerligt på de egna upple-
velserna av undervisning.  [...] Att göra sig medveten om kvaliteten och strukturen 
av de egna undervisningsbilderna, d.v.s. de subjektiva teorierna som man skapat 
under sina många år som elev och lärare, är därför en självklar förutsättning 
för den som målmedvetet vill förändra sin egen undervisningspraktik. (Jank & 
Meyer, 1997b, s. 38-39) 

 
Här lyfter Jank och Meyer fram en viktig beståndsdel i lärarprofessionaliteten näm-
ligen den didaktiska vetenskapliga granskningen av de egna föreställningarna om 
undervisning. Varje blivande lärare bör under utbildningen kritiskt undersöka sina 
egna uppfattningar om vad som är god undervisning och arbeta med den egna för-
förståelsen. Är läraren själv omedveten om vilka normer och värderingar som på-
verkar honom eller henne så påverkar de kraftigare än om de är synliggjorda och 
kritiskt granskade menar de (a.a). I citatet ovan ser man också att undersökningen av 
de egna undervisningsbilderna bör ske både under socialiseringen in i läraryrket på 
lärarutbildningen och återigen senare i yrkeslivet för att då motverka en ritualisering 
eller en förstelning av inledningsvis effektiva upparbetade rutiner (som tidigare av-
lastat läraren och gett möjlighet till reflektion men som nu kanske istället hindrar en 
utveckling). Denna kontinuerliga reflektion kring undervisningens utfall kallar Jank 
och Meyer ”reflekterad rutinisering” (a.a). Då lärarstudenter och yrkesverksamma 
lärare får pröva vetenskapliga alternativ till sina undervisningsbilder samt granska 
dem och deras förutsättningar får lärare enligt Jank och Meyer möjlighet att utveckla 
ett ”eget didaktiskt koncept” en på personlig erfarenhet och vetenskap baserad 
idéram, om hur undervisning kan bedrivas (a.a). Det framarbetade didaktiska kon-
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ceptet kan således vara mycket mer användbart, komplext och vetenskapligt än teo-
retikers publikationer kring ett enskilt koncept eller en metod. 
 
Teoretisk skolning samt utvecklandet av ett eget didaktiskt koncept är dock inte till-
räckligt för att den blivande läraren ska få till en fungerande undervisning. Förutom 
en gedigen teoribas finns även många praktiska färdigheter som behövs i arbetet. 
Dessa färdigheter betecknar Jank och Meyer (1997b) som ”didaktisk-metodisk hand-
lingskompetens” och definieras på följande sätt: ”Handlingskompetens består av 
färdigheten att i hela tiden nya och oförutsägbara undervisningssituationer mål-
medvetet och självständigt organisera elevernas inlärningsprocess under beaktande 
av de institutionella ramförutsättningarna.” (1997b, s. 40). Man kanske också skulle 
kunna kalla det för pedagogiskt ledarskap eller förmågan att med metodisk flexibili-
tet få undervisningen att kontinuerligt fortsätta mot uppsatta mål inom givna in-
stitutionella ramar, oavsett förändringar och/eller varierande förutsättningar. Den 
didaktisk-metodiska handlingskompetensen måste förvärvas och tränas upp i direkt 
undervisning. Den kan inte läsas in utan är erfarenhetsbaserad men påverkas natur-
ligtvis av de teoretiska kunskaper som läraren har. Följande bild illustrerar den öm-
sesidiga påverkan som det egna didaktiska konceptet och den didaktisk-metodiska 
handlingskompetensen har på varandra. Bilden visar också på hur kunskaper i di-
daktisk teori och reflekterad rutinisering förhåller sig till de båda begreppen: 
 

 
Figur 1. Jank och Meyer 1997b, s. 41. 
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Pierre Bourdieus kultursociologi 
I uppsatsen används, förutom den didaktiska teorin presenterad ovan, ett par av den 
franske sociologen Pierre Bourdieus (1930-2002) begrepp samt delar av hans teori för 
att belysa och diskutera aspekter av de studerade läromedlen. Bourdieu genomförde 
omfattande empiriska studier av det franska samhället, däribland utbildningssyste-
met, och utvecklade kontinuerligt sina egna begrepp. Som skolad filosof bedrev han 
ett kunskapsfilosofiskt arbete och ansåg att sociologin skulle vända sina verktyg mot 
sig självt för att på så sätt försöka bli en bättre vetenskap mindre påverkad av omed-
vetna premisser. Denna vetenskapsfilosofiska ståndpunkt, att vetenskapens normer 
och värderingar måste skärskådas, förenar de båda teorier som används i denna 
uppsats. Nedan följer en redogörelse av hur jag förstått och använder Bourdieus be-
grepp i analysarbetet. 
 

Habitus 
Under min studietid på Lärarhögskolan i Stockholm talade en del av föreläsarna om 
”habitus” som elevers ”ryggsäck”. Med detta menade man de förkunskaper som 
elever har med sig till skolan vilka påverkar hur eleverna samspelar med skolans 
medelklassmiljö. Barn från arbetarklassen saknade vissa förkunskaper, ofta språk-
liga register, som skolan och lärarna värderade och de missgynnades därför i skolsy-
stemet. Förenklat så kan man förklara habitus som den hemkultur en person utveck-
lar i ursprungsfamiljen. Värderingar, beteendemönster och intressen odlas och 
uppmuntras inom varje familj vilket ger oss olika uppsättningar av sätt att tänka och 
handla, dispositioner eller benägenheter, som är bestående. Med Bourdieus egna 

ord, ur Distinktionen:  
 

Habitus är förkroppsligad nödvändighet, omformad till generativa disposit-
ioner vilka ger upphov till både meningsfulla praktiker och till uppfattningar 
som kan ge mening åt samma praktiker. Såsom allmän och överflyttbar dispo-
sition låter habitus den nödvändighet som funnits inbyggd i betingelserna un-
der vilka man tillägnat sig samma habitus komma till systematisk och univer-
sell tillämpning - en tillämpning på nya områden som överskrider gränserna 
för det man förvärvat direkt. (1993a[1979]), s. 298) 

 
I citatet ser vi också att habitus inte är något man väljer eller skaffar sig. Habitus 
formas av den uppväxtmiljö som man föds till och är således en term för internali-
serad familjekultur samt ett tolkningsschema som både iscensätts i handling och 
återanvänds som tolkningsverktyg i för personen nya situationer livet igenom. I cita-
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tet skymtar även att människors habitus är ett resultat av familjens ekonomiska och 
sociala realitet, ”förkroppsligad nödvändighet”, som avgör tillgången till olika kul-
turyttringar. Klassbakgrunden, med familjens ekonomiska, sociala och kulturella 
medel är således avgörande för hur habitus formas. I uppsatsen har habitusbegrep-
pet använts för att analysera och diskutera läromedlens urval av dikt till undervis-
ningen. 

 

Kulturellt kapital 
Bourdieus kända begrepp ”kulturellt kapital” betecknar en samling av finkulturell 
valuta som av innehavaren kan användas på den sociala arenan och ge honom eller 
henne en viss status, makt och/eller pengar. Med kultur menar Bourdieu här inte 
kultur i vid bemärkelse som alla typer av uttryck och konstnärliga artefakter, utan 
kultur innefattar enbart den kultur som har högt erkännande i det franska samhället: 
”Kulturen”, ungefär det vi i Sverige kallar finkultur. I förordet till den svenska över-

sättningen Reproduktionen (2008[1970]) skriver en av Bourdieus uttolkare i Sverige, 
sociologen Donald Broady, följande om termen kulturellt kapital: 
 

Den avser ytterst kort sagt tillgångar som i hela samhället och särskilt inom den 
dominerande klassen är högt värderade och står i motsättning till ekonomiskt 
kapital. För att uttrycka saken simpelt: om man har jämförelsevis lite pengar 
och ändå når framgång, vad har man då? Bor man i Frankrike har man i så fall 
vanligen elitskolebakgrund, är förtrogen med den dominerande och auktorise-
rade kulturen och behärskar det slags språkbruk som anstår kultiverade män-
niskor (i Bourdieu, 2008[1970], s. 18-19) 

 
Innehavare av kulturellt kapital besitter alltså finkulturell kompetens, eller bildning, 
och rör sig hemtamt i ansedda kulturella sfärer. De är insatta i och kan föra vad som 
av de bättre bemedlade anses vara värdefulla samtal. I Bourdieus term ligger en em-
fas på vältaligheten, då han fann att just språkets betydelse för att positionera sig 
socialt och inom utbildningssystemet var mycket stort3.  
 
Bourdieu (1986) skriver i ”The Forms of Capital” att det kulturella kapitalet återfinns 
i tre former. Det kan vara förkroppsligat i stadigvarande vanor eller sätt att betrakta 
tillvaron: dispositioner alltså som habitus. Det kan också vara förtingligat i texter, 

                                                
3 Som läsare kanske man frågar sig vad dessa begrepp som utarbetats utifrån empiri i Frankrike kan 
säga om situationen i andra länder. Donald Broady har i sin inledning till Reproduktionen (Bourdieu, 
2008[1970]) påpekat att Bourdieus begrepp är värda att prövas i andra kulturella kontexter. Det är 
dock viktigt att man inte tror sig kunna överta Bourdieus resultat.  
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bilder, instrument och maskiner. Kulturellt kapital kan också finnas i institutional-
iserad form som i exempelvis titlar och examina. Den mest betydande källan till kul-
turellt kapital är dock den egna familjen med dess samlade kapital och det är inom 
familjen vi har möjlighet att utrustas med mer eller mindre av denna tillgång (Bour-
dieu, 1986). Efter familjen fungerar skolsystemet och efter detta universiteten, som 
en samhällelig källa till kulturellt kapital (a.a.).  
 
Ett av Bourdieus viktigaste forskningsresultat är att det kulturella kapital som vissa 
elever bär med sig till skolan är av avgörande betydelse för den fortsatta karriären 
(Bourdieu, 2008[1970]). Detta ojämlika förhållande mellan elevers tillgång till finkul-
turen var inte tillräckligt erkänt och taget på allvar av det franska skolsystemet och 
därför bidrar utbildningssystemet till reproduktionen av den ojämna fördelningen 
av kulturellt kapital då det sanktionerar att den huvudsakliga kapitalöverföringen 
sker i hemmet (a.a.). Enkelt uttryckt kan man säga att den franska skolan inte upp-
märksammar och gör så mycket åt dessa skillnader i kulturellt kapital hos elever. 
Skolan saknar utjämnande effekt. Att tillägna sig kulturellt kapital eller bildning 
kräver tid och ett enträget personligt arbete och det är därför inte lättåtkomligt. Då 
få familjer har ekonomisk möjlighet att utbilda sina barn längre än nödvändigt för 
att få ett arbete, bevaras kapitalfördelningen till de bättre bemedlades fördel. 
 
En del av det kulturella kapitalet, också ojämnt fördelat, är en ”estetisk disposition” 
(Bourdieu, 1993b[1968]). Med detta menas kunskaper i att tolka, värdera och kontex-
tualisera olika typer av konstverk som just en estetisk form. Betydelsen av den este-
tiska dispositionen underskattas ofta i skolsammanhang menar Bourdieu i ”The 
Pure Gaze: Essays on Art” (1993b[1968]). Där skriver Bourdieu att i skolan förses inte 
elever med likvärdiga möjligheter att lära sig att tolka, förstå och hitta mening i olika 
konstarter och den konst som skolan huvudsakligen bekräftar är de etablerade 
”höga” konstarterna. Elever som kan samspela med denna kultur uppfattas som na-
turligt begåvade medan den träning som eleverna har med sig i att tolka och bruka 
kulturen hamnar i skymundan (Bourdieu, 1993b[1968]). Återigen, som i fallet med 
det kulturella kapitalet i stort, blir skolningen utanför skolan viktigare för att inför-
skaffa en estetisk disposition och skolan reproducerar på detta vis, mer eller mindre 
medvetet, de sociala och klassmässiga skillnader i elevers estetiska dispositioner 
som föreligger i samhället.  
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Begreppen kulturellt kapital och estetisk disposition har tillsammans med habitus-
begreppet använts i analysen av läromedlens urval av dikt till undervisningen för att 
belysa och problematisera urvalet.  
 

Smak 
I Distinktionen (1993a[1979]) beskrivs smak som: ”böjelsen för och förmågan att (ma-
teriellt och/eller symboliskt) tillägna sig en bestämd klass av klassificerade och klas-
sificerande objekt eller praktiker - [smaken] är den generativa formel som ligger till 
grund för livsstilarna.” (Bourdieu, 1993a[1979], s. 303). Smaken utgörs av preferenser 
som bestämmer, sorterar och definierar en person i det sociala sammanhanget. Sma-
ken kan också vara handlingar: idrottsutövning, teaterbesök eller läsning exempel-
vis, vilka ringar in eller skiljer ut en person och dennes livsstil gentemot andras. 
Smaken är grundreceptet bakom livsstilen och bakom smaken finner vi habitus - 
personens prägling på och kulturella fostran i en viss social miljö. Bourdieu menar 
alltså att smaken ytterst formas av habitus. Bourdieu (1993a[1979]) påtalar stora 
skillnader i smak mellan arbetarklassen, medelklassen och överklassen. De två sma-
ker som är varandras motsatser i fråga om kapitaltillgång är ”lyxens eller frihetens 
smak” som är den ekonomiskt och kulturellt bemedlade förunnad att förvärva, och 
”nödvändighetens smak” som är arbetarklassens smak för det som är möjligt att rea-
lisera med de mindre ekonomiska och kulturella möjligheter man har och såtillvida 
ett accepterande av den sociala situation man är född in i (Bourdieu, 1993a[1979]). 
Mellan överklassen och arbetarklassen finner man medelklassernas smak som karak-
täriseras av en strävan efter kultur och kultivering, men den framstår dock som pre-
tentiös eftersom den vill mer än den kan eller vet, enligt de andra klassernas sätt att 
se. Något som också är definierande för smakerna är att de ofta innebär avsmak för 
andras smak. Genom sin smak distanserar man sig gentemot andra grupper i sam-
hället (Bourdieu, 1993a[1979]).  
 
I uppsatsen har jag velat pröva Bourdieus tankar om smaken som en funktion av 
klass och dess verkan som identitetsmarkör för att se poesiundervisningen utifrån 
ett ideologiskt och sociologiskt perspektiv. Vad elever och lärare läser kan förstås 
som en del av ett identitetsbygge utifrån habitus. Genom sin läsning markerar man 
sin status och sin distans till andra grupper.  
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Bourdieu (1993a[1979])beskriver en generell trend hos livsstilarna i de dominerande 
klasserna med mycket ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital. De kännetecknas av 
en ”stilisering av livet”, ett uttryck han hämtar från en av sociologins förgrundsge-
stalter Max Weber. Med större ekonomiska, kulturella och tidsmässiga tillgångar 
kan de bättre bemedlade putsa till sina hem, sitt yttre och sina praktiker så att de 
antar en viss estetisk form. Kulturen används som identitetsmarkör och signalerar 
tillhörighet med den egna gruppen och avstånd gentemot andra. Vad gäller kulturell 
konsumtion menar Bourdieu (1993a[1979])att man finner den avgörande skiljelinjen 
mellan de fåtal som är rika på både ekonomiskt och kulturellt kapital och den större 
massa som saknar dessa kapital. Det fåtal som har mycket tillgångar kännetecknas 
av sin sparsmakade, svåröverkomliga och återhållna konsumtion. Det flertal som 
saknar både ekonomiskt och kulturellt kapital konsumerar billig och vanligt före-
kommande kultur. En annan skillnad i kulturell konsumtion återfinns inom den 
dominerande klassen, där tillgångarna på kapital är stor men fördelningen mellan 
ekonomiskt och kulturellt ser olika ut för olika grupper. Skiljelinjen går där mellan 
de som har mycket respektive lite kulturellt kapital. Gruppernas praktiker och kon-
sumtionsvanor kan tyckas helt olika, men i grunden syftar de till samma mål: att 
finna en speciellt värdefull kultur att konsumera och sola sig i den glans av särart 
som detta medför. Poesiläsning kan betraktat utifrån detta vara en handling man 
utför för att skilja ut sig från andra då man visar upp ett visst kulturellt kapital.  
 
 
Bourdieu (1993a[1979])menar att själva idén om smaken som något valfritt är en ty-
piskt borgerlig tanke inom vilken individens fria val antas vara en reell möjlighet.  
Han menar istället att för de flesta, det vill säga arbetare och lägre medelklasser är 
inte smaken uttryck för ett val utan en mer eller mindre medveten acceptans av ens 
ekonomiska och kulturella omständigheter: ”Smaken är amor fati, valet av ödet, ett 
val där man inte har något val, framkallat av existensbetingelser som förvisar alla 
andra möjligheter till drömmens värld och bara lämnar valet av smaken för det nöd-
vändiga kvar.” (1993a[1979], s. 310). Individen har införlivat nödvändighetens smak, 
smak för det den har möjlighet att få. Enkelt uttryckt: få har möjligheter att utveckla 
smak för lyx, de flesta inte.  
 
Svensklärare kan ha nytta av Bourdieus teori om smaken för att se hur kulturella 
uttryck, i detta fall poesin, är laddade med värderingar och kan kopplas till klasspo-
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sitioner. Med hjälp av Bourdieu kan man också se att vissa kulturella uttryck inte är 
tillgängliga för alla elever. En del av kulturen, finkulturen, har till och med som 
funktion att skilja ut sina användare som speciella och samtidigt framställa andra 
användare som mindre bildade. Bourdieu pekar på att den kulturella konsumtionen 
är en del i upprätthållandet av i samhället pre-existerande klasspositioner. Kultur är 
långt ifrån neutral mark. Elevers motstånd mot eller hyllande av en viss typ av kul-
tur kan lättare förstås utifrån ett större sociologiskt perspektiv; en förståelse man kan 
ha hjälp av i till exempel poesiundervisning. 
 

Det litterära fältet 
Bourdieu (2000[1992]) teoretiserade det franska samhället som ett socialt rum med 
flertalet olika mer eller mindre självständiga fält. De fält i det sociala rummet som 
har mycket makt och som tillsammans utgör maktfältet består av den ekonomiska 
maktens fält, den politiska och juridiska maktens fält och de kulturella produktions-
fälten inom vilka finkultur och vetenskap skapas (Bourdieu, 2000[1992])I maktfältet 
står det ekonomiska maktfältet och de kulturella produktionsfälten längst ifrån 
varandra både vad gäller de ekonomiska medel man förfogar över och vilka värde-
ringar man sätter främst (a.a.). De kulturella produktionsfälten är således domine-
rade av de andra maktfälten. Här följer en bild av Donald Broady som illustrerar 
fältens positioner: 

 
Figur 2. Broady, 2000, s. 18. 
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Det litterära fältet vars tillblivelse under sent 1800-tal skildras i Konstens regler – det 
litterära fältets uppkomst och struktur (2000 [1992]) kan sägas vara ett självständigt fält 
inom det större kulturella produktionsfältet. I bilden ovan ser man också att varje 
kulturellt produktionsfält är uppdelat mellan en kommersiell pol och en intellektuell 
pol samt att en motsättning mellan yngre och äldre deltagare är reell. Det litterära 
fältet har flertalet egna skolor, regler och sätt att förhålla sig till sitt ämne, litteratu-
ren (Bourdieu, 2000[1992]) Man kan beskriva fältet som ett slags rörligt nätverk av 
olika positioner eller relationer mellan objekt och agenter inom detta. Deltagarna är 
exempelvis litteraturvetare, författare, kritiker, lärare, förläggare och stipendieutde-
lare. Och alla deltagare som arbetar med att förstå, tolka och värdesätta litteratur 
kämpar enligt Bourdieu om en enda sak nämligen definitionsrätten av vad som är 
fin litteratur eller vad som utgör litterär kvalité (Bourdieu, 2000[1992])Det handlar 
således om vem som har makten att avgöra vad som är ett kulturellt kapital som kan 
ge innehavare betydande sociala, ekonomiska eller symboliska vinster. Kampen 
kommer att pågå så länge ”spelet” uppfattas som meningsfullt att spela för delta-
garna vilket innebär att det hela tiden bildas nya grupper inom fältet som definierar 
litteraturen på ett visst sätt, ofta i kontrast mot andra gruppers litteratursyn (a.a). 
Förutsättningen för kampen är, menar Bourdieu, att deltagarna delar en grundläg-
gande tro – ”illusio” – på att det man kämpar om är värt insatsen, det vill säga att 
litteraturen existerar, har betydelse och bär olika värden som är viktiga att bevara 
eller framhålla. Det som har kännetecknat denna kamp om litteraturen är att delta-
garna gör anspråk på sanningen om litteraturens väsen, alltså litteraturens ontologi: 
 

Om det finns en sanning är det att sanningen är en insats i striderna: och även 
om agenternas klassificeringar och divergerande eller antagonistiska omdömen 
inom det konstnärliga fältet otvivelaktigt bestäms av eller styrs av agenternas 
dispositioner och de specifika intressen som är förenade med deras positioner i 
fältet, till olika synvinklar, är de ändå formulerade utifrån anspråk på en all-
mängiltighet och slutgiltighet som blir en ren negering av synpunkternas rela-
tivitet. Den ”essentiella tanken” förekommer i alla sociala universum och allde-
les speciellt i fälten för kulturell produktion, de religiösa, vetenskapliga, litte-
rära, konstnärliga, juridiska fälten osv. där man spelar med det universella som 
insats. Men det råder inget tvivel om att det i detta fall är ”essenserna” som är 
normerna. (Bourdieu, 2000[1992], s. 423) 

 
Deltagarna har inte sällan universella anspråk med den ontologi de för fram utan 
större hänsyn till andra deltagares alternativa och konkurrerande synsätt och Bour-
dieu (2000[1992]) menar att essensen tenderar att framläggas som en norm eller rät-
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tesnöre av förespråkarna. Det ligger dock i det litterära fältets natur att spelet fortgår 
så länge illusio verkar och nya definitioner avlöser därför äldre definitioner, vilket 
innebär att det konstant sker maktförskjutningar mellan olika deltagargrupper. Här 
är Bourdieu inte sämre och hans verk är lika mycket som de han kritiserar ett inlägg 
i detta litterära fält. Donald Broady, påpekar i inledningen till Konstens regler – det 
litterära fältets uppkomst och struktur (2000[1992]) att Bourdieu med den egna veten-
skap han för fram, gör anspråk på att bättre än litteraturvetarna kunna förklara litte-
raturen: 
 

Själv lovar Bourdieu att den vetenskap han föreslår i alla avseenden – även när 
det gäller förståelsen av de litterära och konstnärliga verkens stil och ton och 
mest subtila interna kvaliteter – kommer att överglänsa den ”internalistiska” 
tolkning som flertalet litteratur- och konstvetare idag sysslar med. Den kom-
mer till och med att öka njutningen i läsandet och konstbetraktandet. (i Bour-
dieu, 2000[1992], s. 22)  

 
Som synes har Bourdieu enorma anspråk men samtidigt brukar Bourdieu sin förstå-
else av vetenskap även mot sin egen position. Han lyfter fram att man måste ta alla 
hans resultat och argument och vända dem mot honom för att granska den veten-
skap om de kulturella produktionsfälten han vill föra fram.  
 

Presentation av läromedlen 
De tre första läromedlen som presenteras nedan är skrivna av poeter som även har 
arbetat som lärare. Läromedelsförfattarna och poeterna Kenneth Koch och Judith 
Michaels har huvudsakligen förvärvat sin kunskap om poesiundervisning genom 
sitt arbete och inte genom formell utbildning men deras idéer om poesiundervisning 
har vunnit gehör och spridits till lärarkåren. Av förord och baksidestexter kan man 
se att deras läromedel upptagits som goda förebilder utav företrädare för det peda-
gogiska fältet. Läromedlen vänder sig huvudsakligen till lärare i high school. High 
school i USA omfattar vanligen skolår nio till tolv men vissa skolor utbildar även 
elever från skolår sex. De tankar om poesiundervisning och föreslagna metoder som 
böckerna för fram kan alltså tänkas vända sig till både högstadielärare och gymna-
sielärare men även intressera lärare inom vuxenutbildningen. 
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Wishes, Lies, and Dreams: Teaching Children to Write Poetry 
(1999[1970]) och Rose, Where Did You Get That Red? 
Teaching Great Poetry to Children (1990[1973]) av Kenneth 
Koch 
 

Why not introduce them to the great poetry of the present and the past? It was 
a logical next step in the development of their own writing: it could give them 
new ideas for their poems, and it would be good in other ways too. If they felt a 
close relationship to adult poetry now, they could go on enjoying it and learn-
ing from it for a long time. (Koch, 1973, s. xxiv) 

 
Kenneth Koch (1925-2002) var en amerikansk poet och speciallärare som i Wishes, 

Lies, and Dreams (Koch, 1999[1970]) och Rose, Where Did You Get That Red? (Koch, 
1990[1973]) förde fram och beskrev en metod för att lära elever att skriva poesi och 
att inspireras i sitt diktskrivande av kanoniserad poesi för vuxna. Ron Padgett skri-

ver i förordet till Wishes, Lies, and Dreams att Koch i början av 70-talet blev uppmärk-
sammad i tidningar och TV för sin banbrytande bok om poesiundervisning och 
Koch föreläste även om den på The National Council of Teachers of English konvent. 
Denna stora uppmärksamhet ledde till att metoden spreds över USA och kom att 
prövas av många lärare. Själv undervisade Koch mestadels yngre elever men me-
nade att samma metodik lika väl kan användas med äldre elever. Då Koch beskrev 
utvecklingen av sin metod för poesiundervisning i de två böckerna har jag studerat 
dem parallellt i denna uppsats. Koch arbetade fram metoden ”poetry ideas”, poesi-

idéer, för att utveckla elevers diktskrivande och berättade om detta i Wishes, Lies, and 

Dreams. Han beskrev sin metod så här: ”A poetry idea should be easy to understand, 
it should be immediately interesting, and it should bring something new into the 
children’s poems. This could be subject matter, new sense awareness, new experi-
ence of language or poetic form.” (1999[1970], s. 9) Till exempel kunde han be elever 
att börja varje rad med ”I wish” eller få dem att kontrastera dåtid och nutid genom 
att använda fraserna ”I used to… But now…”. I Rose, Where Did You Get That Red? 

vidareutvecklade Koch sina poesiidéer genom att ta in kanoniserad poesi för vuxna i 
klassrummet. Hans erfarenhet var att den exempelpoesi som läromedel använde sig 
av var förenklad och andefattig. Läromedlens urval erbjöd varken komplexa emot-
ionella upplevelser eller någon tankeutveckling. Den var trygg, odramatisk och ut-
manade inte eleverna. Tidigare hade han därför mestadels använt elevers egna dik-
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ter i undervisningen då de var rikare. Efter att ha undervisat ett tag började han ar-
beta med idén att poesi för vuxna kanske kunde ge eleverna en ännu bättre tankeut-
veckling och nyanserade emotionella läsupplevelser. När han i Rose, Where Did You 

Get That Red? beskrev arbetet med kanoniserad poesi hade han utvecklat sin metod 
så att den nu också fungerade som en slags läsguide till den kanoniserade poesin. 
Något karaktäristiskt i dikten fokuserades och gavs via poesiidén en förklaring på 
ett språk som eleverna kunde förstå.  

 

Risking Intensity - Reading and Writing Poetry With High 
School Students av Judith Michaels (1999)  
  

Now I see a good poem as a pulsating heart, continually giving off energy,  
waves of meaning. (Michaels, 1999, s. 118) 

 
Judith Michaels (1944-) poet, doktor i engelska och lärare genom en ”Artists-in-
Residence”-tjänst, har i Risking Intensity - Reading and Writing Poetry With High School 

Students, beskrivit sin poesiundervisning. Den vävs samman med hennes personliga 
erfarenheter och utveckling som poet och för Michaels är poetskapet och undervis-
ningen tätt förenade. Boken innehåller fjorton kapitel som följer en kronologi där 
läsaren får ta del av hennes klassers arbete och utveckling från de inledande lektion-
erna till de slutliga portfoliobedömningarna. Kapitlen behandlar hur hon arbetar 
med att få eleverna att skriva med alla sinnen och hur hon försöker få dem att läsa 
sakta och noggrant. Michaels tilltalar läsaren direkt och ber denne att följa henne i 
spåren och pröva olika övningar. Hon ger genomgående exempel på egna dikter och 
inblickar i skrivprocessen bakom dessa. Det första och sista kapitlet behandlar hen-
nes kanske främsta ambition med undervisningen nämligen att den ska föra männi-
skor samman. Vad som krävs av eleverna, och läsare, för att de ska kunna ta till sig 
hennes idéer är enligt Michaels ett visst mått av mod för att våga bli berörd. Därav 
titeln: ”Risking Intensity”.  
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Teaching Poetry in High School av Albert Somers (1999) 
 

You would expect me to be a reader of poems, and I am, but I don’t pretend 
that liking poetry is easy. It takes a little work. As chapter 3 explains, I reject far 
more poems than I embrace. Still, the ones I love burn brightly in my imagina-
tion. They are stuck on my walls, tucked away in folders and books, in boxes 
and cubbyholes. I often swap poems with friends and colleagues [...] (Somers, 
1999, s. ix) 

 
Albert Somers (1939-) engelsklärare, och professor emeritus i utbildning, har i Te-

aching Poetry in High School försett lärare med ett brett material om poesiundervis-
ning. Boken är indelad i fyra delar: ”Background”, ”Selection”, ”Approaches and 
Methods” och ”Resources”. Den första delen diskuterar poesins ställning i USA och 
hur poesi behandlas i undervisningen. Därefter följer två kapitel om urval av poesi. 
Metoderna i del tre handlar om hur man kan arbeta med samtal om poesi, till exem-
pel hur eleverna kan fås att skriva poesi och hur elever kan framföra poesi. Form-
undervisning behandlas också med flera metodförslag och exempel på generella di-
daktiska principer ges. Även bedömningsformer diskuteras. Somers jämför tradit-
ionella testmetoder med projektbedömning och portfoliobedömning. Avslutningsvis 
ges förslag på sätt att arbeta ämnesöverskridande med lärare från ämnen som till 
exempel musik, matematik, bild och geografi. Olika internetsidor rekommenderas 
också som resurs och inspirationskälla. Ett syfte för Somers med boken, förutom att 
förbättra undervisningen, är att sprida poesi och han vill få fler elever att fortsätta 
med poesiläsning efter skoltiden och hoppas att intresset för poesi stärks genom den 
undervisning han föreslår.  Somers huvudsakliga skäl till att skriva boken var att det 
lärare gör i sin undervisning inte riktigt tyckts fungera då elever i USA enligt Somers 
lämnar skolan med bistra minnen av poesiundervisningen. Somers tror att det beror 
på flera faktorer som till exempel att det läggs ett minimum av tid på just poesi och 
att undervisningen inrikta på faktakunskap om äldre poesi och poeter, samt poetiska 
formelement. Att elever sällan skriver egen poesi kan också tänkas bidra till det bris-
tande intresset menar Somers.  
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Resultat och analyser 
Poesin som ämne 
I den första resultatdelen behandlas frågeställningen om hur författarna beskriver 
eller diskuterar själva ämnet för sin undervisning. Först lägger jag fram mina grund-
analyser av Kochs, Michaels och Somers förhållande till temat. Efter dessa följer den 
teoretiska analysen av grundanalyserna. Här redovisas alltså en tvådelad analys 
med en grundanalys av varje författares relation till temat och slutligen en teoretisk 
sammanfattande analys av de tre grundanalyserna. Läsaren får därför först ta del av 
tre olika bilder av läromedlens relation till poesin som ämne vilket är nödvändigt för 
att kunna följa den sammanfattande teoretiska analysen.   

 

Koch 
När man studerar Kochs böcker med fokus på själva ämnet som är föremål för 
undervisningen upptäcker man att han inte alls behandlar frågan om vad poesi 
egentligen är. Det saknas exempel på definitioner av olika slag eller en utläggning 
kring poesins utveckling genom historien. Koch använder sig heller inte av referen-
ser till någon litteraturvetenskaplig teori eller diskussion. Perspektivet i böckerna är 
därför Kochs eget och som läromedelsförfattare lutar han sig huvudsakligen mot sin 
auktoritet som poet.  
 
Även om själva ämnet är odefinierat hittar man meningar och fraser som berättar 
om hur Koch värderar poesi. Han talar om stor poesi ”great poetry” och i introdukt-
ionen till Rose, Where Did You Get That Red? kan man utläsa ett par kriterier för 
denna. Koch önskar att poesin har ett komplext tankeinnehåll och ger uttryck för 
starka känslor (1990[1973], s. xxiv). Den goda poesin är seriös, problematiserande 
samt språkligt och formmässigt spännande. Den förenklar inte livet genom att visa 
fram idyller utan pekar på att tillvaron rymmer både lätt och svårt. Diktläsning bör 
enligt Koch vara en upplevelse som väcker nya funderingar eftersom den goda dik-
tens funktion inte är att bekräfta läsarens föreställningar om tillvaron utan att berika, 
utveckla och ge läsaren något nytt. Detta sker dock alltid, understryker han, genom 
upplevelsen. Goda dikter är inga gåtor eller pussel som ska lösas eller läggas innan 
de avslöjar sin mening: “A good poem will give you a real experience whether or 
not, at first, you are able to analyze intellectually all the details of that experience. 
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And the experience is what you want.” (1990[1973], s. 330). Resonemanget om kva-
lité i dikt ger en bild av den goda poesin som ett omedelbart möte mellan läsare och 
text; en utvecklande upplevelse som berör och ger upphov till frågor. Läsaren ska 
inte behöva fundera innan dikten ger någonting. 
 

Michaels 
Risking Intensity (1999) behandlar inte heller frågan om vad poesi är i något speciellt 
stycke eller avsnitt. Det finns inga vetenskapliga referenser eller resonemang utifrån 
teori kring själva ämnet. Även Michaels tar sin utgångspunkt i sitt personliga per-
spektiv som poet. Till skillnad från Koch uttrycker hon mer om sin egen syn på vad 
poesi är, ofta med hänvisning till andra poeter. Boken är upplagd som ett samtal 
med läsaren om hur det är att vara poet och att undervisa i poesi vilket för Michaels 
innebär att ständigt vara i process. Innehållet är strukturerat kronologiskt efter hur 
undervisningen brukar fortlöpa under ett läsår och frågan om vad poesi är ställs 
därför på olika ställen i boken. Svaren är korta förslag som: “It is a distillation, a con-
centration, of the sensuous and emotional content of an experience, maybe a mo-
ment - made memorable through the poet’s intuitive and conscious creation of im-
agery and music.” (1999, s. 36). Och som här femton sidor senare: ”While the lyric is 
traditionally short, it contains room for rich detail, a complex braiding of time - past, 
present, and future, for conversation between different voices or selves, and for wild, 
exhilarating, sometimes bewildering leaps of free association.” (1999, s. 51). Michaels 
är tydlig med att detta är hennes personliga synsätt och avböjer någon längre teore-
tisk diskussion om ämnet: ”We don’t have to start off with a discussion of what po-
etry is, or with a list of figures of speech, or an argument about whether this is a 
great poem or a lesser poem. I offer it, you take it or leave it.” (1999, s. 8). Hon un-
derstryker i stället för elever att hon främst intresserar sig för vilka dikter de verklig-
en berörs av. Tidigare trodde hon att hon visste mer säkert vad poesi var men efter 
mer än ett decennium av poesiskrivande har hon ändrat uppfattning: 
 

I’m a teacher; we’re supposed to have answers. To what a poem means; to 
whether it’s great or merely good; to why we should read poetry at all; to 
what’s on the next test, where we are going, and where we have been. But I’m 
also a poet; and poetry, as Lucille Clifton has said, is all about questions. These 
past ten years of writing poems have often forced me to question what I used 
to believe were perfectly good answers.  (s. 2) 

 



 
 

 41 

På detta sätt beskrivs hennes intellektuella väg i frågan om vad som är poesi. Tvek-
samheter, frågor och osäkerhet får plats. Läsaren kan förhålla sig till de prövande 
definitioner eller beskrivningar och ställningstaganden i värdefrågor som ändå görs 
och Michaels vill på detta vis kommunicera sitt förhållningssätt där hon ständigt är 
beredd att ompröva sina idéer eftersom hon ser poesin som en väg av frågor snarare 
än en sträcka med fixa svar. 
 
I boken berättar hon också vad hon själv uppskattar hos poesi. Mot slutet av boken 
möter läsaren denna korta definition av god poesi som också fanns med i presentat-
ionen av läromedlet: ”Now I see a good poem as a pulsating heart, continually 
giving off energy, waves of meaning.” (s. 118). Definitionen eller beskrivningen 
framstår kanske som lite lagom engagerande men redan på de inledande sidorna i 
boken kan man läsa att Michaels föredrar en poesi som är skriven utifrån en djup 
dramatik då hon citerar den amerikanska poeten Adrienne Rich:  
 

You must write, and read, as if your life depended on it. That is not generally taught 
in school. At most, as if your livelihood depended on it: the next step, the next 
job… no questions asked as to further meanings. And, let’s face it, the lesson of 
the schools for a vast number of children – hence, of readers – is This is not for 
you. 
   To read as if your life depended on it would mean to let into your reading 
your beliefs, the swirl of your dreamlife, the physical sensations of your carnal 
life; and simultaneously, to allow what you’re reading to pierce the routines, 
safe and impermeable, in which ordinary carnal life is tracked, charted, chan-
neled. 
…Or you can say: “I don’t understand poetry”. (citerad i Michaels, 1999, s. 3) 

 
Denna slags poesi, skriven utifrån ett livsavgörande allvar är målet för hennes egna 
texter och Michaels vill även få till ett liknande synsätt hos eleverna på så sätt att de 
genom undervisningen utvecklar en relation till poesin där den används för att för-
ändra själva livet.  
 

Somers 
Något försök till generell diskussion om vad poesi egentligen är görs inte heller i 

Teaching Poetry in High School (1999). Boken saknar avsnitt om hur den egna ämnes-
förståelsen eller teoretiseringen av ämnet ser ut och referenser till vetenskaper som 
har uttalat sig i frågan är inte använda. Läsaren möter ingen inramning eller definit-
ion av ämnet poesi. Det finns ett kort stycke som snuddar vid frågan där Somers be-
skriver hur han börjar poesiundervisningen med att först visa exempel på dikter 
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som han själv uppskattar (precis som Michaels gjorde) men då undervisningen har 
pågått ett tag så kommer frågan om vad poesi är ändå upp: 
 

At some point we would talk about what poetry is and isn’t. This would be our 
avenue into poetry as a genre. I would show a variety of poems (greeting cards, 
haiku, free verse, sonnets, etc.) and quasi-poems (Burma Shave jingles, concrete 
poems, found poems, raps. etc.) and as a class we would write our own defini-
tion. (s.81) 

 
Somers skulle alltså visa eleverna olika sorters poesi och jämföra den med kvasipoesi 
och därefter skulle klassen tillsammans skriva en slags definition. Vad Somers själv 
svarar på frågan om vad poesi är får läsaren inte veta. När det gäller de egna prefe-
renserna kring vad som är bra poesi erbjuder Somers inte heller någon beskrivning 
av lyrisk kvalité eller definition som läsaren kan förhålla sig till men han har redan i 
förordet talat om att han är kräsen: ”I reject far more poems than I embrace.” (1999, 
s. ix) I en beskrivning av vad amerikaner i allmänhet gillar för typ av poesi använder 
han sig av ett till synes inkluderande vi-tilltal. ”Vi” gillar i allmänhet rimmad dikt, 
”verse”, som på ett enkelt och idealiserande sätt hyllar det ena eller det andra: nat-
ionen, moderskap, kärestan och så vidare. Men samtidigt som han visar att han för-
står detta ”Vi”:s sätt att läsa poesi, skjuter han försiktigt in att han tillhör den minori-
tet av läsare som gillar ”serious poetry”. Seriös poesi är enligt Somers sådan poesi 
som kritiker och litteraturvetare uppskattar och som det undervisas om på universi-
tet och i ”Creative Writing”. Vad som ligger bakom värderingen seriös poesi är dock 
mindre klart. Han beskriver skillnaden mellan versen och den seriösa poesin genom 
att visa exempel på två dikter om moderskap och därefter beskriva den ena som ”far 
more provocative” och ”substantial” (s.7).  Den seriösa poesin kan kräva ett visst 
arbete av läsaren för att kunna uppskattas menar han. Somers anser alltså inte som 
Koch att den goda poesin är en omedelbar emotionell upplevelse.  
 

Teoretisk analys av författarnas poesisyn 
Läromedlen erbjuder som synes bara ett svar på frågan om vad poesi är men tre svar 
på frågan om vad bra poesi är. De tre författarna tycks lättare värdera än definiera 
sitt ämne. Ett tydligt problem framträder alltså då man undersöker temat poesin 
som ämne i läromedlen. Själva frågan om vad poesi egentligen är, det vill säga den 
ontologiska ämneskonstruktionen, utgår inte ifrån någon vetenskaplig ämnesförstå-
else och är således diffust besvarad på ett sätt som inte är tillfredställande. Poesiun-
dervisningens ämnesinnehåll ska naturligtvis vila på vetenskapliga kunskaper och 
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kontinuerliga uppdaterade akademiska diskussioner och det är anmärkningsvärt att 
en vetenskaplig förståelse av poesin inte har någon plats i dessa läromedel. Både 
frågan om vad poesi är och hur man kan värdera den är viktiga för lärare som un-
dervisar i litteratur. Och hur relationen mellan ämnesförståelse och värdering ser ut 
är också något man kan fundera över. Det är intressant att läromedelsförfattarna lätt 
värderar olika texter i genren utan att egentligen ha redogjort för sin förståelse av 
poesiämnet. Kan man verkligen gå direkt till värderingen utan att veta närmre vad 
det är man värderar? Litteraturvetaren Anders Palm (2009) menar i ”Egenart, egen-
skaper, egenvärden - bidrag till en litterär värdeteori” att diskussionen om litteratur 
och hur den värderas alltid tar sin utgångspunkt i verkets ontologi även om den som 
uttalar sig inte är medveten om detta: 
 

Litterära värdeomdömen är således ytterst baserade i en underliggande förför-
ståelse av ’vad litteratur är’, dess ontologiska egenart och dess karaktäristiska 
egenskaper. Föreställningar om egenart och egenskaper kan vara mer eller 
mindre medvetandegjorda, de är oftast tagna för givna och sällan reflekterade, 
än mindre argumenterade och formulerade, av dem som tillskriver litteraturen 
olika slags värden. Att beskriva eller definiera diktverkets existensform är en 
av den litterära estetikens mest elementära och besvärliga frågor. Synpunkter 
och bestämningar har växlat och brutits mot varandra sedan antiken. (s. 287) 

 
För att värderingsdiskussioner ska bli intressanta behövs en teoretisk-filosofisk för-
ståelse av fenomenet man vill värdera, men Palm påpekar att föreställningar om vad 
litteratur är sällan verbaliseras mer utförligt hos förespråkare för litteraturens för-
tjänster.4 Kanske är detta att frågan om egenarten är så pass komplicerad skälet till 
att två av tre läromedel undviker den helt. Michaels som är den enda som har ett 
resonemang om poesins egenart, gör det utifrån sin egen erfarenhet av dikt och ge-
nom en slags dialog med andra poeter utan att använda en akademisk diskussion.  
 
Att frågan om vad poesins egenart är svårbesvarad gör den dock inte mindre reell 
för svensklärare som ska försöka erbjuda ett godtagbart svar i litteraturundervis-
ning. Lärare som undervisar om litteratur behöver därför utbildning och läromedel 
som hanterar de ontologiska frågorna och de återkommande värderingsfrågorna 
utifrån en vetenskaplig bas. I anslutning till den av Jank och Meyer (1997c) före-
                                                
4 Litteraturvetaren Anders Mortensen (2009, s. 20) har i antologin Litteraturens värden även påtalat att 
diskussioner om litteraturens värden är eftersatta generellt på högskolor och universitet. På svensklä-
rarutbildningarna runt om i landet lyser dessa frågor med sin frånvaro vilket är särskilt allvarligt då 
värdediskussioner är ofrånkomliga i litteraturundervisning och ökad kunskap om och reflektion 
kring frågorna behövs därför, enligt Mortensen.  
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slagna normen om upplysning och självständighet som en utgångspunkt för att 
granska undervisning, kan man argumentera för att det är viktigt att berätta för ele-
verna att frågan om vad som skulle kunna vara poesins egenart är en av de mest 
komplicerade och diskuterade genom historien. Vill vi upplysa våra elever är det 
bara att lägga korten på bordet och meddela att ”just så här knepigt är det”. Frågan 
om poesins egenart är troligen omöjlig att besvara absolut. Men sedan har vi att han-
tera och syna de förslag som ges av olika forskare och inte lämna eleverna i en relat-
ivism där ett förslag skulle vara lika gott som ett annat.  
 
Även om vi skulle få läromedel med eller flera uttalade ontologier och en nyanserad 
diskussion kring värdefrågor kopplat till dessa kan man utifrån Bourdieus 
(2000[1992]) forskning peka på ytterligare komplikationer och påminna om att ingen 
kunskapsproduktion inom det litterära eller vetenskapliga fältet är neutral. Utsagor 
är enligt Bourdieu möjliga synvinklar eller positioner att inta bland andra och inte 
sällan går forskare i opposition mot ett annat synsätt istället för att söka samsyn, vil-
ket kan ses som ett uttryck för en maktkamp där man positionerar sig genom att 
göra anspråk på att veta bäst om litteraturen (Bourdieu, 2000[1992])Bourdieu menar 
krasst att deltagarna inom det litterära fältet faktiskt inte förmår att besvara de 
grundläggande frågorna de strider om, det vill säga vad litteraturen är och vad som 
utgör litterär kvalité. Därtill är deltagarna alltför fångna i det egna fältet med dess 
ständigt pågående kamp om det kulturella kapitalet och på ett sätt upptagna med en 
slags närsynt konstruktion av det fenomen de säger sig studera (Bourdieu, 
2000[1992], s. 414-415). Så länge det finns betydande kulturellt kapital att hämta i 
denna kamp kommer nya deltagare att göra anspråk på att ha det bästa svaret på 
frågor om litteraturens ontologi och dess värde. Bourdieu ansåg sig dock med sin 
vetenskapliga metod ge ett bättre svar och här framträder han ju tydligt själv som en 
deltagare i detta litterära fält som han studerar genom möjligheten att fånga in det 
historiska i konstruktionerna om till exempel vad litteraturen består i. Han pekade i 
flera arbeten på problem med en essentiell uppfattning av litteraturen. Teoretiker 
som tillskrivit litteraturen en speciell essens uppfattade inte sin egen specifika histo-
riska och samhälleliga position och sig själva som deltagare i ett större fält, menade 
Bourdieu. På detta sätt förstod man därför inte att idén om essensen i sig var en hi-
storisk produkt, frambringad i ett kulturellt produktionsfält med flera inblandade 
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aktörer. Denna genes visar Bourdieu på i Konstens regler – det litterära fältets uppkomst 
och struktur (2000[1992]). 5  
 
Även om litteraturvetenskapen genomgått en poststrukturalistisk ”kris” under 1980- 
och 90-tal och en bred medvetenhet kring problemen med att hävda essenser i 
konstnärliga diskussioner nu är teoretiskt allmängods så tänker jag mig att behovet 
av en ontologisk förklaring av kulturella fenomen fortfarande finns kvar: Vad är lit-
teratur? Vad är poesi? Det är frågor som vem som helst kan ställa sig och inte minst 
dyker de upp i svensklärarens klassrum i litteraturundervisningen. Och värderings-
frågorna är inte heller mindre aktuella. Populärlitteraturen har gjort stora landvin-
ningar inom skolämnet svenska och en aktuell fråga rör gränser och skillnader mel-
lan finlitteratur och populärlitteratur.  De eventuella svar som läggs fram idag kring 
dessa frågor av olika vetenskaper eller tvärvetenskaper, behöver utgå ifrån och kon-
struera en ontologisk förståelse med hänsyn till nya teoretiska insikter. I det arbetet 
ges forskare en utmaning av den forskning som Bourdieu har lagt fram om hur man 
kan studera den historiska genesen av kulturella produktionsfält och litterära feno-
mens historicitet. Med hjälp av Bourdieu (2000[1992]) vill jag här alltså lyfta fram att 
läromedlens brist på ontologi inte löses enkelt genom att tillföra en eller två eller 
flera ontologier då ontologier är i sig ett delikat vetenskapligt problemområde där 
historiciteten och maktaspekterna kring produktionen av dessa ontologier och vär-
deringar av litteratur inte heller får glömmas bort. 
 

Urval av poesi 
I denna del studeras läromedlens urval av poesi till undervisningen. Hur författarna 
tänker kring valet av dikt till undervisningen och vilka skäl de anger för att en viss 
typ av poesi ska tas upp, studeras här. Precis som i föregående resultatdel redovisas 
först mina grundanalyser av de tre författarnas beskrivningar om urval och därefter 
görs en teoretisk sammanfattande analys av dessa grundanalyser. 

 

Koch 
Kenneth Koch undervisade den första tiden utifrån elevernas egna dikter då att han 
ansåg att läromedelsdikter var urvattnade och inte erbjöd eleverna någon utmaning: 
 
                                                
5 För en syrlig genomgång av litteraturvetenskaplig doxa se Konstens regler, (2000[1992]) s. 289-301. 
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Nothing was connected to any serious emotion or to any complex way of look-
ing at things. Everything was reassuring and simplified, and also rather limited 
and dull. And there was frequently a lot of rhyme, as much as possible, as 
though the children had to be entertained by its chiming at every moment. 
(1990[1973], s. xxiv.) 

 
Och ett par sidor senare tar han upp detta igen:  
 

The usual criteria for choosing poems to teach children are mistaken, if one 
wants poetry to be more than a singsong sort of Muzak in the background of 
their elementary education. It can be so much more. These criteria are total un-
derstandability, which stunts children’s poetic education by giving them noth-
ing to understand that they have not already understood; ’childlikeness’ of 
theme and treatment, which condescends to their feelings and to their intelli-
gence; and ’familiarity,’ which obliges them to go on and read the same inap-
propriate poems their parents and grandparents had to read […] (1990[1973], s. 
xxx-xxxi) 

 
Efter ett tag bestämmer han sig för att pröva att undervisa på kanoniserad poesi för 
vuxna. Förhoppningsvis kunde denna poesi utveckla elevernas skrivande ytterligare 
och ge dem nya idéer. Han börjar med att pröva de dikter han själv gillar bäst men 
upptäcker att eleverna uppskattar vissa innehåll bättre och att urvalet istället måste 
styras av vad som kan tänkas intressera dem: 
 

Some poems came to me right away because of some element in them that I 
knew children would be excited by and connect with their own feelings. The 
fantasy situation in Blake, for example, of talking to an animal – or the more re-
al-life situation in Williams’s ’This Is Just to Say’ of apologizing for something 
you’re really glad you’ve done. Certain tones, too – Whitman’s tone of boastful 
secret-telling. And strange, unexpected things, like Donne’s comparisons of 
tender feelings to compasses and astronomical shifts. (1990[1973], s. xxvi-xxvii) 

 
Han oroar sig inte för att vuxenpoesin ska vara otillgänglig med sina ovanliga ord 
eller annorlunda syntax. När det gäller själva innehållet så undviker han dikter som 
behandlar sex eller religion. Han använder rimmade dikter men pekar på andra 
strukturer i dessa som upprepningar av ord eller återkommande frågor och låter 
eleverna pröva denna form istället för rimmet. Urvalet i Rose, Where Did You Get That 

Red? där arbetet med tio poesiidéer beskrivs, utgörs av alster från manliga diktare: 
William Blake (eng. 1757-1825), Robert Herrick (eng. 1591-1674), John Donne (eng. 
1573-1631), William Shakespeare (eng. 1564-1616), Walt Whitman (am.1819-1892), 
Wallace Stevens (am. 1879-1955), William Carlos Williams (am. 1883-1963), Federico 
Garcia Lorca (sp. 1898-1936), John Ashbery (am.1927- ) och Arthur Rimbaud (fr. 
1854-1891). Av dessa är som synes en, Ashbery, född på 1900-talet. Koch påpekar för 
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läsare att smaken när gäller poesi är subjektiv och att absoluta smakomdömen inte 
existerar. 
 

Michaels 
I Risking Intensity saknas resonemang om urvalskriterier för undervisning utifrån ett 
elevperspektiv. De skäl som Michaels angett för att en dikt ska falla henne i smaken 
syns vara de som styr urvalet av dikt till undervisningen. Som vi sett i föregående 
del uppskattar Michaels poesi som gestaltar livsomvälvande ögonblick eller händel-
ser och det är med detta innehållskriterium som dikturvalet görs. Dikten ska vara på 
djupaste allvar, ofta är de av det centrallyriska slaget med ett jag som betraktar och 
upplever tillvaron. Man ser inga spår av till exempel konkret poesi, nonsensdiktning 
eller språkfilosofisk dikt i läromedlet. Om man jämför urvalet med Kochs så är det 
mer varierat på så sätt att Michaels varvar manliga och kvinnliga poeters poesi och 
det kan vara dåtida eller samtida dikter som tas upp i undervisningen. I boken 
nämns ett stort antal poeter men de dikter som citeras i sin helhet och som hon an-
gett att hon undervisar om är skrivna av män som William Wordsworth (eng. 1770-
1850), Galway Kinnell (am. 1927- ), John Moffitt (am. 1908-1987), Dylan Thomas (wa-
les, 1914-1953) John Keats (eng. 1795-1821), Yusef Komunyakaa (am. 1947- ), e. e. 
Cummings (am. 1894-1962) och Gary Snyder (am. 1930 - ).6 En kvinna: Naomi Shibab 
Nye’ (am. 1952- ) finns representerad med en hel dikt. Eleverna får även inblick i vad 
Michaels själv läser för poesi för tillfället och inte sällan utgår hon också ifrån egna 
dikter i undervisningen. Hon förser eleverna med kompendier, antologier och ma-
gasin som de får botanisera i. För Michaels är det viktigt att eleverna får en chans att 
utveckla sin individuella smak. I kapitlet ”Finding Your Poet” beskrivs hur Michaels 
använder ett projektarbete om en poets hela produktion som metod för detta. Ele-
verna får välja en poet från en lista med ett femtiotal där de flesta publicerat sig från 
1940 och framåt och fördjupa sig. Den listan presenteras dock inte i läromedlet. 

 

Somers 
Somers har en uttalad ambition att sprida poesi genom undervisning. Men vilken 
poesi är det han vill sprida? Enligt honom så styr läromedlens dikturval av mesta-
dels äldre kanoniserad poesi (eftersom upphovsrätten har gått ut är det billigt att 

                                                
6 Galway Kinnell vann det ansedda Pulitzerpriset i poesi 1983 och Yusef Komunyakaa vann det 1994. 
Gary Snyder vann 1975. Det kan också vara intressant att veta att Kenneth Koch själv var finalist 1995. 
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använda den) rätt in i tristessen. Här ger han exempelvis William Wordsworths be-
römda dikt ”I Wandered Lonely as a Cloud” en rejäl känga: 
 

Why on earth would a teacher choose it? The answer is simple: because it is 
there - in his literature book - and because he is wedded to the sad, self-
defeating notion that the dusty old standards are still worth teaching. He is 
unwilling or unable to acknowledge the fact that poems like ‘I Wandered Lone-
ly as a Cloud’ are all but dead on arrival. (s. 17) 

 
I en avslutande not i samma kapitel försvarar han sig inför eventuella attacker mot 
åsikten att kanoniserad poesi kanske inte är den bästa att undervisa på: 
 

The ‘cultural literacists’ will surely take issue with this, but people like Harold 
Bloom and William Bennet have probably spent less that ten authentic minutes 
in a public school classroom in the last twenty years. Two points: (1) I do not 
favor banishing the canonical poets outright, but I would limit them to the clas-
ses for which they are appropriate. And (2) I do not propose a watered-down 
curriculum in poetry. I propose one that is intellectually challenging and emo-
tionally engaging at the same time. (s. 21) 

 
Lärare måste våga bryta sig loss från läromedlens ”dammiga” dikter som kanske 
inte har så mycket att ge till dagens elever. Somers erbjuder därför nya riktlinjer för 
urval och föreslår att läraren lägger läroboken åt sidan för att sätta samman ett eget 
kompendium med dikter som han eller hon själv verkligen gillar. Läraren bör skapa 
sitt ”hjärtas kanon” och ur denna välja ut de dikter som går att undervisa på: dikter 
som har ”teachability”. Han menar att dikter som är samtida, korta, innehåller en 
dramatisk konflikt, har ett lättfattligt språk, humor, starka känslor, rytm och rim, 
samt erbjuder identifikationsmöjligheter är lämpliga (1999, s. 38-45). Eleverna bör 
sedan i sin tur också få sammanställa sitt ”hjärtas kanon” från ett brett material som 
dock läraren har valt ut. Somers argumenterar för att huvuddelen av poesiurvalet 
ska komma från samtida poesi och kapitel fyra ägnar han åt att presentera och välja 
ut samtida publicerade poeter från olika antologier och samlingar, vilkas dikter kan 
passa för undervisning. Han vaskar fram en lista med tio namn, fem kvinnor och 
fem män, som han anser möter upp mot hans kriterier särskilt väl och behandlar 
lämpliga ämnen med ett autentiskt tilltal: Sandra Cisneros (am. 1954- ), X. J. Ken-
nedy (am. 1929- ), Rita Dove (am. 1952- ), Ted Kooser (am. 1939- ), Paul Zimmer (am. 
1934- ), Naomi Shihab Nye (am. 1952- ), Linda Pastan (am. 1932- ), Gary Soto (am. 
1952- ), Lucille Clifton (am. 1936-2010) och David Bottoms (am. 1949- )(1999, s. 52-
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61).7 I läromedlet finns exempel på humoristiska dikter, konkret poesi och Somers 
rekommenderar även internetsidor med multimodal konkret poesi. 

 
Teoretisk analys av författarnas urval av dikt 
Ett tydligt mönster beträffande urvalet i alla tre läromedel är att det är hämtat från 
kanon och samtida publicerad poesi. Elever tar inte med sig texter till klassrummet 
utan läraren sköter enhälligt urvalet. Författarna uttrycker tydliga ambitioner om att 
eleverna ska utveckla sin poesismak i riktning mot den erkända poesin. Trots att de 
försäkrar läsare och elever om att smaken är personlig och individuell har de tre för-
fattarna en misstänkt likartad poesismak och de nämner ofta samma poeter. Ställer 
man de tre böckerna bredvid varandra framstår Koch, Michaels och Somers smak 
som mer generell för en bildad poesiläsare snarare än särskilt individuell. Reflekte-
rar man över urvalet med Bourdieus begrepp kan man peka på att författarna har en 
”lyxens eller frihetens smak” (Bourdieu, 1993a[1979]) förunnad en liten kapitalstark 
grupp, som har haft tidsmässiga och ekonomiska möjligheter att specialstudera en 
litterär genre, i detta fall den mest respekterade poesin, och i och med detta skiljer 
sig författarna på så sätt från de allra flesta elever och deras föräldrar. Läromedlen 
saknar kritisk blick på den kultur man förespråkar och hur denna hänger samman 
med den egna positionen inom det litterära fältet. Författarna tillhör en slags bildad 
elit men gör ingen sak av detta förhållande utan i sina böcker framhåller de istället 
att smak är någonting mer liknande ett personligt val.  
 
Elevers skilda förutsättningar att ta till sig och engageras av poesiundervisningen 
hamnar i skymundan i läromedlen som inte reflekterar kring den sociala och eko-
nomiska bakgrundens, vad Bourdieu (1993a[1979])kallade habitus, betydelse för 
smakutveckling och litteraturintresse. Utan en medveten professionell diskussion 
kring detta med elevers olika relationer till kultur riskerar man att undervisningen 
mestadels når och bekräftar de elever som redan har ett kulturellt kapital där poesi-
läsning och ett intresse för genren ingår. Bourdieu (1993b[1968]) påpekade att vissa 
elever har med sig en estetisk disposition till skolan (vilken ingår i habitus) och det 
innebär att eleverna är tränade i att betrakta estetiska former av olika slag och be-
döma dessa utifrån olika värdeskalor. Överfört till poesiundervisning kan man säga 

                                                
7 Rita Dove vann Pulitzerpriset i poesi 1987. Ted Kooser vann det 2005 och Lucille Clifton var en av 
finalisterna 1988.  
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att poesiläsning och tolkning av poesi samt diskussioner om lyrisk kvalité är något 
som fåtalet elever bär med sig till undervisningen och därför behöver den didaktiska 
planeringen utgå ifrån detta och träna elever i att betrakta poesi på olika sätt för att 
inte omedvetet missgynna flertalet elever. De förkunskaper som vissa elever bär 
med sig kan tänkas leda till bättre betyg så det är alltså en fråga om vad som ska be-
dömas och hur detta ska betygsättas och den professionella diskussionen måste litte-
raturlärare ta ansvar för och underhålla.  En oreflekterad undervisning kan få en 
huvudsakligen reproducerande karaktär inom vilken vissa elever med ett kulturellt 
kapital får sin identitet bekräftad medan andra elever i brist på detta kapital känner 
sig ”fel”.  
 
En viktig fråga som lärare kan ställa sig med hjälp av Bourdieus teori blir således: 
hur kan man undervisa om finkultur utan att reproducera och belöna eleverna uti-
från den i samhället ojämlika fördelningen av kulturellt kapital? Möjligen är det så 
att vad som först krävs är ett brott med idealiseringen av finkultur och en ökad 
medvetenhet om kulturens funktion som klassmarkör i ett samhälle. Bourdieu pekar 
i Reproduktionen (2008[1970]) på att skolsystemet tycks värdera det kulturella kapital 
som inhämtas utanför skolans värld högre än det kulturella kapital som det själv 
erbjuder eleverna: 
 

Det är ingenting annat än en slutgiltig bekräftelse på skolsystemets beroende 
av den samhälleliga klasstrukturen som kommer fram i dess nedvärdering av 
de alltför skolmässiga manéren hos de individer vilkas beteende uteslutande är 
skapat av systemet. Utbildningssystemet förnekar därmed sin egen arbetsform 
och dess resultat, och erkänner samtidigt sin oförmåga att skapa en egen, oav-
hängig inlärningsform. (s. 176) 

 
Bourdieu menar här att den högst värderade kulturen aldrig skapas i klassrum eller 
inom akademier. Och den är således egentligen bara tillgänglig för de dominerande 
klassernas barn genom familjens relation till finkultur, en relation som skapas och 
odlas i privata sfärer. Han menar att det franska utbildningssystemet, i det dolda, 
sanktionerar att dessa relationer och bildning just kultiveras otillgängligt för de 
flesta när skolan sedan belönar barnen med fina betyg för detta som de tillägnat sig 
utanför skolan. Skolsystemet som: ”bland möjliga typer av förhållande till kulturen, 
lägger störst vikt vid den relation som det aldrig självt är i stånd att skapa till full-
komning.” (Bourdieu, 2008[1970], s. 176) saknar på detta sätt någon reell autonomi 
från klassamhället, tvärtom fungerar det till stor del som dess grindvakt. På detta 
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sätt kan kulturen verka i det dolda och eleverna belönas med studieframgångar en-
ligt principen mer åt dem som redan har.  
 
Undervisar man oreflekterat kring finkultur har skolan i värsta fall helt mist sin 
funktion som en idealt objektiv selektionsapparat inför arbetsliv och vidare studier 
som ska sträva mot att ge alla elever samma möjligheter att tillgodogöra sig och ut-
vecklas inom undervisningens ram oavsett social bakgrund. Skulle så vara fallet är 
det inte längre skolan som utbildar och bedömer resultatet av undervisningen, utan 
elevernas innehav av kulturellt kapital styr i det dolda, och skolan reproducerar 
egentligen bara den fördelning av kapital som föreligger i ett samhälle. En poesiun-
dervisning bör med tanke på ovanstående byggas didaktiskt utifrån en medvetenhet 
om hur elevers olika habitus kommer att ge dem olika förkunskaper, förväntningar 
på och intresse av undervisningen. Ganska få elever kommer antagligen att känna 
sig hemma i denna del av svenskämnet. Medvetenheten om hur klass och kön på-
verkar elevers samspel och intresse för kultur bör därför användas kontinuerligt i 
den professionella diskussionen.  Återigen kan man åberopa den av Jank och Meyer 
(1997c) föreslagna normen om att undervisningen ska sträva efter att ge eleverna 
”upplysning och självständighet” och då säga att en litteraturundervisning bör han-
tera detta klassperspektiv (och lägga till ett lika viktigt könsperspektiv) på litteratu-
rens olika roller, värden och funktioner för människor, för att på bästa sätt ge alla 
elever en meningsfull samvaro med litteraturen. 
 

Lärarens arbetsuppgift 
I denna del analyseras författarnas beskrivningar om lärarens arbete och uppgift i 
undervisningen med hjälp av den didaktiska teorin utifrån Werner Jank och Hilbert 
Meyer (1997a,b,c). Här följer den teoretiska analysen direkt på den grundanalys som 
redovisas av varje författares förhållande till temat. Dispositionen är således an-
norlunda i denna resultatdel vilket är en följd av att den teoridrivna analysen här 
fokuserar på så olika aspekter i läromedlen så att en generell teoretisk analys inte var 
lämplig. 
 

Koch – Poesiläraren är en musa som lockar fram poesin  
Koch menar att det viktigaste för en lärare är att ta elevernas poesiskapande på full-
aste allvar. Läraren måste signalera en hög förväntan till eleverna och undervisning-
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en kännetecknas av tilltro till elevernas förmåga att skriva intressanta och välformu-
lerade dikter. När läraren läser elevernas dikter bör hon eller han visa uppskattning 
av dikternas förtjänster och lyfta fram dessa. Kritik ska man vara mycket försiktig 
med. Då Koch beskriver sitt arbete menar han dessutom att det inte är traditionell 
undervisning på det sättet att han lär ut poesi till eleverna, utan att han istället lock-
ar fram språklig förmåga som redan finns: 
 

Teaching really is not the right word for what takes place: it is more like per-
mitting the children to discover something they already have. I helped them to 
do this by removing obstacles, such as the need to rhyme, and by encouraging 
them in various ways to get tuned in to their own strong feelings, to their spon-
taneity, their sensitivity, and their carefree inventiveness. (1999[1970], s. 25) 

 
Lärarens funktion som undervisare, förmedlare, metodiker och bedömare tonas ned. 
Lusten framför allt är undervisningens grundprincip. Om någonting i upplägget inte 
fungerar eller om eleverna inte visar intresse för uppgiften så ska man släppa den 
och göra annat. Hos Koch framstår läraren inte riktigt som en pedagogisk ledare 
utan innehar mer av en slags medarbetarroll. Läraren är en ”admirer and fellow 
worker rather than a boss” (1999[1970], s. 26).   I citatet ser man också en romantisk 
barnsyn hos Koch i tanken om det naturligt poetiska barnet som med rätt omsorg 
blommar vackert i undervisningen.  
 
Koch arbetade således hårt för att skapa en positiv och kreativ atmosfär och beskrev 
sin funktion som musans, vars jobb är att inspirera eleverna under alla delar av lekt-
ionen, något som kräver en lärare på topphumör: 
 

In fact, this teaching requires being in good form: one has to be attentive and 
enthusiastic at every phrase of it. The teacher is a muse (inspiring poems by 
means of a good poetry idea and presentation of it), and a muse, again, while 
the writing takes place (going about and inspiring and encouraging individual 
children as they write), a literary critic (positive and friendly) and the general 
public, when after the writing, the teacher or the children read the poems 
aloud. (1999 [1970], s. 313-314)   

 
I citatet ovan ser man också något annat som skymtar: ”a good poetry idea” och 
”presentation”. Kochs noggranna förberedelse av lektionens innehåll utifrån poesi-
idén, samt planeringen av hur detta innehåll ska dramatiseras för eleverna finns där 
också men Koch håller detta arbete lite mer i bakgrunden när han diskuterar vad 
läraren ska göra.  
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Teoretisk analys av Kochs syn på lärarens arbetsuppgift 
Kochs läromedel ger röst åt en poet som antyder att alla som vill kan undervisa i 
poesi och att poesin redan finns i eleverna. Det gäller bara att locka fram den genom 
att skapa ett gott klimat i klassrummet och ta elevernas skrivande på största allvar. 
Han vill inte riktigt kalla sitt arbete för undervisning. Samtidigt är hans två böcker 
just en skildring av det konkreta utvecklandet av och arbetet med en pedagogisk 
metod. De beskriver en slags form eller ram för poesiundervisning och om man be-
traktar Kochs beskrivning av sitt arbete med metoden poesiidéer utifrån den didak-
tiska teorin så sker ett intressant möte. Med ett par av Jank och Meyers (1997c) be-
grepp kan man nämligen beskriva Kochs skildrade arbete som just planerad och 
strukturerad undervisning med en tydlig ”didaktisk reduktion” av innehållet såväl 
kvantitativt och kvalitativt då Koch väljer ut och fokuserar på en betydande aspekt i 
dikten genom en poesiidé. Istället för att försöka behandla allt i dikten, eller inta så 
många olika perspektiv som möjligt i förhållande till den, fokuseras genom poesi-
idén ett element. Koch pekar på något diktspecifikt element genom sin metod och 
vill med detta utveckla elevernas skrivande: ”[…]it should bring something new into 
the children’s poems. This could be subject matter, new sense awareness, new expe-
rience of language or poetic form.”(1999[1970], s. 9). Han öppnar upp dikten och gör 
den mer begriplig för eleverna då han förklarar sitt fokus.  
 
I citatet ser vi också att han undervisar fram någonting nytt i elevernas dikter och 
det han tillför skulle inte ha uppstått utan denna metodik. Elevernas skrivande uti-
från poesiidén skapar nya meningsstrukturer, en ny förståelse av vad dikt kan vara. 
Jank och Meyer (1997c) betraktar undervisning som ombearbetning och nyskapande 
där läraren och eleverna tillsammans skapar ny mening. När poesiidén sätts i verket 
startar den ”didaktiska iscensättningen” av ämnesinnehållet.  
 
Den som läser Kochs böcker ser att det ligger en mycket noggrann planering bakom 
varje poesiidé baserad på en djup förtrogenhet med dikt. Läsaren ser också att den 
didaktiska iscensättningen är noga strukturerad från start till slutpunkt. Det finns 
skäl att tro att det snarare var denna ambitiösa planering av undervisningen snarare 
än arbetet som ”musa” som låg till grund för de fina resultat han fick.  
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Michaels – Poesiläraren skriver livsförändrande dikt jämsides eleverna 
I nästa läromedel har frågan om lärarens uppgift och arbete lagts åt sidan. Michaels 
diskuterar inte hur och om hennes undervisning ska kunna användas av gemene 
lärare; det är en icke-fråga. Undervisningen utgår från hennes liv som poet där en 
skiljelinje mellan poetskapet och läraryrket inte riktigt tycks finnas. Michaels lägger 
därför fram vilken typ av poesi som hennes undervisning syftar till och bjuder in 
läsaren att följa med på en utbildningsresa: 
 

Risking Intensity invites you to try discovering and writing poems along with 
your students and, in the process, to find out together what ‘safe and imperme-
able routines’ need to be pierced in order to write and read as if your life de-
pended on it. (s. 4).  

 
Deltar man som elev i undervisningen eller försöker att utgå från hennes metodik 
som lärare, så kräver alltså Michaels en hel del. Elever och lärare ska lämna sina van-
liga trygga komfortzoner och utforska inre landskap så att diktandet verkligen 
känns då detta är en undervisning som tar poesin på största allvar och placerar um-
gänget med dikter på en rent livsförändrande nivå. Till detta krav på mod och djupt 
engagemang hör också en övergripande målsättning för undervisningen nämligen 
att föra människor samman eftersom Michaels vill att umgänget med dikter ska 
skapa en större gemenskap hos eleverna och få dem att upptäcka existentiella likhet-
er sinsemellan. Vägen till gemenskapen går genom den skrivna (och lästa) djupt per-
sonliga dikten då hon anser att ju mer personlig dikt blir, desto bättre når den läsa-
ren på en psykologisk nivå som är gemensam för alla människor:  
 

Galway Kinnell, whose poems reflect a struggle to be honest about the heart’s 
affections, offers the age-old justification for doing this: ‘The more deeply, truly 
personal your poem, the more likely it will be universal, touching a level in the 
psyche where we’re all the same’ (s. 2).  

 
I Risking Intensity möter läsaren en poets plädering för ett sätt att leva poesi med sina 
elever snarare än att undervisa i ett ämne. Michaels motsätter sig under sin första tid 
i yrket en traditionell undervisning eftersom hon inte ville ha lektioner där resultat 
och betyg har stor plats i diskussionerna. Hennes undervisning skulle istället vara 
intressant och oväntad och få eleverna att fokusera på ett lärande i större bemärkelse 
men då upptäckter hon istället att eleverna blir ännu mer fokuserade på betyg. Av-
saknaden av tydliga mål och bedömningskriterier uppskattades inte av eleverna 
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som istället ville ha besked om vad som förväntades utav dem och hur de kunde 
förbättra sina uppgifter innan det blev dags för betygsättning:  
 

Now, after two years’ experience with poetry portfolios, I realize they have ad-
dressed one of my chief weaknesses as a teacher. I always valued spontaneity 
and equated it with authenticity. I wanted to steer my students away from 
working for grades. I wanted classes to be exciting, a little off-the-wall, a 
stream of surprises. But in pursuing these goals, I forgot a couple of very hu-
man needs: to have something specific to strive for, to know by what standards 
your striving will be judged, and to know how you can do better - before it’s 
“too late”.  
     With the result that students were more worried about grades than ever. (s. 
130) 

 
Michaels lägger om sin undervisning och skildrar sedan hur hon tillsammans med 
eleverna formulerar matriser med bedömningskriterier. De institutionella faktorerna 
som betygsättningen i exemplet ovan påverkar henne att blir mer av en lärare och 
mindre av en poet i sin undervisning.  
 

Teoretisk analys av Michaels syn på lärarens arbetsuppgift 
De problem i undervisningen som Michaels lyfter i sin bok kan man belysa med 
hjälp av den didaktiska teorin. Man kan i det sista citatet se hur Michaels har förväx-
lat sina egna preferenser för oväntade lektioner och spontanitet med elevernas (även 
om ambitionerna är goda) och att hon antar att det lektionsupplägg som intresserar 
henne själv också ska passa för eleverna. Jank och Meyer (1997b) har påtalat att de 
”undervisningsbilder” våra delvis omedvetna och subjektiva teorier, om vad som är 
bra och mindre bra undervisning, styr vårt handlande som lärare om vi inte kritiskt 
granskar dessa bilder med hjälp av didaktisk vetenskaplig teori.  I läromedlet kan 
man se att de egna föreställningarna, undervisningsbilderna, om vad som är god 
undervisning styr Michaels när hon börjar sitt arbete och att bristen på professionell 
skolning vållar henne och eleverna problem.  
 
En annan del av Michaels undervisning som också är viktig att fundera över är hen-
nes egen målsättning för poesiundervisningen. Huvudmålet för Michaels är att föra 
elever närmare varandra och öka gemenskapen dem emellan vilket ska ske genom 
arbetet med den personliga dikten. Detta mål diskuteras inte i förhållande till några 
styrdokument och man kan här se en lärare med en egen läroplan som till synes ar-
betar ensam utan stöd eller inblandning av en kollegial professionell diskussion. 
Förutom att detta med att själv sätta upp ett huvudmål för sin undervisning är pro-
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blematiskt i svensk utbildningskontext åtminstone, så leder även detta till en under-
visning som balanserar på gränsen till elevers privatliv. Även Michaels eget privatliv 
framstår som oskyddat bitvis då hon frekvent använder egna dikter, berättar ingå-
ende om skapandet av dem och de erfarenheter som ligger till grund för vissa rader. 
Hon ställer dessutom upp personlig sanning som kriterium för god dikt. Det man 
kan resa en fråga kring här, om svensklärare skulle inspireras av Michaels undervis-
ning, är lämpligheten i att läraren i sin roll som offentlig tjänsteman utförandes 
myndighetsutövning genom betygsättning, ber elever att vara så privata i sitt skri-
vande genom ett sådant undervisningsupplägg som beskrivs i Risking Intensity. I 
undervisningssituationen föreligger en formell maktojämlikhet mellan lärare och 
elev och det ligger i det professionella ansvaret att medvetet förvalta den pedago-
giska relationen utifrån denna maktojämlikhet på ett ansvarsfullt vis utifrån en hän-
syn till elevernas sociala och kunskapsmässiga behov. Lärararbetet ska också bedri-
vas i enlighet med de yrkesetiska principerna (Lärarförbundet & Lärarnas riksför-
bund, 2001) vilka slår fast att lärare förbinder sig att: ”alltid bemöta eleverna med 
respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränk-
ning och trakasserier”. Med tanke på den pedagogiska relationens maktobalans samt 
de yrkesetiska principerna som varje lärare är skyldig att beakta ställer jag mig frå-
gande till lämpligheten i att en lärare begär att elever ska gestalta omvälvande per-
sonliga erfarenheter. Betygsättning av sådana texter syns än mer tveksamt. 
 

Somers – Poesiläraren är en talangfull professionell 
Somers utgångspunkt är att poesiundervisningen i USA inte fungerar. Mycket lite 
tid ägnas åt poesin i litteraturundervisningen och det mesta av den undervisning 
lärare bedriver i klassrummet tycks inte nå fram till eleverna. Till skillnad från Koch 
och Michaels tar han omedelbart upp frågan om det krävs en poet för att undervisa 
framgångsrikt i poesi. Han svarar nekande på den men menar att det behövs något 
extra för att undervisningen ska bli riktigt bra. Somers kallar detta extra ”a secret” 
och citerar ur Arthur Fairchilds The Teaching of Poetry in the High School från 1914 för 
att visa att frågan om vad som krävs av en lärare som ska undervisa i poesi inte på 
något sätt är ny. Här har jag citerat en något längre passage än Somers: 
 

Of the qualifications essential to the successful teacher of poetry, the books on 
pedagogy contain reasonably satisfactory statements. It might here be empha-
sized, however, that for the teaching of poetry the primary qualification is a 
special talent which no artificial means can supply. That talent cannot be de-
scribed, yet we know when we find it. The secret of it seems to be imagination. 
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He who possesses this talent instinctively puts himself in the pupil’s place, 
catches his difficulty, and uses the subject matter in hand as the means of 
awakening and furthering his intellectual and emotional life. (Fairchild, 1914, 
s.9) 

 
Hemligheten som Somers talar om består alltså i att den framgångsrika poesiläraren 
har en särskild förmåga att förstå sina elevers perspektiv på ämnet och genom detta 
kan anpassa sin undervisning efter hur elevernas förståelse ser ut. Denna grundför-
utsättning måste dock kombineras med ett didaktiskt arbete som bevisligen ger re-
sultat och för att beskriva hur framgångsrika poesilärare arbetar hänvisar Somers till 
forskaren Molly Travers (1984, citerad i Somers, 1999) som funnit att lärare med 
goda resultat kännetecknas förutom av sitt intresse för ämnet, av lyhördhet inför 
eleverna och metodisk skicklighet: 
 

[Good poetry teachers] like poetry and take it seriously and expect pupils to 
work at it; are enthusiastic; emphasize the pleasure of poetry; are flexible, ex-
perimental, and like novel teaching situations; provide more amusing and var-
ied activities; consult pupils on choice of poems; allow conversational and in-
formal discussion; interact with pupils in consultation and discussion; seek out 
pupils’ views, listen to their interpretations, and treat them with respect and se-
riousness; do not make pupils afraid of saying the wrong thing, offering sym-
pathy and encouragement when ideas are voiced; encourage exploration of 
pupils’ personal experiences in relation to poems; [and] support the feeling that 
the emotional experience of poetry is real (Travers, 1984, citerad i Somers, s. 13) 

 
Detta med att läraren måste kunna arbeta utifrån en god insikt i elevernas perspek-
tiv på undervisningen som Fairchild betonade redan 1914, ser vi igen här hos Tra-
vers. Läraren tar reda på hur eleverna tänker kring ämnet och skapar ett tillitsfullt 
klimat. Därefter varierar läraren sina metoder på flera vis så att ämnet blir intressant. 
När Somers ska beskriva generellt hur man bör undervisa i poesi gör han det alltså 
med hänvisningar till andra. Men avslutningsvis beskriver Somers själv vad han an-
ser att poesilärarens arbete bör bestå av:  
 

Good poetry teachers pay homage to two important shrines – pleasure and 
personal relevance – but they don’t stop there. They use poetry to challenge 
their students to think, to read with patience and insight, to see connections 
and relationships, to write with imagination, precision, and depth. (s. 14) 

 
Här ser man att han anser att en bra poesiundervisning utmanar eleverna intellektu-
ellt.  
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Teoretisk analys av Somers syn på lärarens arbetsuppgift 
Somers har som lärare och högskolelärare en annan bakgrund än de två poeterna 
och är mer förtrogen med de institutionella krav som lärararbetet omgärdas av. Han 
skiljer också ut sig på så sätt att han är mer specifik med vad han anser att läraren 
bör göra eller kunna och ger exempel på detta. Han lyfter fram och beskriver den 
didaktiska kompetensen eller vad man med Jank och Meyer (1997b) kan kalla den 
”didaktisk-metodiska handlingskompetensen”. Förutom denna kompetens betonar 
Somers även vikten av att eleven genom undervisningen får skapa en personlig re-
lation till ämnet, något som även Michaels understryker. Han tillför också en aspekt 
som ingen av de andra läromedlen diskuterar, nämligen en talang för att förstå ele-
vers perspektiv, vilket blir en fråga för vidare forskning. Då Somers är ämneslärare 
med lång erfarenhet av undervisning i engelska på olika stadier och väl förtrogen 
med läraryrkets villkor, kunde man vänta sig att han skulle ha en mer utvecklad syn 
på vad lärararbetet innebär och en utförligare beskrivning av lärarens arbete och i 
jämförelse med Koch och Michaels är han också mycket mer utförlig kring detta 
tema. Det är dock ett par saker som är viktiga enligt Jank och Meyers didaktiska te-
ori som Somers inte behandlar. En sådan faktor är vikten av den vetenskapliga skol-
ningen i didaktisk teori och forskning genom vilken man kan utveckla ett ”eget di-
daktiskt koncept” då ens subjektiva teorier om vad som är god undervisning ställs 
mot vetenskapens rön (Jank & Meyer, 1997b). En annan faktor är betydelsen av sys-
tematisk återkommande reflektion kring den egna undervisningen, detta som Jank 
och Meyer betecknar som ”reflekterad rutinisering” och lyfter fram som en viktig 
del av lärarkompetensen (a.a.).  
 
Avslutningsvis vill jag här också lyfta den generella fråga om legitimering av under-
visningen som Jank och Meyer (1997c) har påtalat som en kritisk punkt i all under-
visning. Då mycket av skolämnens innehåll och metodik lyfts fram utifrån aktuella 
normer och värderingar i ett samhälle innebär det att de didaktiska val lärare gör, 
behöver motiveras och förklaras för elever och föräldrar. Hur legitimerar då lärome-
delsförfattarna sin föreslagna undervisning? De förhåller sig till denna problematik 
på lite olika sätt. Koch skiljer dock ut sig genom att inte alls beröra legitimeringsfrå-
gan varken genom att hänvisa till gällande styrdokument såsom när man försöker 
att legitimera sin undervisning genom beslutsprocessen, eller genom en pedagogisk 
dialog med elever det vill säga ”legitimering genom diskurs” – den väg som Jank 
och Meyer (1997c) förespråkar. Michaels är däremot tydlig med valet av sitt under-
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visningsinnehåll och vilket övergripande mål hon arbetar mot och har därför en 
slags diskursiv legitimering. Problemet här är dock att det inte är en pedagogisk el-
ler litteraturvetenskaplig diskurs som används för att legitimera undervisningen 
utan en sorts poetdiskurs om poesin där poeter får avgöra vad som är poesi och vad 
som är bra poesi. Somers använder sig också av en diskursiv legitimering där han 
utförligt argumenterar för läsaren om urvalet exempelvis, vilket vi sett i föregående 
analys, och han lyfter generella principer i undervisningen till diskussion. Ingen av 
författarna diskuterar sin undervisning i förhållande till styrdokument, även om 
Somers påtalar att de finns och är en realitet för lärare. Författarna diskuterar heller 
inte sin undervisning i relation till den normproblematik som enligt Jank och Meyer 
(1997c) präglar skolverksamheten. Man för inga resonemang om vilka normer eller 
värderingar som kan vara goda att använda som utgångspunkt i poesiundervisning-
en. 
 

Avslutande diskussion 
Svensklärare saknar en utvecklad forskningsbaserad didaktisk diskussion för att 
planera poesiundervisning och de har få metodiska förebilder för att strukturera 
densamma (Erixon, 2006, Wolf, 2004). Ändå förväntas svensklärare på högstadiet 
och gymnasiet undervisa om poesi på ett vetenskapligt sätt i och med att ”utbild-
ningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Skollagen, SFS, 5§, 
s. 2). Kursplanerna i svenska för grundskolans senare år och gymnasiets Svenska 3 
samt Litteratur föreskriver att lyrik ska behandlas och en lyrikanalys krävs av alla 

elever för att klara kursen Litteratur med det lägsta betyget E. Lärarutbildningarna 
bör alltså förbereda studenterna för denna undervisning baserad på vetenskaplig 
grund vilket verkar vara en utmaning då både forskning om poesiundervisning och 
läromedel baserade på beprövad erfarenhet för lärare nästan helt saknas i ämnet. I 
denna uppsats har jag därför försökt att bidra med nya kunskaper genom att utifrån 
didaktisk och kultursociologisk teori studera amerikanska läromedel om poesiun-
dervisning för äldre elever. Läromedlen har undersökts med avseende på tre teman: 
poesin som ämne, urval av dikt och lärarens arbetsuppgift. Hur väl har då studien svarat 
upp mot syftet att bibringa svensklärare ett didaktiskt underlag för att kunna reflek-
tera kring sin poesiundervisning? I min resultatdel presenterar jag flera svar som var 
och en för sig eller tillsammans kan bilda underlag för en didaktisk kritisk undervis-



 

 60 

ningsplanering. Här följer nu en diskussion av dessa resultat och denna kan natur-
ligtvis också bilda en slags utgångspunkt för reflektion om poesiundervisning. 
 
Studien av poesin som ämne visar att ingen av de tre författarna förhåller sig till någon 
litteraturvetenskaplig eller filosofisk diskussion kring vad poesi är eller hur poesi 
värderas vilket innebär att själva ämnet är odefinierat. Läromedlen är alltså inte 
skrivna utifrån en vetenskaplig kunskapsbas om poesi eller värdering av lyrisk kva-
lité. Detta innebär att lärare som vill kunna ha hjälp av dessa läromedel i sin poesi-
undervisning måste tillföra den vetenskapliga förståelsen av poesin på egen hand. 
Inför eventuella svenska läromedel i ämnet kan man därför ha som ett önskemål att 
den vetenskapliga ämnesbasen stärks upp och sammanförs med en genomgång av 
ämnets historiska utveckling och att samtida drag jämförs med historiska8. En rent 
ontologisk diskussion vore alltså önskvärd och denna bör även kopplas till diskuss-
ionen om litterär kvalité eftersom att som Palm (2009) påpekar är alla värderingar 
alltid kopplade till en ontologi för det som värderas även om den som uttalar sig inte 
är medveten om detta. Oavsett om läromedel skrivs för lärare eller för elever så bör 
denna fördjupade vetenskapliga ämnesförståelse och diskussion om värdefrågor 
ingå.  
 
Studien av författarnas urval av dikt till undervisningen visade att de alla arbetar 
med kanoniserad poesi eller erkänd samtida dikt. Det syns som om reproduktionen 
av finkulturens dominans är intakt med den tänkbara konsekvensen att undervis-
ning i linje med dessa läromedel kommer att passa elever med ett kulturellt kapital 
bättre då deras erfarenheter eller habitus erkänns och värderas i en undervisning 
som fokuserar på finkultur. Författarna för ingen problematiserande diskussion om 
kulturens förhållande till och upprätthållande av olika klass- och maktpositioner i 
samhället utan framhåller istället att smak är någonting personligt, resultatet av ett 
val närmast. Bourdieus forskning (1993a[1979]) ger dock ett annat perspektiv på sa-
ken och reser svåra frågor kring skolsystemet och dess relation till samhällets olika 
klasser (2008[1970]). Hur skolan kan hantera finkultur utan att missgynna elever 
som saknar kulturellt kapital är till exempel en given fråga som Bourdieu själv inte 
lämnade något svar på. Här tror jag att det är viktigt att se över vad man eventuellt 
                                                
8 När det gäller produktionen av läromedel för litteraturundervisning i gymnasieskolans svenskämne 
finns det anledning att fundera på detta också. Caroline Graeske (in press) har visat att läromedelsför-
lagen Liber, Natur och kultur och Gleerups inte använder en litteraturvetenskaplig ämnesförståelse 
som utgångspunkt då läromedel produceras och att ny forskning spelar en mycket liten roll.  
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bedömer av poesiundervisningen och fundera på om bedömningsformen och de mål 
man examinerar kan tänkas vara svårare att nå för vissa elever. För lärare som ska 
undervisa i poesi blir det extra viktigt att de själva har en medvetenhet om habitus 
betydelse för relationen till litteratur och att de bjuder in och erkänner de olika litte-
raturerfarenheter som eleverna har. Finkulturen, om man nu vill placera den er-
kända och kanoniserade poesin i detta fack, bör lyftas fram som ett kulturellt uttryck 
tillsammans med andra och inte utgöra en norm för andra att rätta sig efter. Samti-
digt bör man inte underdriva de kvalitéer som den erkända poesin kanske oftare har 
såsom exempelvis en högre grad av komplexitet; något som erbjuder läsaren en 
större utmaning och en möjligen rikare läsupplevelse. 
 
När det gäller lärarens arbetsuppgift så antyder materialet att den didaktiska och me-
todiska skickligheten är av avgörande betydelse för en framgångsrik poesiundervis-
ning. Den didaktiska kompetensen med iscensättning av varierad, flexibel och enga-
gerad metodik som tycks meningsfull för eleven är central. Här kan också en nyck-
elkompetens möjligen vara att läraren väl förstår elevernas perspektiv på undervis-
ningen för att kunna möta eleverna där de befinner sig, men mer forskning behövs 
på detta område. När författarna ska legitimera sin undervisning så resonerar två av 
tre om metoder, urvalsprinciper och innehållsfrågor enligt en slags diskursiv legitime-
ring genom öppen argumentation och diskussion. Däremot så förhåller sig ingen av 
författarna till normer eller värderingar i relation till undervisningen på en övergri-
pande ideologisk nivå. Här finns ett område att utveckla för litteraturlärare som be-
höver kunna motivera sina didaktiska val och etablera en fungerande lärandedialog 
med eleverna samtidigt som de inte kan glömma att normer och värderingar utgör 
bas för undervisningsverksamhet på många vis. Den svenska skolan har en explicit 
värdegrund som ska genomsyra undervisningsverksamheten och lärare har dessu-
tom en yrkesetik att förvalta. I många konkreta didaktiska valsituationer kommer 
dessa värderingar att fälla ett avgörande, inte minst i litteraturundervisningen som 
genomsyras av olika värdefrågor på olika plan, till exempel ett estetiskt och ett sam-
hälleligt, även om dessa plan naturligtvis går i varandra. Hur svensklärare arbetar 
medvetet med den undervisningens normproblematik som Jank och Meyer (1997c) 
lyft fram är antagligen avgörande för hur pass väl man lyckas med sin legitimering 
av undervisning. Här finns mer att göra. 
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Man kan slutligen fråga sig hur de tre studerade temana hör samman förutom att de 
alla är aktuella i de studerade läromedlen. Hur förhåller sig författarnas poesisyn till 
exempel till deras dikturval och hur hänger detta i sin tur samman med den under-
visning de förespråkar? I denna typ av material finns inga möjligheter att uttala sig 
om orsakssamband utan det blir en fråga om tänkbara länkar mellan de olika nivå-
erna, det vill säga den ideologiska nivån med författarnas ämnesförståelse och urval 
samt den konkreta föreslagna undervisningen. Samtidigt som man får hålla i minnet 
att de olika nivåerna i sig är en abstraktion, ett sätt att tala om olika nivåer, och att de 
i den konkreta undervisningen går i varandra och interagerar.  
 
En tänkbar anledning till att författarna inte behöver skriva fram en ontologi eller 
diskutera ämnet utifrån en vetenskaplig synvinkel i sina läromedel är att de tre för-
fattarna rör sig inom det erkända urvalet. De förespråkar normen – finkulturen – 
med sitt framhållande av den kanoniserade och samtida erkända poesin. En lärome-
delsförfattare som skulle avvika från gängse väg och börja skriva om icke erkänd 
poesi eller avantgardepoesi av något slag skulle troligen snabbt krävas på förkla-
ringar och olika företrädare för litteraturvetenskapen skulle kunna åberopas som en 
av flera grindvakter mot det nya. Som Bourdieu (2000[1992]) skriver är kampen om 
vad som är den fina litteraturen helt central i det litterära fältet och deltagare med 
olika kulturellt kapital och inflytande i fältet har sina intressen att försvara. 
 
Relationen mellan ämnesförståelsen och lärararbetet kan tänkas spela roll på så sätt 
att poeterna som läromedelsförfattare, utifall att de uppfattar att de personifierar 
ämnet, alltså att de ”är” poesi i någon mån, får svårare att objektifiera poesin och ha 
ett vetenskapligt förhållningssätt till ämnet vilket en lärare måste ha. Kanske har 
poeterna själva en så stark egen uppfattning om vad poesi är att denna huvudsaklig-
en präglar undervisningen. Detta tycker jag att man kan se i både Koch och Michaels 
läromedel. Somers däremot som inte har samma nära relation till ämnet är den av de 
tre som har det bredaste urvalet och välkomnar flest olika sätt att närma sig ämnet. 
Han använder sig exempelvis av poetry slam, internet, multimodala texter, collage-
tekniker och ämnesöverskridande moment et cetera.   
 
Med denna uppsats har jag velat bidra till det svenskämnesdidaktiska fältet och i 
uppsatsen har jag visat att de studerade läromedlen saknar en vetenskaplig ämnes-
konstruktion. Läromedlen tycks också erbjuda en oreflekterad reproduktion av den 
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mest respekterade poesin utan att ha en mer kritisk distans till hur själva produkt-
ionen av finkultur går till; här kan den intresserade ha god hjälp av Bourdieus forsk-
ning. Undervisning i enlighet med dessa läromedel riskerar därför att missgynna de 
elever som befinner sig långt ifrån finkulturen. Här behöver istället svensklärare till-
föra den kritiska reflektionen kring finkulturen i sin didaktiska planering.  
 
Förhoppningsvis kan denna studie bidra till att öppna en didaktisk diskussion om 
poesins roll i svenskämnet både vad gäller innehåll, planering och genomförande. 
Svenskämnesdidaktiker är härmed välkomna att ta vid och utveckla den akade-
miska förståelsen av poesiundervisning vidare.  
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