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LÄRARHANDLEDNING LYRIK

Att arbeta med lyrik i klassrummet är roligt och spännande. Samtidigt är det 
många elever som upplever poesi som svårt. De förstår inte innehållet och 
formen i sig kan också väcka motstånd. Och visst är det så att mycket av den 
poesi som finns skiljer sig från annan skönlitteratur, inte minst till form men 
ibland också till innehåll. Det går dock att närma sig poesin så att övergången 
från elevernas egna erfarenheter och preferenser inte blir så stor. En väg att 
gå är genom musiken och de musiktexter som finns. Genom musiken kan man 
få eleverna engagerade och delaktiga och steget vidare in i den traditionella poesin 
blir då inte så stort. 

I denna lärarhandledning ges flera förslag på hur man kan arbeta med dikter 
och låttexter i klassrummet. De olika förslagen kan användas ett och ett. Vill man 
arbeta med lyrik under flera lektioner kan de olika förslagen med fördel använ-
das tillsammans. 

För att det ska bli tydligt hur lyrik kan kopplas samman med svenskämnets 
olika kurser och med kursernas centrala innehåll finns det i slutet av handled-
ningen en sammanställning över detta. 
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LEKtIONSföRSLAG

Poesi, dikter och lyrik – vad är det?

När man ska inleda arbetet med poesi i klassrummet kan det vara bra att utgå från 
elevernas förförståelse. Vad är det de tänker på när de hör orden poesi, dikt, 
lyrik? I denna uppgift kan man gärna arbeta enligt modellen EPA (enskilt-par-
alla). Vill man arbeta med ett digitalt hjälpmedel kan man låta eleverna i steg 
2 av arbetsgången få ange gruppens svar på TodaysMeet (https://todaysmeet.
com/) eller Padlet (https://sv.padlet.com/). 

TodaysMeet är en samlingsplats, där man som lärare skapar ett eget rum till 
sig och sina elever. Man kan exempelvis ställa frågor till eleverna och eleverna 
kan sedan i sin tur  
besvara frågorna. Varje inlägg får vara på max 140 tecken och alla ser allas 
inlägg.  
Padlet är en digital anslagstavla, där man kan skriva text, lägga upp filmer, 
ljudfiler, bilder eller andra dokument. Det som läggs upp ses av de som har 
tillgång till anslagstavlan. Även här kan man ställa en eller flera frågor som 
eleverna får besvara.  Det finns flera olika instruktionsfilmer som visar hur man 
skapar en padlet. Här är en, https://youtu.be/0FtsQ5yidIo.

I detta lektionsförslag lyfts Bob Dylan in för att visa att musiktexter är poesi 
och numera en form som även kan leda till Nobelpris i litteratur. När eleverna 
har fått fundera över begreppet poesi och också fått höra på en uppläsning av 
inledningen av Blowin’ in the wind kan man tillsammans med eleverna lyssna 
på en inspelning av den. Det finns flera filmklipp och inspelningar på YouTube.
 
Arbetsgång

1. Ordet poesi står på tavlan. Vad tänker du på när du hör ordet poesi? Skriv ner 
dina svar.
2. Gå samman parvis eller i grupp (3-4 elever/grupp) och diskutera era an-
teckningar. Vad tänkte ni på när ni såg ordet poesi? Har ni skrivit upp samma 
saker eller helt olika saker? Skriv in gruppens tankar och reflektioner på To-
daysMeet eller på Padlet.
3. Läs igenom vad de olika grupperna skrivit om poesi. Vad har ni tillsammans 
kommit fram till? Vad är poesi? Enas om en gemensam förklaring till begrep-
pet.
4. Lyssna på utdraget ur en av Bob Dylans låttexter (välj exempelvis inledningen 
av Blowin’ in the wind):
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How many roads must a man walk down
Before you can call him a man?
How many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, how many times must the cannon balls fly
Before they’re forever banned?
The answer my friend is blowin’ in the wind
The answer is blowin’ in the wind.

5. Fundera på egen hand:  Är det som lästs upp poesi? Om du svarar ja, vad är 
det som gör det till poesi? Om du svarar nej, vad är det som gör att du inte ser 
det som poesi? 
6. Ta del av dina klasskompisars tankar om texten.
7. Lyssna på en inspelning av Blowin’ in the wind. 

Blackout Poetry – att skaPa dikter av andras (eller 
egna) texter

Blackout Poetry kan också kallas över-
strykningspoesi. Det är en kreativ öv-
ning som kan vara en bra ingång för 
eleverna när de ska närma sig lyrik. 
Blackout Poetry gör att eleverna kan 
skapa egna dikter med hjälp av texter 
som andra eller de själva skrivit. Det kan 
vara skönlitterära texter eller faktatex-
ter. På bilden nedan är en dikt skapad 
utifrån inledningen av Kafkas novell 
Förvandlingen (1915). 

Elevernas färdiga dikter kan gärna 
publiceras så att andra kan få ta del 
av dem. Ett förslag är att använda en 
klassblogg (exempelvis Blogger eller 
Wordpress) eller publicera dem på en 
gemensam Padlet. 

Arbetsgång

1. Välj en text.
2. Läs igenom texten.
3. Välj ut de ord som du vill behålla. Ringa in dessa ord. 
4. Stryk över alla ord förutom de du ringat in. Du kan stryka över med en mörk 
tuschpenna. Överstrykningen kan göras ord för ord men du kan också välja att 
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skapa ett mönster i överstrykningen. På bilden ovan är överstrykningen gjord i 
form av en blomma.
5. Snart framträder en ny text, en dikt, skapad av de ord som du inledningsvis 
ringade in.
6. Läs upp din text för dina klasskompisar.
7. Publicera eventuellt dikten på klassbloggen eller på en Padlet.

Här finns en filmad instruktion som visar hur man skapar Blackout Poetry av 
artiklar i en vanlig dagstidning - https://youtu.be/RVp2UIY-uPc

samPlingsdikter – att skaPa dikter av versrader från  
ANDRAS DIKtER

Samplingsdikter är också ett bra sätt för eleverna att närma sig lyrik. Ordet 
sampling kommer från musikbranschen. Inom vissa musikgenrer är det vanligt 
att man samplar, alltså plockar beat från andra låtar och sätter samman till en 
egen ljudslinga. Det är denna teknik man ska använda när man skapar samp-
lingsdikter. Man utgår från andra författares dikter och tar versrader som man 
sedan sätter samman till en egen dikt. Vill man i denna övning göra kopplingen 
till musikbranschen än tydligare kan man utgå från låttexter som man kopierar 
upp på papper.

Denna övning kan med fördel göras i grupp. Då uppgiften bygger på att man 
har tillgång till många diktsamlingar är det bra att i förväg ha förberett klass-
rummet genom att på bänkarna lägga ut så många diktsamlingar som man 
tänker att varje dikt ska bestå av. Inledningsvis kan man utgå från fem eller sju 
diktsamlingar, som läggs ut på olika platser i klassrummet. Man skapar alltså 
olika stationer med diktsamlingarna. Grupperna kan sedan cirkulera i klass-
rummet och vid de olika stationerna skapa nya samplingsdikter. Utgår man 
från låttexter är det dessa man lägger ut på olika platser i klassrummet.

Här är ett exempel på en samplingsdikt skapad av Emilé, Andreas och Hampus 
som går på Bygg- och anläggningsprogrammet på Wendesgymnasiet i Kristi-
anstad.

Lyckokatten
Väggen, o tjänande ande
Fingrarna genom skallen
En envis dalkarls visa
Tvätten fladdrar
Lyckokatten, lyckokatten
Hur kunde du
Dig möter ingen

Diktraderna är från Lars Forssell, Bob Hansson, Erik-Axel Karlfeldt, Johannes 
Anyuru, Edith Södergran, Solja Krapu och Gunnar Ekelöf.
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Här är ett annat exempel skapad av Simon, Joel, Ludwig och Emil som går på 
Bygg- och anläggningsprogrammet på Wendesgymnasiet i Kristianstad.

Fattig eller rik
Jag har inte en miljon.
Det är sorgligt och du gråter.
Så sker det nokk.
Mitt tredje öga.
I vatten rör fisken.
Men skulle kunna kalla den naiv.
Ett land där homosexualitet är ett brott.

Diktraderna är hämtade från Daniel Boyacioglu, Märta Tikkanen, Povel Ramel, 
Michael Strunge, Hjalmar Gullberg, Anna Jörgensdotter, Lukas Moodysson.

Arbetsgång

1. Låt var och en i gruppen ta en diktsamling.
2. En i gruppen blundar, öppnar upp diktsamlingen och sätter fingret på en av 
sidorna. Den versrad som fingret hamnar på blir diktens första rad. Versraden 
skrivs upp tillsammans med författarens namn och sidnummer, där raden finns 
att läsa.
3. Nästa person blundar, öppnar upp diktsamlingen och sätter fingret på en 
av sidorna. Den versrad som fingret hamnar på blir diktens andra rad. Versraden 
skrivs upp tillsammans med författarens namn och sidnummer, där raden finns 
att läsa.
4. Nu fortsätter övriga personer i gruppen att göra på samma sätt som person 
ett och två. 
5. När alla i gruppen plockat fram vars en versrad är det dags att läsa igenom 
den nya dikten. Vad handlar den om? Går den att förstå? Gruppen enas om en 
rubrik som skrivs upp.
6. När första dikten är gjord går gruppen vidare till nästa diktstation och ska-
par en ny dikt genom att följa steg 1-5.
7. Avslutningsvis kan man låta grupperna välja ut den ”bästa” av de dikter de 
skapat och denna läses upp högt för övriga i klassen.

ALLIttERAtION OcH ANAfOR mED HJÄLp AV bILDER

Inom lyrik finns det vissa begrepp som elever ibland har svårt att förstå. Ett 
sätt att öka förståelsen är att låta eleverna få skapa egna dikter som byggs 
upp med hjälp av dessa begrepp. För att underlätta kan man som lärare utgå 
från illustrationer, fotografier, konstverk och andra bilder. I detta lektionsför-
slag är det begreppen anafor och allitteration som används. 

Innan man låter eleverna skapa egna anaforer och allitterationer behöver man 
gå igenom begreppen med dem. Anafor är när ett ord eller en fras upprepas 
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i flera versrader i en dikt. Ett mycket tydligt exempel är Edith Södergrans dikt 
Vierge Moderne från år 1916:

Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum. 
Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut, 
jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol... 
Jag är ett nät för alla glupska fiskar, 
jag är en skål för alla kvinnors ära, 
jag är ett steg mot slumpen och fördärvet, 
jag är ett språng i friheten och självet...

Allitteration är när ett ljud eller en bokstav upprepas i flera ord som följer efter 
varandra. Ett tydligt exempel är Lennart Hellsings text om Bagare Bengtsson: 

Bagare Bengtsson bakar bara brända bullar. 

Ett annat exempel är ramsan:
Sju sjösjuka sjömän sköttes av sjuttiosju sköna sjuksköterskor på det sjunkande 
skeppet Shanghai.

Arbetsgång

1. En illustration, ett fotografi eller en annan bild visas på tavlan.
2. Skapa en dikt som utgår från den illustration som finns på tavlan. Bygg dikten 
genom att använda anaforer, alltså där varje rad inleds med samma ord eller fras.
3. Sätt titel på dikten. 
4. Träna på att läsa upp dikten högt. Läs sedan upp den i klassen.
5. En ny bild på tavlan.
6. Skapa en dikt som bygger på allitteration, alltså där flera ord inleds med 
samma bokstav eller ljud.
7. Sätt titel på dikten.
8. Träna på att läsa upp dikten högt. Läs sedan upp den i klassen.

ARbEtA mED DIKt OcH KÄNSLOR

Dikter kan, precis som låttexter, läsas upp högt. Spännande blir det om man 
läser en dikt utifrån en känsla. Hur låter inledningen av Karin Boyes dikt Ja 
visst gör det ont om man är arg? Och hur låter den om man är glad, eller kan-
ske desperat?

Ja visst gör det ont
Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
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Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer och det som stänger.
Och hur skulle det bli om Gyllene Tiders låt Gå och fiska lästes upp med upp-
rörd eller hysterisk röst?

gå & Fiska
Ingenting är som det ska,
likadant från dag till dag
Allting följer samma mönster,
ser på stan ifrån mitt fönster
Människor på rad i kö
Äta, jobba, sova, dö

Jag går och fiskar 
Och tar en tyst minut
Åker ut, ut och fiskar 
En chans att andas in,
andas ut

När man läser filosofer,
letar mellan gamla strofer
Tror man det var annorlunda,
16 17 18 hundra
Icke så, mitt hjärta svider,
samma sak i alla tider
I denna övning ska eleverna få prova att läsa dikter utifrån en bestämd känsla. 
Fundera över hur dikten förändras när den läses på olika sätt men också hur 
de olika uppläsningarna påverkar upplevelsen av den.

Förslag på dikter att utgå ifrån:
Höga visan ur Bibeln
Strövtåg i hembygden av Gustaf Fröding
Solnedgång på havet av August Strindberg
Ja visst gör det ont av Karin Boye
Paradisets timma av Erik Alvin
Efteråt (4) av Kerstin Thorvall
Säg till om jag stör av Eeva Kilpi
Etude för sommarvind av Claes Andersson
Äktenskapsfrågan 1 av Sonja Åkesson
Arbete av Ulf Lundell
Lagom finns inte av Sun Axelsson
Jag är en sån som bara vill ligga med dig av Fredrik Lindström
Sådana människor av Solja Krapu
Ingen lek av Bob Hansson
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Dikterna kan exempelvis läsas utifrån att man är:
• Glad
• Ledsen
• Arg
• Upprörd
• Hysterisk
• Kär
• Blyg
• Orolig

FörbereDeLse

1. Skriv upp varje dikt på en lapp. Vik ihop varje lapp och lägg i en påse.
2. Skriv upp känslorna. Gör gärna flera lappar med samma känsla. Vik ihop 
varje lapp och lägg i en påse.
3. Nu finns två olika påsar med lappar, en med dikter och en med känslor.  När 
det blir dags för lektion kan eleverna dra en lapp från respektive påse. Se till 
att ha med dikterna i fulltext in i klassrummet.

Arbetsgång

1. Dra en dikt och en känsla ur respektive påse.
2. Öva på att läsa dikten högt utifrån den bestämda känslan.
3. Läs upp dikten högt för klasskompisarna. Under läsningen funderar övriga i 
klassen på känslan som uppläsaren försöker förmedla.
4. Välj en ny känsla från påsen. 
5. Öva på att läsa dikten högt utifrån den bestämda känslan.
6. Läs upp dikten högt för klasskompisarna. Övriga i klassen gissar på känslan 
som uppläsaren försöker förmedla.

haiku – skaPa en jaPansk minidikt

Haiku har gamla rötter och kommer från Japan. Det är en diktform som byggs 
upp med stavelser i tre rader. I första raden har man 5 stavelser, i andra raden 
7 och i tredje raden 5 stavelser. I de äldre haiku-dikterna angavs ofta årstiden 
eller gjordes en referens till årstiden. Ofta byggdes de också upp på så sätt att 
de två första raderna hängde ihop. På den tredje raden gjordes en vändning 
eller introducerades något nytt.

Exempel av Jenny Edvardsson:
Solen värmer mig
Blicken inåt, jag njuter
Doften av kaffe

I Sverige har bl a Nobelpristagaren Tomas Tranströmer skrivit haiku-dikter. 
Som denna ur samlingen Fängelse (1959):
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Pojken dricker mjölk 
och somnar trygg i sin cell, 
en moder av sten.

Ska man låta eleverna arbeta med haiku-dikter är det bra om man går ige-
nom vad en stavelse är och hur man kan räkna antalet stavelser i ett ord. Bra 
kan också vara att inledningsvis styra elevernas skapande genom att säga att 
haiku-dikten ska byggas upp på följande sätt:

första raden anger årstiden, 
andra raden är en iakttagelse eller en känsla, 
tredje raden introducerar något nytt.

I denna lektion får eleverna ge respons på varandras dikter utifrån modellen 
”Två stjärnor och en önskan”. Det går till på så sätt att eleverna får lyfta två sa-
ker som de tycker är bra i dikten (exempelvis innehåll, form, språk, vändningen 
på slutet…) och en sak som de tycker kan utvecklas (exempelvis innehåll, 
form, språk, vändningen på slutet…). Responsen ges skriftligen.

Arbetsgång

1. Skriv en haiku-dikt.
2. Bilda par med en klasskompis. 
3. Läs igenom klasskompisens dikt och ge respons enligt ”Två stjärnor och en 
önskan” (två saker som är bra och en sak som kan utvecklas).
3. Lämna responsen till din klasskompis. Läs sedan igenom den respons som 
du fått på din dikt. 
4. Utveckla dikten.
5. Träna på att läsa dikten högt. Läs upp den för övriga i klassen.

läsa och analysera dikter och musiktexter

I denna övning ska eleverna fördjupa sig i en dikt eller låttext. De ska analysera 
den och analysen ska skrivas som en sammanhängande text, där dikten eller 
låttexten i sin helhet återges i inledningen av analysen. Den eller de känslor 
som dikten/låttexten väcker hos eleven (fråga 11) kan bli utgångspunkt för 
ytterligare en uppgift, nämligen att eleven responderar genom att skapa något 
eget. Det blir i så fall en text som eleven kan tävla med i Jag skriver i dina ord. 
Mer information om tävlingen finns att läsa här, http://jagskriver.nu/tavlingen/.

Arbetar man med kurserna Svenska 3, Litteratur eller Skrivande kan analysen 
fördjupas genom att eleverna får utgå från en analysmodell, exempelvis femi-
nistisk, intertextuell eller postkolonial analysmodell.

Till denna övning finns frågor som eleverna kan utgå ifrån när de läser sin dikt 
eller låttext samt stöd i form av ”börjor” till analysens tre olika delar (inled-
ning, huvuddel, avslutning).
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Frågor som eleverna kan utgå ifrån när de läser sin dikt/låttext:
1. Vad heter dikten/låttexten?
2. När skrevs dikten/låttexten?
3. Vad handlar dikten/låttexten om?
4. Vilka motiv (fasta typsituationer) finns i dikten/låttexten?
5. Har dikten/låttexten något budskap?
6. Finns det vissa ord eller fraser som verkar viktiga?
7. Finns det några personer i dikten/låttexten? Vem, vilka? Vad upplever, kän-
ner eller gör de?
8. Uttrycker dikten/låttexten en känsla eller beskriver den kanske en situation?
9. Hur är dikten/låttexten uppbyggd? Är den skriven i en bestämd form? Finns 
det rim? Består den av flera strofer/verser?
10. Innehåller dikten/låttexten bildspråk eller andra stilfigurer?
11. När du läser dikten/låttexten, väcker den några känslor hos dig?

Förslag på ”börjor”, alltså exempel på inledningar, till analysens tre olika 
delar.
Analysen kan inledas på följande sätt:
Dikten/Låttexten XX är skriven av XX…
År XX skrevs dikten/låttexten XX . Den handlar om….

Analysens huvuddel kan inledas på följande sätt:
Dikten/Låttexten XX handlar om…
I XX får man följa…
Dikten/Låttexten XX är uppbyggd enligt…

Analysen kan avslutas på följande sätt:
Dikten/Låttexten handlar alltså om…
Sammanfattningsvis kan…
Avslutningsvis…

Arbetsgång

1. Välj en valfri dikt eller låttext.
2. Läs igenom texten flera gånger.
3. Besvara de olika frågorna.
4. Låt svaren på frågorna bli utgångspunkt för analysen. Analysen byggs med 
fördel upp enligt följande:
• en inledning där dikten/låttexten presenteras.
• en huvuddel, där dikten analyseras utifrån innehåll, språk och form. I denna 

del anges citat från texten som styrker analysen och den egna tolkningen
• en avslutning, där analysen sammanfattas
Tänk på att analysen ska skrivas i löpande form.
5. När analysen är färdigskriven delas den med en klasskompis som i sin tur får 
ge respons på den genom att använda ”Två stjärnor och en önskan” (två saker 
som är bra och en sak som ska utvecklas). 
6. Utveckla analysen utifrån den respons som givits.
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KOppLINGEN tILL SVENSKÄmNEt OcH DESS 
OLIKA KuRSER

Som lärare är det alltid viktigt att ställa sig frågan varför. Varför ska man ar-
beta med lyrik? Ett sätt att besvara frågan är att gå till de styrdokument som 
finns. I detta fall svenskämnets syfte och det centrala innehållet i ämnets olika 
kurser. 

Styrdokumenten för svenska och svenska som andraspråk är reviderade med 
skrivningar som rör digital kompetens. De nya versionerna kan börja användas 
från och med 2017-07-01 men måste användas från 2018-07-01. I utdragen 
nedan är det skrivningarna från den reviderade versionen som finns med.

SVENSKÄmNEtS SYftE

I svenskämnets syftestext presenteras många förmågor och kunskaper som 
eleverna ska utveckla. Flera av dem går att koppla samman med skönlitteratur 
i allmänhet och lyrik i synnerhet, nämligen: 

• Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt 
producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

• Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i 
skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.

• Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika ti-
der och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna 
texter med utgångspunkt i det lästa.

Kurs svensKA 1

I kursen Svenska 1 kan lyrik kopplas samman med följande delar av det centrala 
innehållet:
• Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kul-

turer.
• Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till 

exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Kurs svensKA 2

I kursen Svenska 2 kan lyrik kopplas samman med följande delar av det centrala 
innehållet:
• Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och 

skönlitt-erära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra me-
dier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på 
originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. 
hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i sam-
hället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
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• Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och 
deras användning.

Kurs svensKA 3

I kursen Svenska 3 kan lyrik kopplas samman med följande delar av det centrala 
innehållet:
• Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna 

prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilme-
del och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verk-
tyg.

Kurs LitterAtur

I kursen Litteratur kan lyrik kopplas samman med följande delar av det centrala 
innehållet:
• Centrala skönlitterära verk författade av såväl kvinnor som män och tongi-

vande författare från olika epoker, från olika kulturer och från olika delar av 
världen.

• Sambandet mellan skönlitteraturen och andra konstarter, dvs. hur förfat-
tare och verk har påverkats av sitt samhälle, sin kultur och av rådande 
estetiska ideal samt hur författare och verk har påverkat den samhälleliga 
och estetiska utvecklingen. Den konstnärliga friheten i relation till etik, 
upphovsrätt och censur.

• Litteraturvetenskapliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och 
strukturerat sätt tala om och analysera skönlitteratur.

• Skönlitterära texters betydelsebärande skikt, innehållsmässiga såväl som 
formmässiga: tematik, motiv, metaforik, symbolik, rytm, meter och andra 
litterära verkningsmedel och sätt att gestalta. Analys och tolkning av ro-
man, novell, lyrik och dramatik.

• Jämförande analys av hur olika teman, till exempel familjen, döden, krig 
och naturen, har skildrats på olika sätt till exempel i skönlitterära verk från 
olika tider och kulturer eller i olika genrer.

• Olika grunder för tolkning och värdering av skönlitteratur, dvs. vilka per-
spektiv man intar, vilka frågor man ställer och hur man kan argumentera 
dels för olika tolkningar, dels för värdering av skönlitteratur.

• Fördjupad tolkning av skönlitterära verk med utgångspunkt i ett perspektiv 
som eleverna väljer, till exempel postkolonialt, feministiskt eller kompara-
tivt perspektiv.

Kurs sKrivAnDe

I kursen Skrivande kan lyrik kopplas samman med följande delar av det centrala 
innehållet:
• Skriftlig framställning av olika slags texter, med fokus på informerande, 

berättande och argumenterande journalistiska texter, och av skönlitterära 
texter av olika slag.
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• 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.
• Utformning av texter för olika syften och i olika medier, inklusive multimedi-

ala texter av olika slag där till exempel skriven text, bild och ljud samspelar.

svenska som andrasPråk – ämnets syfte

I svenska som andraspråks syftestext presenteras många förmågor och kun-
skaper som eleverna ska utveckla. Flera av dem går att koppla samman med 
skönlitteratur i allmänhet och lyrik i synnerhet, nämligen: 
• Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, 

syfte, situation och mottagare.
• Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.
• Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från 

olika delar av världen.

svensKA som AnDrAspråK 1

I kursen Svenska som andraspråk 1 kan lyrik kopplas samman med följande 
delar av det centrala innehållet:
• Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Stra-

tegier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, 
syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för text-
bearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. 
Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, 
beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hän-
visningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital 
publicering.

• Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- 
och arbetsliv.

• Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvin-
nor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och 
svenska referensramar.

svensKA som AnDrAspråK 2

I kursen Svenska som andraspråk 2 kan lyrik kopplas samman med följande 
delar av det centrala innehållet:
• Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- 

och arbetsliv.
• Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från 

olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala 
om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv
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svensKA som AnDrAspråK 3

I kursen Svenska som andraspråk 3 kan lyrik kopplas samman med följande 
delar av det centrala innehållet:
• Läsning av och samtal om texter av olika slag, med tonvikt på att struktu-

rera, referera, värdera och kritiskt granska större textmängder, samt disku-
tera dispositionen, språket och stilen i texter av vetenskaplig karaktär.

• Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som 
män från olika kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, 
värdera och referera till texterna.


