
Diktanalys och 
lyrikerpresentation 
Lämnas in eller redovisas fredag v. 11. 


[Namn på lyrikern]

Ge bakgrund om lyrikern du har valt. Förslag på frågor att svara på:

• Under vilken tid levde personen?

• Hade den något annat yrke?

• Vad vet du om personens uppväxt?

• Vad vet du om personens familj?

• Vad vet du i övrigt om personens liv?

• Vad vet du om stilen som lyrikern använde när han eller hon skrev dikter?


Skriv i en löpande text, ej i punktform!


[Diktens titel]

Kopiera in dikten här. 


Innehåll 
Berätta vad dikten handlar om. Vilka personer, vilken situation, vilken tidpunkt? (Allt kanske inte 
står) Ge exempel från dikten. 


Tema, motiv och budskap 
Vilket tema anser du att dikten har? Tänk att du skulle sammanfatta dikten med ett ord, vilket ord 
skulle du välja? (T.ex. kärlek, makt, rädsla, död.) Motivera varför med exempel från texten. 


Vilka motiv hittar du i dikten? (Underteman med situationer, handlingar, personer eller relationer 
som vi känner igen från andra berättelser, t.ex. hämnd, gott och ont, den första kärleken, far-och-
sonrelation osv.) 


Vad tror du budskapet är i dikten? Vad vill lyrikern att vi ska lära oss av den här dikten? (T.ex. ta 
hand om relationen till dina vänner, fortsätt kämpa även om det är svårt, lär dig av dina misstag 
osv.)


Känsla och bildspråk 
Vilken känsla får du när du läser dikten eller vilken känsla tror du att lyrikern vill förmedla? Vad är 
det i texten som får dig att tänka det? 




Finns det bildspråk som används i dikten, t.ex. liknelser, symboler, besjälning? Ge exempel. 
Hjälper de här till att skapa stämning i dikten? På vilket sätt i så fall?


Vilka sinnen används i dikten? Smak, lukt, känsel, syn och hörsel. Ge exempel.


Form och stil 
Rimmar dikten? Beskriv rimflätningen i så fall.


Hur många versrader och strofer består dikten av?


Hur är språket? Vardagligt, ålderdomligt? 


Författaren och tiden 
Vad i dikten kan du koppla ihop med det du vet om författarens liv? Hur kan författarens liv ha 
påverkat dikten?


Hur har tiden då dikten skrevs påverkat dikten? T.ex. språket och innehållet.


Källor 
Vilka källor har du använt? Kom ihåg att ha fullständiga hemsideadresser och datum på när du 
hämtade informationen.


