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1 Inledning 

Som blivande högstadie- och gymnasiesvensklärare har jag funderat mycket på vad svenskämnet 

går ut på, men inte lyckats hitta något enkelt sätt att uttrycka det på. Att bara säga att det handlar om 

att läsa och skriva duger inte för mig, det säger nästan ingenting. Lika lite säger det att kalla det för 

ett språkämne. Lärare jag träffat har också haft radikalt olika uppfattningar om vad ämnet går ut på 

och om vad som är viktigt i det. Med tanke på att de haft så pass olika inställningar till ämnet har 

jag funderat på hur mina intresseområden kan prägla "mitt" svenskämne. Ett sådant område är lyrik. 

Därför ville jag gärna forska om någonting rörande lyrik och skolans svenskämne.  

 Som alltid när det gäller didaktik finns det en uppsjö frågor som kan ställas. En fördel med 

att forska om lyrik jämfört med mer populära genrer som roman eller novell är att det inte är lika 

omskrivet. Det har också gjort mig mer nyfiken på ämnet. När jag letade efter lyrikdidaktisk 

forskning tyckte jag det var svårt att få tag på material om lärarens perspektiv i frågan. Hur ser 

lärare på lyrik i sin svenskundervisning? Om de använder eller inte använder sig av lyrik, vad beror 

det på? Vilka (o)möjligheter finns med lyrik i ämnet, som de ser på det?  Denna typ av frågor ville 

jag ställa. För att göra det valde jag att intervjua svensklärare om lyrik. 

  Då svenskämnet är ett ämne som kan erbjuda den som undervisar i det stora 

möjligheter att välja stoff och material själv är det relevant att se hur lärare resonerar kring frågor 

om ämnet. Det är också relevant för frågan om vad det finns för möjligheter med lyrik i ämnet, och 

om det är en genre som bör värderas högre med hänsyn till pedagogiska fördelar eller kanske av 

andra orsaker. Då lyrik är en så pass mycket mindre läst genre i samhället är det inte en självklarhet 

att inkludera den i undervisningen, mer än på ett hörn, så den som önskar lyriken en större plats i 

skolan och i samhället är kanske tvungen att argumentera för sin sak. Det finns också forskare, t.ex. 

Lars Wolf (2004), som ser lyrik som någonting underskattat i skolan, och som en genre som bör 

värderas högre både för dess pedagogiska och för vad den kan ge läsaren.  

 Detta är således en litteraturdidaktisk studie om den skönlitterära genren lyrik. Jag har 

intervjuat fem lärare om deras förhållningssätt till lyrik i sin undervisning. Intervjuerna har 

fokuserat lärarnas upplevelser och åsikter om hur de arbetar med lyrik, och även till viss del med 

skönlitteratur i allmänhet. Jag har intresserat mig för vilken plats de tycker att lyriken har i ämnet 

med hänsyn till styrdokument och pedagogiska möjligheter, men också för hur viktigt deras eget 

förhållande till skönlitteratur är och vad de ser som viktigt för sina elever när det gäller 

skönlitteratur och lyrik.  
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2 Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att undersöka fem högstadielärares förhållningssätt till lyrik i sin 

svenskundervisning. De frågor jag med tanke på syftet fokuserar på är dessa: 

 

(1) Hur resonerar de tillfrågade lärarna kring sin användning av lyrik i undervisningen? Vad ser 

de som viktigt, och vilka svårigheter och möjligheter upplever de finns med lyrik i ämnet? 

(2) Hur ser de på syftet med att använda lyrik i svenskämnet? 

 

 

3 Bakgrund 

3.1 Skönlitteratur 

För denna uppsats är begreppen skönlitteratur och lyrik centrala, inte minst eftersom det är begrepp 

som används i kursplanen för svenska i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011). Skönlitteratur är ett samlingsbegrepp för en stor mängd olika 

litterära texter. Den klassiska indelningen består av tre undergenrer, vilka förutom nämnda lyrik är 

epik och dramatik. Dock kan det vara svårt att på ett enkelt sätt definiera vad skönlitteratur exakt 

betyder och vilka genrer det omfattar (Bergsten och Elleström 2004, Landgren 2002). Till att börja 

med är litteratur ett begrepp som har kommit att omfatta ett stort antal texter, i stort sett alla texter 

som inte enbart fyller en praktisk funktion (Landgren 2002). Den grova indelningen av litteratur är 

den mellan skönlitteratur och facklitteratur. Bergsten och Elleström (2004) menar att även om det 

kan sägas att skönlitteratur har med konst och estetik att göra är det är svårt att exakt definiera 

begreppet. Däremot är det enkelt att på ett ungefär säga vad som är skönlitteratur: "i det 

vetenskapliga och pedagogiska vardagsarbetet är emellertid litteraturbegreppets praktiska 

tillämpning ett mindre problem. Tradition och samförstånd utgör fullt tillräckliga urvalsinstrument" 

(Bergsten & Elleström 2004, s 11). I praktiken är det alltså inte svårt att avgöra vad som är 

skönlitteratur. Vi lever i och tar del av en tradition, och även om uppfattningar kan skilja sig åt 

kommer det för det mesta inte vara en radikal skillnad det rör sig om. Att skönlitterära texter har 

med konst och estetik att göra menar Bergsten och Elleström är riktigt, men det i sig är alltså inte 

nog som definition. De konstaterar att det till viss del är en gradfråga vad som kan kallas 

skönlitteratur, men att det mer är ett teoretiskt problem.  
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3.2 Lyrik 

Lyrik kan i vardagsspråk vara synonymt med poesi, dikt, vers, med mera. I litteraturvetenskaplig 

bemärkelse är lyrik en av huvudgenrerna inom skönlitteratur, och består i sin tur av ett antal 

undergenrer. De skönlitterära genrerna ser olika ut i olika tidsåldrar. När det gäller modern litteratur 

delar Bergsten och Elleström (2004) upp lyrik i bunden form och fri vers, där bunden vers utgörs av 

strikta versmått som exempelvis alexandrin eller sonett, och fri vers innebär avsaknad av 

konventioner. I litteraturhistorien omfattar dock begreppet modern perioderna efter klassicismen, 

det vill säga från och med 1700-talet (Bergsten och Elleström 2004). Författarna påpekar att 

eftersom bundna versformer som genrer är oerhört strikta, "finns det knappast några lyriska genrer i 

modernare litteratur", och vidare att "det vi idag avser med termen lyrik är närmast kortare dikter 

sammanhållna kring en bestämd tanke, känsla eller stämning" (Bergsten & Elleström 2004, s 160-

161). De konstaterar också att det praktiskt taget är omöjligt att definiera vad som är fri vers, vilket i 

förlängningen innebär att det är mycket svårt att precist definiera dagens lyrikbegrepp. Det är alltså 

med lyrik precis som med skönlitteratur - det är lätt att säga ungefär vad som är lyrik, även om det  

också finns gott om gråzoner, som exempelvis prosalyrik. Lars Wolf (2004) använder i sin bok Till 

dig en tussilago blå... följande definition "Oftast kortare dikter i bunden eller obunden form 

sammanhållna kring en bestämd tanke, känsla eller stämning och oftast i avsaknad av ett 

händelseförlopp." (Wolf 2004, s 14). Detta menar Wolf är hur begreppet lyrik används i 

skolvärlden. Det är en definition som kan fungera även i denna uppsats, även om det är viktigt att 

hålla i åtanke att det kan vara en bred genre.  

 Jag använder till största del ordet lyrik i uppsatsen, men även orden dikt, poesi och vers 

förekommer. Dessa ord är att betrakta som synonyma i denna uppsats, med hänsyn till Wolfs 

vardagliga definition av lyrik.  

  

 

3.3 Lyrik i skolan förr och idag 

Wolf (2004) beskriver lyrikundervisningens historia utifrån de olika läroplanerna i slutet av 1800- 

och under 1900-talet. Långt fram på 1900-talet, fram till och med 1955 års läroplan, är den 

dominerande synen på språkutveckling att det är någonting som ska läras mekaniskt. Följaktligen 

ska elever lära sig dikter utantill och kunna läsa upp dem. Att skriva egna dikter är ingenting som 

betonas. Wolf tar exempel från olika metodiska anvisningar där högläsning av lyrik (av elever) får 

stort utrymme, och exempelvis frasering och tempo är viktiga inslag. Lyrikanalys är också vanligt 

förekommande. Han beskriver också en utveckling mot ett betonande av att stämningen i dikter inte 

får gå förlorad. En tradition av högstämdhet finns kvar i 1962 års läroplan, menar Wolf, men också 
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en ny anknytning till andra skapande ämnen, som bild och musik, och ett fokus på skapande. 

 Fram till 1969 års läroplan har skönlitteraturen en mycket stark ställning i svenskämnet 

(Wolf 2004), men i denna läroplan är lyrik nedtonat. Wolf skriver att  

 

Förklaringen är lätt att finna, om man ser till hur svenskämnet har utvecklats. I den nya 

grundskolan har det på kort tid blivit ett språkämne. Praktisk svenska och studietekniska 

övningar har fått ett stort utrymme, medan skönlitteraturen inklusive lyriken har trängts 

tillbaka.  (Wolf 2004, s 18). 

  

Wolf skriver också att 60-talet är "de heltäckande läromedlens genombrottsdecennium", och att 

"man får söka länge i olika läromedel från den här tiden för att finna lyrikinslag" (s. 18). Läromedel 

har haft en stark ställning skolan ända sedan dess, menar han. Under 70-talet återfår sedan lyrik en 

något starkare ställning i ämnet, mycket tack vare en ny syn på språkutveckling (mer om detta 

nedan). Ramsor, rim och ordlekar ses hädanefter som utvecklande för barns språkutveckling, och 

lyrik blir gradvis mer förekommande i svenskämnet, särskilt i lägre åldrar. "Detta räcker naturligtvis 

inte för att skapa ett genombrott för lyriken", påpekar dock Wolf, och fortsätter: "Skolans traditioner 

beträffande arbetsformer och stoff är inte lätta att rubba" (s. 20). Han tycker också att det i 

läromedel under 80- och 90-talet finns ett fortsatt ljummet intresse för lyrik, även om han ser en 

förbättring. 

 Lyrik har alltså gradvis återfått en roll i skolan, men det har samtidigt skett en förändring i 

synsättet på varför lyrik ska vara en del av ämnet. Där det förr var ett fokus på att läsa och lära sig 

innantill, finns det idag en syn på språkutveckling där lyrik har en något sånär given plats när det 

gäller barn i lägre åldrar. I den kursplan som är aktuell idag, Lgr 11 (Skolverket 2011), nämns dock  

lyrik i en relativt liten utsträckning, utan genren får mestadels ses som inkluderad i allmänna 

formuleringar om skönlitteratur. Det nämns dock i det centrala innehållet i kategorin Berättande 

texter och sakprosatexter. För årskurserna 1-3 står det omnämnt i form av  

 

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter 

i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. 

Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. (Lgr 11 s. 

223). 

 

Under innehållet Läsa och skriva används enbart formuleringen "olika texter". Det är ingen större 

skillnad i innehållet för årskurserna 4-6. För årskurserna 7-9 är det detsamma med formuleringar 
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under Läsa och skriva, men under Berättande texter är "berättande texter och poetiska texter" 

ändrat till enbart det mer övergripande "skönlitteratur":  

 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 

världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, 

dramatik, sagor och myter (Lgr 2011, s. 226).  

 

Det förtydligas som synes på slutet i denna passage att lyrik, tillsammans med ett par andra genrer, 

är en del av skönlitteraturbegreppet. Sett till läroplansformuleringarna kan det ändå konstateras att 

lyrik är mindre omnämnt för äldre åldrar i grundskolan än för yngre i det centrala innehållet. Det 

kan dock ses som att det inkluderas i skrivningar om skönlitteratur och estetiska texter. 

 

 

3.4 Litteraturdidaktisk forskning och svenskämnet idag 

Didaktik är vetenskapen om de faktorer som rör undervisning och undervisningens innehåll 

(Arfwedson och Arfwedson 2004). Det finns en omfattande forskning som rör skönlitteratur och 

didaktik i svenskämnet. Som framgått av föregående stycke har en debatt länge pågått om vad som 

är viktigt i svenskämnet, vad ämnets pedagogiska syfte är och vilket stoff som bör ingå i ämnet. I 

dagsläget har skönlitteraturens roll i samhället försvagats, eller åtminstone förändrats, beroende på 

hur man ser på saken. Det har inneburit ett behov av att diskutera och forska om sådant som rör 

själva grundfrågan om värdet av skönlitteratur i skolan och i samhället. Detta konstateras bland 

annat av Peter Degerman (2013) i avhandlingen Litteraturen, det är vad man undervisar om, där 

han analyserar litteraturdidaktisk forskning under 2000-talet med utgångspunkt i att den 

traditionella skönlitteraturens roll har blivit svagare i skolan och samhället, och att det resulterat i en 

markant ökning av denna typ av forskning. Ett exempel från denna litteraturdidaktiska forskning är 

Läsa bör man? (Kåreland (red.) 2009), där ett antal forskare diskuterar situationen för 

skönlitteraturen i skolan, samhället och lärarutbildningen. Målet är att "belysa den pågående 

diskussionen om läsning och litteraturundervisning", och det konstateras fortsättningsvis att: 

 

Det finns bland lärare ett allt större tvivel på nyttan av att tillsammans med elever på 

traditionellt vis läsa och behandla romaner, dikter och noveller. Det är tydligt att det i många 

sammanhang inte är någon självklarhet att identifiera svenskämnet med skönlitteratur. 

Litteraturläsning, där uppmärksamheten riktas mot den litterära textens estetik, dess struktur och 

dess form, tycks inte förekomma särskilt ofta i dagens undervisning (Kåreland 2009, s 10). 
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Vad identifieras då svenskämnet med, om inte med skönlitteratur? Lars-Göran Malmgren (1996) 

beskriver i sin bok Svenskundervisningen i grundskolan tre olika ämnesprofiler eller inriktningar i 

ämnet. Dessa är först svenska som färdighetsämne, vilket innebär att främst se på ämnet som att det 

ska utveckla språkliga färdigheter. Sedan svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne, vilket 

innebär ett fokus på att bilda eleven i ett kulturarv som anses viktigt. Den litteraturhistoriska kanon 

är en tungt vägande faktor här. Sist finns också enligt Malmgren svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Det är en nyare riktning i ämnet jämfört med de två första, och har 

till syfte att i hög grad utgå ifrån elevernas unika erfarenheter och låta dem utvecklas med denna 

som utgångspunkt. Litteratur kan användas för att ge elever erfarenhet och utveckla densamma.  

 Indelningen i olika ämnen på detta sätt har kritiserats av bland annat Svedner (1999) för att 

vara för kategoriserande. Han talar hellre om olika ambitioner hos lärare: "De beskrivna ämnena är 

konstruktioner, som man aldrig ser renodlade exempel på i undervisning. De visar snarast 

tendenserna i denna. Jag föredrar därför att beskriva ämnet som ett antal ambitioner, som lärare kan 

kombinera på olika sätt." (Svedner 1999, s 16). Han menar att det finns sju olika sådana ambitioner, 

vilka lärare alltså kan kombinera för att skapa sin egen ämnesprofil, beroende på vad de lägger 

tyngdpunkten på, även om det förstås inte innebär en total frihet att göra precis som man vill. 

Svedner sammanfattar sin tanke med olika ambitioner i ämnet på följande vis:  

 

I ämnet svenska kan man alltså arbeta med ett innehåll som kan kallas ämnesspecifikt 

(språkutveckling, litteratur och språk sett från flera olika synpunkter), men man kan också 

använda dessa ämnesspecifika inslag i syfte att uppnå någonting annat (livskunskap, 

ideologiöverföring) (s 17).  

 

Gemensamt för både Malmgrens och Svedners analys av riktningar inom ämnet är att de förklarar 

hur  det inte är enkelt sammansatt och homogent, utan snarare heterogent och präglat av många 

olika synsätt och ambitioner, vilket för den enskilde läraren innebär en viss frihet att fokusera på det 

den tycker är viktigt. Det innebär också att skönlitteraturens ställning i ämnet i viss mån beror på 

den enskilde lärarens omdöme. 

 

 

3.5 Lyrikdidaktik forskning och argument för lyrik i undervisningen 

Det litteraturdidaktiska forskningsfältet omfattar givetvis även lyrik som skönlitterär genre, och 

mycket forskning som berör skönlitteratur som allmänt begrepp rör då också lyrik. Samtidigt är det 
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på vissa sätt stor skillnad mellan lyrik och prosatexter. Lyrikdidaktisk forskning handlar därför om 

sådant som kan vara gemensamt för all skönlitteratur, men mer om sådant som specifikt rör lyrik. 

På samma sätt kan argument för lyrik i skolsammanhang utgöras av delvis annat än argument för 

skönlitteratur i allmänhet, eftersom det finns skillnader i vad olika litterära genrer kan ha för för- 

och nackdelar. Lyrikdidaktisk forskning har alltså vissa samhörighetsområden med den allmänna 

litteraturdidaktiken, men också vissa unika drag. 

 Lyrikdidaktik är ett väl beforskat ämne när det gäller lägre åldrar. Att arbete med rim och 

ramsor har positiv påverkan för förskolebarn framkommer bland annat hos Lundberg (1984). Wolf 

(2004) skriver "Att elevers läsande och skrivande bidrar till, ja, till och med hänger intimt samman 

med såväl deras [barns] kognitiva som språkliga utveckling är idag en av alla accepterad sanning" 

(Wolf 2004, s 30). Wolf är också den som i Sverige främst drivit frågan om lyrik i skolan, bland 

annat i de två böckerna Till dig en blå tussilago... och ...och en fräck förgätmigej. Georgia Heard är 

ett exempel från internationell litteratur om lyrik. Hennes bok Allt gott på jorden och i solen tar upp 

hur det kan vara utvecklande för språket att skriva lyrik, men det finns också ett tydligt fokus på 

nyfikenhet, fantasi och läsglädje som viktiga inslag i att läsa och skriva dikter, och som viktiga mål 

i sig: "Vi som undervisar måste överföra glädjen i att läsa dikter till eleverna - om jag är rädd för att 

utforska en dikt, blir troligtvis också mina elever rädda" (Heard 1990, s 24). En positiv 

läsupplevelse är ett mål i sig med att arbeta med lyrik. Detta anser även Samuelsson m.fl. (2008) i 

Konsten att lära barn estetik, där estetik och skapande framhålls som viktiga mål i sig i skolan, och 

även viktigt för barns lärande. 

 När det gäller äldre åldrar är det tunnare med både forskning och argumentation. Ett 

exempel är först Wolfs (2003) bok ...och en fräck förgätmigej som är riktad mot lyrikundervisning i 

grundskolans äldre åldrar och gymnasium. Han menar här att även om lyrik inte fyller riktigt 

samma språkutvecklande funktion som i lägre åldrar kan den ändå vara fördelaktig för utvecklande 

av elevers kommunikativa förmågor. Per-Olof Erixon (2004) skriver i sin bok Drömmen om den 

rena kommunikationen om diktskrivning som pedagogiskt arbete i gymnasieskolan utifrån ett 

lyrikskrivningsprojekt. Han har ett fokus på lyrikens kommunikativa möjligheter. Många av de 

argument som Wolf (2004) nämner för lyrikundervisning i lägre åldrar kan även anses 

allmängiltiga. Han utgår ifrån tre typer av argument. Förutom funktionella (eller instrumentella) 

argument som har med nytta att göra, som att lära sig en färdighet, tar han upp emancipatoriska. 

Dessa är "i någon mening frigörande eller gränsöverskridande" och kan inkludera att "undersöka 

och förstå, reflektera och engagera; uttrycka tankar, känslor och åsikter; utveckla fantasin och 

känslolivet; vidga sina erfarenheter och insikter; pröva värden och värderingar" (Wolf 2004, s 29). 

Han nämner även litteraturargument, som kan ses som traditionalistiska och har att göra med att 



8 

 

exempelvis träna litterär uppfattningsförmåga och tillägna sig det litterära kulturarvet. Det finns 

ytterligare en typ av argument. Madeleine Hjort (2011) menar i sin bok Konstens betydelse att det är 

en demokrati- och yttrandefrihetsfråga att i skolan syssla med konst och estetik. "Tillgången till och 

intresset för konst och kultur är centralt i ett demokratiskt öppet samhälle och beskriver varför barn 

och ungdomar tidigt bör möta dessa områden på sin väg genom skola och utbildningssystem." 

(Hjort 2011, s 31). Örjan Torell (1998) beskriver en liknande syn: "För min del tror jag att 

litteraturundervisningens problem ligger just i förhållandet att litteraturens konstnärliga dimension 

underskattas" (Torell 1998, s 74).  

 Det finns också en kritik från litteraturdidaktiskt håll om hur litteratur hanteras i skolan. 

Helen Schmidl (2008) diskuterar i sin avhandling Från vildmark till grön ängel: 

Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass hur elever till största del diskuterar litteratur utifrån 

vad de gillar eller ogillar. De är ovana vid litterär analys. En viktig uppgift är därför att öka elevers 

läsförmåga, och även att ge dem verktyg för att kunna utföra litterära analyser som rör annat än 

enbart den egna åsikten om det lästa. För att detta ska lyckas är det viktigt att eleverna känner sig 

delaktiga och engagerade i arbetet med litteratur (Schmidl 2008). Pär-Yngve Andersson (2010) 

diskuterar i sin artikel "Tid för litteraturdidaktiskt paradigmskifte?" situationen för skönlitteratur i 

skolan, och konstaterar att det finns en tendens hos didaktiker att förespråka en tolkningsrelativism i 

sin undervisning, snarare än litterär analys. Flera orsaker är tänkbara, men Andersson tar bland 

annat upp "en rädsla för att oerfarna unga läsares förslag ska nedvärderas utifrån en normativ syn på 

texten" (Andersson 2010, s 94). Han menar fortsättningsvis att det är en förståelig rädsla från 

pedagogens sida, men att det finns andra och bättre sätt att komma till rätta med saken än att 

betrakta tolkningar som att de inte kan ifrågasättas. Också här betonas vikten av att ge elever 

verktyg för att kunna gripa sig an texter, bland annat genom att diskutera och analysera form: 

"Oftast är sådana samtalsstunder av betydligt större bestående värde än de pliktskyldiga recensioner 

som ännu verkar dominera som bearbetningsform i många skolor." (Andersson 2010, s 97). Till sist 

kan här nämnas att det inte bara är läsning och litterär analys som kan vara användbara som 

metoder. Torell (1998) menar att det finns möjlighet i att arbeta med kreativt skrivande för att skapa 

"goda och ivriga läsare samt medvetna och fantasifulla vardagsskribenter" (Torell 1998, s 79).  
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4 Metod 

I detta avsnitt följer en beskrivning av den metod som uppsatsen bygger på, överväganden som rör 

metoden och en beskrivning av genomförandet. 

 

 

4.1 Uppsatsens kvalitativa intervjumetod 

I denna uppsats har jag undersökt fem högstadielärares förhållningssätt till lyrik i sin 

svenskundervisning. För att göra det har jag intervjuat dem, och då använt mig av en kvalitativ 

intervjumetod. En definition på kvalitativ forskning är att "[k]valitet handlar om karaktären eller 

egenskaperna hos någonting [...] [och] kvalitativ forskning syftar alltså till att klargöra ett fenomens 

karaktär eller egenskaper" (Widerberg 2002, s 15). Eller som det uttrycks av Pål Repstad i hans 

metodbok Närhet och distans: "Kvalitativa metoder handlar om att karakterisera. Själva ordet 

'kvalitativ' står ju för kvaliteter, dvs egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen" (Repstad 

1993, s 8). Kvalitativ forskning syftar till att skapa en djup förståelse av ett fenomen utifrån ett fåtal 

fallstudier, och den kvalitativa forskningsintervjun är en metod som grundar sig i detta. 

 I en kvalitativ intervju är målet för forskaren att låta den intervjuade uttrycka sina 

erfarenheter, känslor och åsikter. Kvale och Brinkmann (2009) uttrycker det som att "den kvalitativa 

forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel [och] utveckla 

mening ur deras erfarenheter" (Kvale och Brinkmann 2009, s 17). För ett sådant samtal är det 

fördelaktigt att hålla en informell och samtalsvänlig ton, och det kan därför bli förhindrat av att vara 

alltför styrt i form av intervjuarens frågor (Repstad 1993, s 60). En viktig aspekt av den kvalitativa 

intervjun är därför att den är flexibel. Repstad skriver: "I den kvalitativa intervjun är temat [...] i 

huvudsak klart, och respondenterna styrs varsamt i den riktningen, men man följer inte något 

detaljerat schema" (Repstad 1993, s 60), och menar vidare att "den kvalitativa intervjun ska vara 

helhetsorienterad men samtidigt målinriktad" (Repstad 1993, s 61). Den som intervjuar bör alltså 

veta vart den vill styra samtalet, samtidigt som det är det övergripande målet med intervjun som är 

det viktiga och inte att ställa frågor i en viss ordning. Med tanke på detta har jag valt att använda 

mig av en halvstrukturerad intervjuform. I en halvstrukturerad intervju utgår forskaren ifrån en 

intervjuguide med på förhand formulerade frågor, vilket underlättat att hålla sig till ämnet, men 

förhåller sig sedan fritt till frågorna utifrån hur samtalet i intervjun tar sina vändningar (Kvale och 

Brinkmann 2009). 
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4.2 Resultat, reliabilitet och validitet.  

Staffan Larsson (2005) skriver i sin artikel Om kvalitet i kvalitativa studier om vad en kvalitativ 

studie kan resultera i och hur det kan ses som relevant i forskningssammanhang.1 Bland annat tar 

han upp att "resultaten ofta [handlar] om att gestalta något på ett sätt så att nya innebörder uppstår. 

Därför måste uppmärksamheten särskilt fästas på hur innebörder gestaltas. En avgörande kvalitet är 

då 'innebördsrikedomen' " (Larsson 2005, s 11). Innebördsrikedom är den förståelse som den 

kvalitativa studien kan skapa för fenomenet som undersöks, och en viktig aspekt av det den kan 

resultera i. Larsson tar även upp att nyttan av en kvalitativ studie ofta kan utgöras av att någon läser 

och påverkas av den, vilket han skriver "förutsätter att läsaren har tillgång till en rik beskrivning i 

fallstudien, så att hon kan bedöma huruvida hennes situation liknar den i fallstudien" (Larsson 2005, 

s 11). Att en text kan ha en positiv påverkan på läsaren ska alltså inte underskattas. 

 Det som gäller för forskning i allmänhet gäller även för kvalitativa studier, det vill säga att 

de dels har validitet, och dels reliabilitet. De standardiserade betydelserna hos dessa begrepp passar 

dock bättre för kvantitativa studier, där validitet frågar efter om argumenten som framförs är 

korrekta och hållbara och i slutändan om en undersökning mäter det den är avsedd att mäta, och 

reliabilitet efter om resultaten är pålitliga (Kvale och Brinkmann 2009). En kvalitativ studie har inte 

som mål att mäta data på samma sätt som en kvantitativ, utan handlar snarare om att skapa 

fördjupad förståelse för ett fenomen, inte genom att mäta det, utan genom att tolka det. Kvale och 

Brinkmann menar att det är bra att beakta validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie, även om de 

påpekar att det finns forskare som inte delar deras mening (Kvale och Brinkemann (2009, s 262). 

Validitet i en kvalitativ studie, menar de, handlar om forskarens hantverksskicklighet, och om 

forskaren är trovärdig. Reliabilitet kan handla om sådant som att intervjun inte blivit styrd av 

intervjuaren på ett sätt som skapar otillförlitliga intervjusvar, och i grunden om att om intervjuerna 

genomförde igen så skulle det gå att få liknande svar från respondenterna.  

  

 

4.3 Etiska överväganden 

Etik är viktigt inom all forskning, och forskaren bör alltid hålla sig till god forskningssed. Då 

intervjuer genomförs är det särskilt viktigt att ta hänsyn till respondenterna. Kvale och Brinkemann 

(2009) tar upp fyra etiska riktlinjer som brukar diskuteras: Informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll. 

 Till att börja med är det nödvändigt med ett informerat samtycke. Med det menas att 

                                                 
1  Resultat i bemärkelsen vad studien kan bevisa eller skapa förståelse för. Det bör inte blandas ihop med det 

empiriska resultat som samlats in i studien (det som återfinns under kapitlet "resultat" i denna uppsats).  
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respondenten innan intervjun får reda på det allmänna syftet med undersökningen, och att 

deltagande är helt frivilligt. Deltagandet ska vara frivilligt fram tills dess att studien publiceras, och 

respondenten ska alltså kunna dra tillbaks sin medverkan fram tills dess. 

 Konfidentialitet är en fråga som rör vilken information som ska vara tillgänglig, och för vem 

den ska vara det. När det empiriska materialet är baserat på intervjuer är konfidentialitet extra 

viktigt att beakta, då information som identifierar respondenterna antingen måste utelämnas eller 

hanteras på ett sådant sätt att den inte identifierar dem. I denna undersökning har ansträngningar 

gjorts för att utelämna all information som det är troligt direkt kan röja respondentens identitet. Att 

respondenterna är medvetna om att deras deltagande och den information de lämnar ut är 

konfidentiell är även en del i det informerade samtycket. 

 De konsekvenser man bör ta hänsyn till rör främst vad studien kan få för viktiga resultat, 

vägt mot den skada som den kan orsaka hos exempelvis respondenter. Det har också att göra med 

att ta hänsyn till den maktasymmetri som ofta råder mellan intervjuare och den intervjuade, där den 

senare kan vara i underläge. Jag har övervägt detta, men ser inga uppenbara skäl till varför studien 

skulle orsaka någon skada hos respondenterna. Kvale och Brinkmann (2009) tar upp att känslig 

information kan komma fram i intervjuer och att det kräver försiktighet hos forskaren. Detta har jag 

haft i åtanke, även om jag inte haft skäl att se någon information som särskilt känslig. 

 Till sist bör forskarens roll beaktas. Det är viktigt att forskaren har integritet. Det har bland 

annat att göra med att vara sanningsenlig och att inte framställa resultat på felaktigt sätt, och att 

förhålla sig till de övriga etiska riktlinjer som beskrivits. Jag hoppas att jag i detta forskningsprojekt 

lever upp till dessa krav. 

 

 

4.4 Urval 

Det bedömdes att ett passande antal informanter för uppsatsen var fem stycken, för att det både 

tillåter att analysera resultatet utförligt, men tillräckligt många för att kunna göra vissa 

generaliseringar utifrån resultatet (Kvale och Brinkmann 2009). Eftersom uppsatsens syfte har att 

göra med lärares förhållningssätt var en målsättning att ha ett brett urval, för att i den mån det är 

möjligt få olika perspektiv och tillåta en mångfald av tankar och åsikter. Den huvudsakliga 

begränsningen utgjordes av att läraren skulle vara yrkesverksam svensklärare och undervisa i minst 

en klass  i 7:e, 8:e eller 9:e årskursen. En intervjuförfrågan skickades till skolor både inom olika 

områden i större tätorter och i mindre. De flesta svar var negativa, så det slutliga valet av 

informanter kom att i hög grad styras av vilka lärare som ville delta. De fem respondenterna utgör 

ett någorlunda brett urval då de består av lärare av båda könen, med olika lång erfarenhet av yrket 
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och som arbetar på olika slags skolor i olika miljöer. Respondenterna presenteras närmare i 

resultatkapitlet. De har alla givits fiktiva namn.  

 

 

4.5 Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes informerades respondenterna om studiens huvudsakliga syfte, 

vilket uttrycktes som att jag var intresserad av deras perspektiv på lyrik i svenskundervisningen. De 

blev också informerade om att deras medverkan är konfidentiell, och att det de säger inte ska kunna 

härledas till dem som personer, samt att deras medverkan är helt valfri och kan dras tillbaks om de 

så önskar. Intervjuerna ägde rum på respondenternas skolor, och tog alla mellan 30 och 40 minuter. 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Det är transkriberingen av de inspelade 

intervjuerna som utgör huvuddelen av det empiriska materialet, men jag använde mig också av en 

metod att direkt efter intervjuen skriva ner mina spontana tankar om vad som hänt under den, för att 

bevara mina intryck från intervjun i analysen av den. Jag har inte använt mig av någon 

kompletterande intervju i något av fallen, men varit medveten om att det är en möjlighet. Jag utgick 

från en uppställning med frågor [se bilaga 2], men i och med den halvstrukturerade formen på 

intervjun kom frågorna i olika ordning i olika intervjuer, och jag ställde även andra frågor för att 

tillåta läraren att utveckla det som den tog upp.  

 

 

5 Resultat 

Detta kapitel är indelat i två delar: resultatpresentation och resultatanalys. Resultaten från 

intervjuerna presenteras tematiskt, och var och en av intervjuerna för sig. Dessa teman är, i denna 

ordning: Om lyrik i undervisningen, Om lyrikens plats i ämnet, och Om svårigheter och möjligheter 

med lyrik. Mina frågor i intervjuerna har utgått ifrån dessa teman, även om intervjuerna också har 

inkluderat annat beroende på vad respondenterna tagit upp i samtalen. Temana utgör inte absoluta 

gränser utan är delar av en helhet, men kan ge en strukturerad bild av intervjun till läsaren. I 

analysen som följer har ett antal analyskategorier utarbetats utifrån det presenterade materialet och 

uppsatsens frågeställningar. 

 

 

5.1 Resultatpresentation 

5.1.1 Helena 

Helena är lärare i svenska och bild, och har varit yrkesverksam i 25 år. Hon arbetar på en 
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högstadieskola i en mindre tätort. Intervjun äger rum i hennes bildklassrum, och hon har med sig en 

del lyrikmaterial för att visa upp något av vad hon har arbetat med. Innan själva intervjun börjat 

talar hon om att hon själv tycker mycket om lyrik och tycker om att arbeta med lyrik i sina klasser.  

 

Om hur lyrik används i undervisningen 

På frågan om hur mycket lyrik hon har i sin undervisning svarar Helena: "Då och då. Det är sällan 

jag har ett helt avsnitt med bara lyrik". Hon menar att själva formatet, det vill säga att dikter inte är 

så långa, passar bra för att ha små arbetspass med dem. Hon berättar om hur hon i en klass i årskurs 

sju har "veckans dikt" som ett återkommande koncept, där de varje vecka kan ha med några 

"utmanare" som kan ta den aktuella diktens plats efter en omröstning. Utmanarna väljer hon själv 

ut, med resultatet att eleverna får stöta på namn som Fröding, Boye och Tage Danielsson, vilka hon 

tar som exempel. "Ur vår diktskatt", anmärker hon. Hon tycker att dikttraditionen är en viktig 

tradition.  

 Angående att skriva lyrik beskriver Helena ett liknande "då och då"-tänk, och tar upp 

småövningar hon gör ibland med att exempelvis arbeta med parrim och rimflätning, allitteration och 

limerickar. Överlag skriver eleverna mindre lyrik än de läser på hennes lektioner. "Sällan fri dikt", 

anmärker hon om skrivandet. Som bildlärare kombinerar hon gärna att skriva dikt och att måla. 

"Det kan vara att vi gör någon höstdikt, och målar en akvarell i bilden", berättar hon som exempel. 

 

Om lyrikens plats i ämnet 

Helena anser att lyrik inte betonas som någonting viktigt i kursplanen: "Där betonas ju snarare det 

rena verktyget att man ska kunna tillgodogöra sig en text och ta sig fram och vaska fram 

innehållet." Hon tillägger: "mer än det här med kultur, att känna till vissa författare", och fortsätter 

"det är att man själv får sålla fram det man tycker att man kan använda.". Men hon tycker att lyrik 

är en viktig del av den svenska litterära traditionen, och också att det finns möjlighet att sätta sin 

personliga prägel på ämnet med val av litteratur. "Det är ingen som har en åsikt om vilken litteratur 

jag använder", menar hon. Att fånga upp ett skönlitterärt intresse ser hon också som viktigt. 

 Även om hon inte tycker att det är så betonat i kursplanen, poängterar Helena att det brukar 

finnas en diktuppgift i det nationella provet i nian. "Det är ofta uppgifter som 'jämför bilden här, vad 

ser du för koppling mellan bilden och dikten' ". Hon menar att hon som svensklärare måste styra in 

på det hon förmodar kommer att prövas i årskurs nio. "Så att de inte känner sig lurade, aldrig har 

sett en text som ser ut så här". Överlag anser hon att det nationella provet påverkat ämnet till att 

innehålla mindre skönlitteratur. "Man är rädd för att ha missat de här varianterna av texter som man 

kanske inte skulle ha tänkt på att eleverna ska kunna i årskurs 9". Hon tar krönika som exempel på 
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en textgenre hon sällan arbetade med förr, men som hon nu måste lägga tid på. Samtidigt brukar 

hon lugna en del av sina elever med att om de tycker det är svårt med faktatexter brukar det finnas 

ett ämne som är lite friare. "Det finns ju alltid en räddningsplanka som är lite kreativ. En novell eller 

ett brev. Och den plankan är det rätt många som hänger fast vid".  

 

Om svårigheter och möjligheter med lyrik i undervisningen 

Ett problemområde Helena tar upp är elevernas ordförråd, som hon tycker har minskat på senare år. 

Det gör det svårare både att läsa och skriva. Att läsa skönlitteratur tror hon är ett bra sätt att bättra 

på ordförrådet. Det som Helena upplever vara svårast för eleverna med att läsa dikter är 

läsförståelse. "Eleverna uppfattar inte ett djup i en text, de läser bara det som står där". Det tycker 

hon gör att diktläsning blir ett bra sätt att träna på att läsa mellan raderna och att kunna uttrycka vad 

det man just läst handlar om, "även när det inte står svart på vitt". "Men sedan tycker ju jag att 

eftersom jag själv tycker det är så roligt och givande vill jag ge dem den biten", påpekar hon. Dikter 

är för Helena både ett sätt att träna färdigheter och att försöka dela med sig till sina elever av 

positiva läsupplevelser. På frågan om hur många som tycker om att läsa dikter svara hon: "Jag har 

elever som läser mycket men aldrig skulle läsa lyrik, det är fjantigt. Men jag har motsatsen också, 

som aldrig läser något, men gärna sitter med gitarren och skriver låttexter". Att göra kopplingen 

mellan låttexter och dikter är däremot inte självklart. "De förknippar kanske inte låttexter med 

sådant som jag kommer släpandes med", funderar Helena. Samtidigt påpekar hon att det är väldigt 

stor skillnad mellan olika elever på högstadiet, och att vissa säkert ser en koppling mellan låttexter 

och poesi, men att det är långt ifrån alla.  

 I intervjun går vi in på vad Helena tycker är viktigt i valet av skönlitteratur, och när hon 

tycker det fungerar bra och mindre bra. "Det är viktigt att det krokar i på nåt sätt", säger hon, och 

menar att det går mycket bättre när det är sådant som berör eleverna på något sätt. Det kan innebära 

att Frödings Jag köpte min kärlek för pengar går bra, men inte hans Jan Ersa och Per Persa,  tar 

hon som exempel. Angående Fröding beskriver Helena också hur hon brukar spela upp en tolkning 

av en av hans dikter av musikgruppen Mando Diao som en vinjett till sina lektioner. Det gäller att 

fånga intresset, men också att knyta an det som läses till sådant som är relevant för eleverna i deras 

liv och berör dem. "Sånt som man kan knyta an till. Ja...sånt som känns på riktigt. Så nackhåren 

reser sig. Eller när de säger att vore jag hemma nu skulle jag gråtit för länge sen.", säger hon med 

ett skratt. Helena tror att hennes eget intresse är viktigt i sammanhanget. "Vore jag inte intresserad 

skulle jag kanske inte hålla på och leta själv som jag gör efter saker, utan då kunde man ju följa en 

antologi eller lärobok helt enkelt och ta det som finns där". Hon menar att läraren kan behöva öppna 

en dörr för eleverna: "Jag kan tycka att det är roligt att leda in dem i det här att dikt kan för många 
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vara vers i poesibok, gulligt, rosor, oförargligt och så. Då kan det vara lite spännande att visa dem 

en annan värld som inte är så vacker men ändå finns i poesi". 

 

 

5.1.2 Ann 

Ann är lärare i svenska och engelska i årskurserna sex till nio, och har varit yrkesverksam i 15 år. 

Hon är också behörig lärare i svenska som andraspråk, även om hon inte undervisar i ämnet för 

tillfället.  

 

Om hur lyrik används i undervisningen 

Ann har redan innan intervjun berättat att hon inte arbetar så mycket med lyrik. Hon har ändå några 

exempel på när hon har med dikter i undervisningen, främst i lägre åldrar. I hennes sjätteklass  har 

de haft ett tema med höstdikter. "Det vi jobbar med är en väldigt enkel dikt", menar hon, och 

berättar att de först gått ut i parken för inspiration och att varje elev sedan får ha med sig ett ord till 

en gemensam diktövning. "Till exempel om en har 'ekollon', då skriver alla en rad med ekollon. Och 

så fortsätter det så". "Sedan tror alla att det måste rimma, men det måste det ju inte", fortsätter Ann 

med ett litet skratt. Hon tror att det sitter i med tidigare stadiers arbeten med rim och ramsor. I äldre 

åldrar är det vanligare att Anns elever får läsa dikter än att de arbetar med att skriva. "Det är att man 

har läst dikter, men inte skrivit ... Sådana som Anna Maria Lenngren, och kanske lite Fröding i nian 

och så", funderar hon.  

 Hon berättar att de har ett projekt på gång i hennes sjätteklass där de ska arbeta lite med rap-

artisten Petters låtar. "Han var här på skolan och uppträdde, så det tycker de är kul". De har läst lite i 

Petters bok Sexton rader, och ska ta några låtar från den och arbeta med. "En enklare form av 

analys kanske", säger Ann om hur hon tänkt arbeta med det. "Det ska ju vara det här 'sexton rader'  

som det är i typisk hiphop". Hon vill inte kalla det versmått, men tänker att de kan titta på hur 

hiphoptexter skrivs. "Lite om hur han rimmar, hur han får ihop det".  

 

Om lyrikens plats i ämnet 

Ann anser alltså att hon har mycket lite lyrik i sin undervisning, även om det förekommer lite grann. 

Hon beskriver inte lyrik som oviktigt, men inte heller som någonting hon gärna lägger ett fokus på. 

Hon har själv inget stort intresse av lyrik, men berättar att hon alltid läst mycket romaner. Hon ser 

också på skönlitteratur som en viktig del av svenskämnet. "Men det blir mest romaner och 

noveller", säger hon. Hon tycker det är svårt att svara på varför. Hon uttrycker fundersamt att det 

nog blir mindre och mindre lyrik ju äldre eleverna blir. "Det blir någon slentrian kanske. Man tänker 
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kanske att i nian då ska vi läsa de stora författarna. Strindberg, Lagerlöf. Jag tror man tänker att man 

ska läsa noveller, utdrag ur romaner och sånt". Samtidigt tycker hon att det finns ett stort utrymme 

för svenskläraren att sätta sin prägel på ämnet, och fokusera på sådant som den är intresserad av.  

"Om man är jättebra på språkhistoria till exempel, då skiner det igenom. Eller när vi ska skriva 

noveller, det tycker jag är jättekul". Hon nämner Moa Martinsson som "en av de där stora 

författarna man ska läsa", som hon själv gillar och kan rekommendera till elever. "Svenskämnet är 

så stort, man kan göra väldigt många olika saker. Men mycket beror på gruppen, vad som fungerar 

där". 

 

Om svårigheter och möjligheter med lyrik i undervisningen 

I intervjun kommer vi inte in så mycket på vad som är svårt med just lyrik. Hon nämner att det är 

vanligt band de yngre elever hon har att de tänker att dikter de skriver måste rimma, även om det 

inte gäller precis alla elever. Hon berättar också att det är mycket olika hur lätt och svårt de har för 

att skriva. "En del kommer igång så här", säger hon och knäpper med fingret, "sen andra tycker att 

det är jättesvårt". Hon tänker att det är svårare för fler längre upp i åldrarna. "De är så kreativa i de 

låga åldrarna", säger hon. Men hon tycker också att "de kan vara rätt kreativa högre upp också, om 

de skriver krönikor eller noveller, eller sagor och sånt".  

 Om läsning i allmänhet tycker Ann att det är vanlig att eleverna är för snabba och inte riktigt 

förstår vad de läser. "Speciellt när de är mindre". Hon läser ofta högt i sina klasser, bland annat av 

den anledningen. Angående elevernas egen läsning tar hon upp att hon ser deras läsupplevelse som 

viktig. "Det viktigaste är att de får en upplevelse tycker jag, att de ska tycka att en bok är bra, att de 

vill läsa mer böcker". Hon berättar om ett andra världskrigstema där eleverna fick välja mellan en 

lätt, medel eller svår bok att läsa, och att det fungerade riktigt bra när de fick göra uppgifter och 

analysera sedan. "Det gäller att försöka hitta några sådana saker som de kan relatera till själva". I 

historiska böcker tar hon som exempel hu det var att gå i skolan förr. "De går ju i skolan själva, så 

det är en sån grej man kan relatera till". Det är också något hon tar upp med Petters hiphoplåtar. 

Låtar är lite mer vardagsnära för eleverna, och något de lätt kan relatera till. "Så är han lite cool, det 

tycker nog flera i varje klass".  

 

 

5.1.3 Göran 

Göran är lärare i svenska och engelska på en högstadieskola i en mindre tätort. Han har varit 

yrkesverksam lärare i 30 år, och går vid tiden för intervjun snart i pension.  
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Om hur lyrik används i undervisningen 

När Göran arbetar med lyrik i helklass är det, som han säger, i "poetiska projekt". 

"Allmänbildningsmoment", fortsätter han. Det är på en enligt honom mycket grundläggande, nästan 

enkel nivå. "Vi kollar om vi kan skriva en rimdikt, till exempel vid jul, hur lång kan vi få den innan 

vi tappar rimmen?". Överlag får Görans elever skriva mycket på svensklektionerna. "Jag är 

oresonlig på det", uttrycker han, och fortsätter "mina elever har inte mycket val". Även om han 

påpekar att "det konstnärliga skrivandet får man tona ner och släppa fram annan typ av skrivande". 

Han tycker att det behövs ett större fokus på formalia idag än förr, och det påverkar hur mycket 

utrymme det finns för skönlitteratur.  

 Göran pratar mer entusiastiskt om hur han arbetar med lyrik med vissa elever som har 

problem av något slag. "Jag använder lyriken för att de ska må bättre". En elev han nämner som 

exempel är "gravt dyslektisk". "Nu jobbar vi mycket med att han ska skriva lyrik", berättar Göran. 

Som uppmuntring kan han säga till eleven att "stava, det är för idioter". Elever som mår dåligt 

uppmuntrar han också till att skriva poesi. "Jag är ingen psykolog", är han noga med att påpeka. 

"Men med vissa elever. Då är det på allvar. Då är det något som kommer att påverka dig resten av 

livet". Han menar själv att han är bra på att arbeta med lyrik med de som har talang och behov av 

det. "När jag har elever i farozonen, som har riskerat att förlora sin psykiska hälsa. Så har jag använt  

lyrik som kommunikationsmedel".  

 

Om lyrikens plats i ämnet 

Som redan nämnts ser Göran ett visst mått av lyrik i ämnet som ett allmänbildningsmoment. På det 

stora hela tonar han dock lite ner hur mycket utrymme skönlitteratur i allmänhet får i hans 

svenskundervisning. "Det brukar jag vara väldigt tydlig med för mina elever. Jag utbildar inte 

författare, utan jag, så att säga, utbildar skribenter, inför det praktiska livet". Han tycker att det är ett 

tydligt krav både från kursplanen, och från det nationella provet i nian. "Formen är så viktig i 

många aspekter av språket. Det sista jag säger till mina elever innan vi gör [det nationella] provet är 

'läs texten, läs frågan, gör exakt som det står, tänk inte själva' ". Enligt Göran har också hans elever 

mycket goda resultat på provet. "Sedan är jag inte övertygad om nyttan av de nationella proven, och 

tycker att den del av kursplansmålen i svenska kanske inte är optimala". Trots det tycker han att det 

finns utrymme för att fokusera en del på sådant som han personligen tycker är viktigt i ämnet. Men 

sådant som han själv vill kalla "skön litteratur" tycker han blivit allt svårare att låta eleverna på 

högstadiet läsa. "Det är två, tre i varje klass som klarar den processen", menar han. 
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Om svårigheter och möjligheter med lyrik i undervisningen 

Vi återkommer flera gånger i intervjun till Görans syn på vad som är problematiskt i svenskämnet. 

Särskilt i nian tycket han att det är svårt för eleverna att läsa sådan litteratur som han gjorde förr. 

"Förr fick de inte läsa ungdomsromaner i nian. Men idag är det mer rädda det som räddas kan", 

suckar han. "Det funkar inte i grundskolan längre. De har väldigt lite referensramar", fortsätter han, 

och tillägger "det är det tråkiga med att vara lärare idag". Han menar att det gör att det måste bli ett 

större fokus på formalia. "Det är sånt jag förutsatte förr. Det är så mycket som börjar bli fel i 

språket, inte bara stavning". Den litteratur de läser tycker han allmänt behöver vara på ganska enkel 

nivå. "Jag jobbar i grundskola, och vårt upptagningsområde är inte direkt litterärt", påpekar han. 

Även om han menar att det inte gäller alla elever, och att några klarar av lite mer avancerad 

litteratur.  

 Apropå att Göran låter sina niondeklasselever läsa vad han kallar ungdomsböcker frågar jag 

hur det är med låtar och populärmusik, och om det får någon plats på hans lektioner. "Jo, absolut", 

svarar han, och berättar att han brukar försöka ge sina elever en ingång till lyriken genom någonting 

de är bekanta med. "När jag pratar om lyrik rent allmänt med eleverna, då brukar jag säga att 'nu 

pratar vi om ett område där ni egentligen är specialisterna, ni är storkonsumenter av lyrik och 

poesi'". En del elever förstår den kopplingen, men det är en ny tanke för många av dem tror Göran. 

"Det tar väldigt länge innan dom förstår, 'vad är det han säger?' Det är väl så att de inte förstår att 

musiken har tonen som rim".  

 Mot slutet av intervjun förklarar Göran att konst och kultur är mycket viktigt för honom. 

Samtidigt är det också viktigt för honom att låta varje elev utvecklas dit den har potential. "Mitt sätt 

att gå in i det här är att jag vill fånga upp varje person som har en talang. Vare sig du kan skriva en 

faktatext väldigt bra på ett vetenskapligt sätt, så...jag jobbar med att alla talanger ska förstå, att du 

har framtiden framför dig". Där tycker han att det ändå fortfarande finns möjligheter i svenskämnet.  

 

 

5.1.4 Isabelle 

Isabelle har vidareutbildat sig till lärare från att ha varit bibliotekarie, och har varit yrkesverksam 

som lärare i 16 år. Hon arbetar på en Waldorfskola, och har alltså Waldorflärarbehörighet. Klasserna 

hon undervisar i svenska är dels den klass hon är klasslärare för, årskurs 7, och sedan också i en 

sjätte- och en niondeklass. 

 

Om hur lyrik används i undervisningen 

Isabelle berättar att undervisningen i ämnen är uppdelade i perioder. "Har vi svenskperiod, då 
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använder jag ganska ofta dikt", säger hon, och fortsätter "de får diktböcker, läsa dikter, skriva dikter. 

Så jag tycker vi använder det ganska mycket i svenskan". "Dessutom", påpekar hon, "läser vi varje 

morgon, med alla klasser, ett morgonspråk, och det är ju som en dikt. En del väljer att inte läsa just 

den utan en annan dikt". Hon berättar också att i hennes sjundeklass får eleverna varje morgon leta 

upp en dikt och läsa den högt för klassen. Vilka dikter hon använder sig av i undervisningen 

varierar. "Det är mycket olika. I nian läser vi litteraturhistoria, man börjar lite i åttan med svenska 

författare. Då är det sånt som hör till litteraturhistorien". Hon berättar också om olika antologier 

med dikter de använt. Ofta kombineras läsande och skrivande av dikter. "När de har läst kanske de 

får skriva en dikt. Och det kan ju vara helt fritt, eller att man har ett mönster som de får gå efter". 

För det mesta får eleverna välja själva hur de vill skriva, berättar hon.  

 Isabelle kommer i intervjun in på att rytm är viktigt på Waldorfskolan. Hon diskuterar rytm 

på ett brett sätt. "Vi tänker att det här med rytm är viktigt, dagsrytm, årstidsrytm. Det är viktigt för 

människan, vi är ju rytmiska hela vi". Att det finns ett fokus på rytm tänker hon gör att dikter är 

med redan i tidig ålder i Waldorfklasser. Det rytmiska följer sedan med genom hela skolan. "Vi gör 

mycket saker med rytm, som att man slår takten i eddan eller nåt".  

 

Om lyrikens plats i ämnet 

Isabelle tycker att skönlitteratur är en mycket viktig del av ämnet. "Vi både skriver och läser mycket 

skönlitteratur i svenskan. Med de rapporter som har kommit vill jag att mina elever ska läsa 

mycket", berättar hon, och fortsätter "Och eftersom de inte gör det så mycket hemma tänker jag att 

de måste vänja sig. Så vi har alltid en egen bok på gång, och jag försöker ha en som vi läser 

gemensamt också". "Men så är jag ju bibliotikarie också", skrattar hon. Skönlitteratur är över huvud 

taget någonting viktigt för henne. Hon tycker att det går bra att ta med sig sitt intresse till 

klassrummet. "Jag tänker så att man har utrymme att göra det man vill. Ibland tänker jag, när vi 

sitter här i klassrummet och läser, att det är slöseri med tid. Men det är det ju inte!". Det sista säger 

Isabelle med eftertryck. Hon berättar också att hon, som man gör i Waldorfskolan, ser till en helhet 

med människan. "Vi jobbar ju med hela människan, som vi brukar säga. Med det som är i huvudet, 

och med händerna också. Och alla de delarna är lika viktiga. Och vi är noga med att alla de delarna 

är med hela tiden".  

 Isabelle tycker inte att det är svårt att kombinera det hon vill göra i svenskämnet med krav 

från andra håll, som det nationella provet i nian. "I sexton år har jag haft många prov i nian, och nu i 

sexan också. Och det har inte varit något problem". Hon menar att andra ämnen på Waldorfskolan 

har det svårare med proven, men i hennes ämne går det bra. 
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Om svårigheter och möjligheter med lyrik 

Isabelle arbetar, som det framgått tidigare i stycket, gärna och ofta med skönlitteratur. Hon tror att 

läsning är utvecklande på många sätt: "Genom att läsa tror jag man får mycket till sitt eget 

skrivande, och stavning också. Det är ju som att prata med en människa, kommunikation". Men hon 

påpekar att det är olika för olika elever hur de lär sig bäst. När det gäller prosatexter berättar hon att 

hon ofta kan kombinera det med språkliga övningar, som grammatik. "Man kan ju utgå ifrån en 

text, och helt fräckt ta en sida", säger hon om hur hon kan arbeta med grammatik. Hon gör dock inte 

så med lyrik. "Varje ord har ju poeten suttit och vägt ... och då vill jag inte sitta där och dissekera 

det". Men hon tillägger att "man kan ju titta på hur den [dikten] är uppbyggd och så".  

 Hon tycker det brukar gå bra för de flesta att både läsa och skriva dikter. För en del som har 

svårt för att läsa längre texter tror hon det kan vara en fördel. Samtidigt kan det ibland vara svårare 

att läsa dikter. "Det kan ju vara svårt att hitta vad det är, eventuellt, den som har skrivit vill säga". 

"Men,", funderar hon, "en vanlig prosatext kan också vara svår. Det kan nog vara svårare med en 

dikt, men det beror ju på vad man läser för dikt". Hon brukar uppmuntra eleverna att läsa flera 

gånger. "Då kan man, "oj, nu förstod jag något helt nytt!". Att för eleverna uttrycka vad de tycker 

om med en dikt är svårt, säger hon. "Men det är svårt när man läser en bok också. Man får klämma 

det ur dem, varför de gillar det. Det räcker inte med 'fem stjärnor' [toppbetyg] ". Hon fortsätter "det 

är svårt att få dem att verkligen tänka efter". Samtidigt säger hon bestämt att det är viktigt att inte 

bara ge det lättaste till eleverna att läsa. "Vi måste ju ge dem lite svårare saker, så att de kommer ett 

steg till. Det tycker jag är skolans utmaning, att inte ge det lättaste.". Hon tillägger att det är viktigt 

för eleverna att få tid att reflektera över vad de läser, "att prata tillsammans, och tid att sitta och 

fundera". 

 När det gäller det egna skrivandet säger Isabelle att "det är ett väldigt fint sätt att uttrycka 

sina känslor". Men hon brukar låta sina elever läsa dikterna de skriver högt (men de måste inte). 

"Det är ju bra när man får öva hela tiden, då blir det inte så märkvärdigt". Hon fortsätter: "Många 

lyckas ju verkligen få fram, bara på de där få raderna, som de kanske har flera sidor om de skriver 

en vanlig uppsats eller så". Hon tycker att poesiskrivande "hör till känslan", när hon beskriver vilka 

olika delar som hon vill få med i undervisningen.  

 

 

5.1.5 Kajsa 

Kajsa är en ung lärare som har tagit examen nyligen. Hon har arbetat i ett år på en 4-9-skola i en 

större tätort.  
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Om hur lyrik används i undervisningen 

Det som Kajsa främst har att berätta om hur hon arbetar med lyrik i sin svenskundervisning är att 

hon under höstterminen som gått haft ett lyriktema i en åttondeklass. Det är första gången hon har 

haft ett arbetsområde med lyrik. "Ett litet försök", säger hon, och berättar om hur hon lagt upp det. 

Till att börja med gick hon igenom olika dikttyper i en powerpoint, med exempel på författare. 

Även bildspråk och metaforer tas upp. Eleverna fick sedan välja författare att läsa, och även läsa 

upp en dikt från författaren högt. Efter det gick de över till att skriva egna dikter. "De flesta valde fri 

dikt", berättar Kajsa. "Men inte alla, några ville skriva mer med rim". Av sina egna dikter fick de 

välja ut en att presentera för hela klassen. De skulle också kombinera denna med en bild, som de 

valde eller målade själva, och förklara hur de tänkte med kopplingen mellan bilden och dikten. 

Sedan sattes bilden och dikten upp på ett kollage på väggen med alla andras. De fick även visa 

Kajsa andra dikter de skrivit. "De skulle skriva minst tre. Men jag var tydlig med att jag bara 

bedömde de som vi satte upp på väggen". Om de andra dikterna hade Kajsa samtal enskilt med var 

och en, där eleverna fick diskutera hur de tänkt, och där Kajsa själv också berättade lite hur hon 

upplevde dikten.  

 

Om lyrikens plats i ämnet 

På frågan om hur viktig hon tycker att lyrik är om hon ser till kursplanen svarar Kajsa att dikt inte är 

jätteframträdande. "Skönlitteratur är väl ett stort sjok, men det är inte jättemycket om just lyrik.". 

"Men", fortsätter hon, "det får man väl finna en egen väg för, om man tycker att eleven ska ha med 

sig det". Hon beskriver det lyriktema som hon haft att "det finns ju inget direkt kunskapskrav att 

kolla av, men jag har jobbat med estetiska uttryck.". Hon är också noga med att påpeka att hon inte 

tycker att det går att bedöma en dikt, på samma sätt som hon bedömer andra texter. Samtidigt är hon 

mycket nöjd med sitt lyriktema hon haft, och upplever att de flesta lyckades förmedla någon slags 

känsla i sina dikter. Hennes elever har också uppskattat lyriktemat, när de pratat om det efteråt. Att 

det är viktigt att uttrycka sig återkommer Kajsa till flera gånger i intervjun. Hon anser att det finns 

ett fokus i svenskämnet på att låta eleven uttrycka sig. "Det finns ju så otroligt många sätt att 

uttrycka sig på", säger hon, och fortsätter "det gäller ju bara att få dem att vilja säga någonting som 

de själva står för, och inte bara skriva för skrivandets skull". Detta att kunna och våga skriva något 

man själv tänker och känner är något som Kajsa framhåller när hon pratar om lyrik i sin 

undervisning. "Eftersom det är så fritt blir det som ett konstverk, som man själv står för, och ingen 

kan gå på och säga 'så får du inte göra' ".  
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Om möjligheter och svårigheter med lyrik 

Den klass Kajsa haft sitt lyriktema med beskriver hon som mycket ovan med att arbeta med dikt. 

Överlag tror hon att det är vanligt att man har mindre och mindre lyrik i svenskan ju äldre elever 

blir, och hon är inte förvånad över att eleverna i hennes åttondeklass (som hon inte känner sen 

tidigare) inte är så bekanta med dikt. "Gå in och analysera i dikter hade varit alldeles för svårt". 

Jämför man med att läsa annan skönlitteratur var det ändå lättare med lyrik. "Mycket enklare" 

menar Kajsa. Även om hon påpekar att det är mycket olika för olika elever, hur lätt det är att läsa 

olika texter. Hon berättar att klassen hon haft lyrik med har en musikprofil, och att många har lätt 

för det rytmiska i dikter, vilket hon tror bidrar till att göra dikter lättare att hantera. Att se på 

låttexter som på dikt upplever däremot Kajsa vara en ny tanke för de flesta av eleverna. "Jag tror att 

de gör det nu, men inte innan. Det är väldigt nytt med dikt. Och mycket att 'jag kan inte skriva en 

dikt'".  

 Även att skriva dikt var enklare för många, särskilt för en del som inte har så lätt för att 

skriva andra texter, berättar Kajsa. "Det var många av de som har svårt med svenska grammatiken 

och sånt, som verkligen fick fram en känsla i sina dikter. Och jag tror det är för att de slipper tänka 

på det här [skrivregler], och då lossnar något för dem. Det var jättehärlig att se! De här som har 

språkliga svårigheter, de fick verkligen glänsa". Även de elever som inte tyckte det var så kul att 

skriva dikt tycker Kajsa att det gick bra för. "De lyckades skriva om hur tråkigt det var. Det blev 

ändå rätt bra!".  

 På frågan om hur hon ser på arbetet med lyrik i efterhand, berättar Kajsa att "det största som 

jag tror lyriken ger till eleverna är att berika deras språk. "Nu när vi haft processkrivning när dom 

skrivit längre texter, då har dom blandat in metaforer och liknelser. Så att deras texter blir ju mycket 

mer levande. Och det var det inte innan". Hon tror att det beror på att eleverna är mer med 

medvetna om vad det är de gör när de skriver, och att även att de behärskar tekniker som de inte 

kunde tidigare. "När man säger att du ska ha en inlevelse i texten, nu vet de lite hur man gör".  

 

 

5.2 Resultatanalys 

Analysen tar upp det i resultatet jag anser vara av intresse i sammanhanget med tanke på uppsatsens 

syfte, men det är inte nödvändigtvis heltäckande eller uttömmande. Det kan vara värt att påminna 

om att resultatet är vad respondenterna har uppgett i intervjuerna, och inte baserat på några 

observationer från klassrum eller dylikt.  

 

 



23 

 

5.2.1 Hur lärarna arbetade med lyrik 

Det finns många likheter i sättet de intervjuade lärarna beskriver att de arbetar med lyrik på, men 

också en del skillnader. Helena och Isabelle är att döma av resultatet de som har störst mängd lyrik i 

undervisningen. I bådas fall kan det vara nästan dagliga inslag i undervisningen, åtminstone i 

perioder. Då handlar det ofta om att inleda lektionen med någonting kort, som att läsa en dikt eller 

lyssna på en låt. Då dikter ofta är mycket små texter kan de användas på detta sätt i undervisningen, 

till skillnad från merparten av andra skönlitterära texter. Att de tycker att dikter passar bra som delar 

av lektioner verkar göra att de inte vanligtvis har större temaarbeten med lyrik. Åtminstone tar de 

inte upp något sådant i intervjuerna. Göran och Kajsa beskriver å andra sidan mer av ett 

temafokuserat arbete med lyrik. Särskilt Kajsa, som berättar om ett mycket systematiskt upplägg 

med först hennes presentation om ämnet, sedan att läsa dikter, och sist att skriva. Göran säger sig 

också ha mer fokuserade arbetspass med dikter, det han kallar "poetiska projekt", men de verkar 

vara mindre än Kajsas. Den som har minst lyrik i in undervisning är Ann. Hon beskriver en 

kombination av att ha lite lyrik då och då, som i litteraturhistorian i årskurs nio, och att arbeta mer 

tematiskt vid något enstaka tillfälle, främst i de lägre åldrar hon undervisar i. 

 En skillnad mellan Göran och de övriga respondenterna är att han förutom lyrik i mer 

normal klassrumsundervisning även använder det som något som liknar ett specialpedagogiskt 

(nästan terapeutiskt) verktyg, med elever som av olika anledningar är utsatta och som kan bli hjälpta 

av att skriva dikt. De andra lärarna uttrycker sig också om att elevernas dikter kan vara utlopp för 

känslor och ett känsligt ämne. Det är förstås också en möjlighet att de kan använda skönlitteratur på 

ett liknande sätt som Göran om situationen uppstår, men det framgår inte av resultatet. Säkert är att 

ingen annan än Göran arbetar målmedvetet med att skriva på detta sätt.  

 

 

5.2.2 Syn på lyrikens plats i ämnet 

Angående styrdokument och lyrik uttrycker Helena, Ann, Göran och Kajsa liknande åsikter, att 

lyrik inte ses som särskilt viktigt. Alla är de eniga om att lyrik kan tillhöra det litteraturhistoriska 

bildningsmomentet, även om ingen av dem uttrycker sig om att det är en stor eller viktig del av det 

(möjligtvis Göran). Helena och Kajsa säger nästan precis samma sak om kursplanen, att de anser att 

lyrik inte framställs som viktigt i den, utan det är i stället upp till den enskilda läraren att finna en 

egen väg om den tycker att det är viktigt av något annat skäl. Ann ser inte på lyrik som viktigt i 

ämnets styrdokument, då hon använder sig mycket lite av lyrik. Det framkommer inte helt av 

resultatet vad Göran anser om just styrdokument, men han anser överlag att skönlitteratur är mindre 

viktig än olika typer av sakprosatexter. Både han och Helena diskuterar det nationella provet, och 
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uttrycker att det främst kräver kunskap i sakprosa snarare än skönlitteratur. Helena diskuterar dock 

att det brukar finnas en lyrikdel på provet, som kombinerar en dikt och en bild, vilket är något hon 

tar fasta på att hennes elever ska lära sig. Att döma av hur de talar om provet lägger de stor vikt vid 

det. Kajsa beskriver en liknande övning om att göra kopplingar mellan en dikt och en bild, men i 

vår intervju diskuterades inte om det var en övning inför det nationella provet.  

 När det gäller Isabelle uttrycker hon en tilltro till sina egna pedagogiska ideal, som både 

utgår ifrån hennes eget intresse för skönlitteratur och från Waldorfskolans pedagogiska idéer och 

traditioner, och som tillåter ett stort mått lyrik i undervisningen. Det framgår inte av resultatet hur 

hon ser på de nationella styrdokumenten, men hon upplever inte att det nationella provet påverkar 

hur hon använder sig av skönlitteratur i undervisningen. Hon anser inte heller att hon har mindre 

lyrik med äldre elever än med yngre. 

 Styrdokument och det nationella provet kan sammantaget sägas påverka lärarna i relativt 

liten utsträckning till att inkludera lyrik i sin undervisning. Desto viktigare för lärarnas syn på 

lyrikens plats i ämnet är då den egna inställningen till lyrik. Helena och Kajsa uppger att de själva 

tycker om lyrik, och att tycker det är roligt att använda det i undervisningen. Göran uttrycker ett 

starkt gillande av poesi, men mer i förhållande till vissa elever än att arbeta med det i allmänhet. 

Ann är inte negativt inställd till lyrik, men mycket positivt inställd till annan skönlitteratur, och 

arbetar kanske då hellre med sådant hon tycker mycket om.  

 Relevant är också om läraren ser positiva pedagogiska möjligheter med lyrik, även om jag 

anser att det är oklart hur viktigt det är att döma av intervjuresultatet. Det kan tänkas att det snarare 

är ett grundkrav för att använda lyrik i undervisningen, snarare än någonting speciellt motiverande. 

Här uttrycker sig alla lärarna positivt, även Ann som har exempel på lyckade arbeten med lyrik. I 

Helenas fall är det tydligt att hennes inställning till lyrik och vilka pedagogiska möjligheter hon ser 

är nära relaterade, eftersom hon anser att det är viktigt att hon är engagerad i valet av lyrik för att 

göra det lyckat ur pedagogisk synvinkel. Hon tror att det hade varit svårt utan en egen positiv 

inställning till lyrik. 

 

 

5.2.3 Eleverna och lyriken 

I intervjuerna har vi gått in på frågor om hur (som lärarna uppfattar det) det går med 

lyrikundervisning för eleverna och även hur eleverna uppfattar lyrik i allmänhet.  

 Både Helena, Göran och Kajsa uttrycker alla delvis liknande åsikter om att elever är ovana 

vid att handskas med dikter. För att börja med Kajsa, så beskriver hon sina åttondeklasselever som 

hon haft lyrik med att de var mycket ovana vid det momentet, även om de verkar ha lärt sig snabbt. 
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Hon liksom Ann tror att det blir mindre och mindre lyrik ju äldre eleverna blir, vilket kan resultera i 

en ovana vid att arbeta med dikt. Detta kan också till viss del ses hos Helena, som mer beskriver hur 

hon jobbar med lyrik med sina yngre elever snarare än med de äldre. Göran beskriver vidare att det 

inte är så avancerade övningar han gör i helklass, och att det hans elever läser också behöver vara 

relativt enkelt. Ett sätt som ovanan vid lyrikgenren syns är vidare att både Helena, Göran och Kajsa 

beskriver att många av deras elever ofta inte alls har sett på låttexter som dikter. Göran uppger att 

han brukar försöka få sina elever att inse att "det är de som är specialisterna" när det gäller lyrik, 

men att det är många främmande. Helena och Kajsa säger ungefär samma sak, att det är en ny tanke 

för många, även om det inte gäller alla. De verkar alla tre se det som en berikande erfarenhet för 

eleverna att kunna göra den kopplingen.  

 Isabelle beskriver inte samma erfarenhet av att elever är ovana med att ha att göra med lyrik. 

Tvärtom är hennes elever mycket vana vid dikt, vilket har mycket att göra med att de arbetar med 

lyrik från låg ålder och sedan hela skolgången. Hon tror också att det underlättar med ett fokus på 

rytm i Waldorfskolan. Däremot beskriver hon sådant som kan vara svårt för hennes elever med dikt. 

Det hon upplever vara svårast är att få sina elever att "tänka efter", och inte enbart uttrycka sin 

attityd till det de läst. Men, menar hon, det är också svårt när det gäller annan skönlitteratur, så det 

är helt enkelt någonting som är svårt för många elever. Att det är svårt för elever att analysera lyrik 

återfinns även i resultatet hos både Helena, Göran och Kajsa. Helena säger att elever har svårt att 

uppfatta ett djup i en text och "bara läser det som står där". Att träna på att läsa "mellan raderna" är 

därför någonting hon ser som en färdighet som tränas vid diktläsning. Vidare ser Göran det som att 

hans elever generellt sett inte klarar av så avancerad lyrik, och Kajsa uppger att det skulle vara 

"alldeles för svårt" för hennes åttondeklasselever att "gå in och analysera".  

 Något som framkommer i resultatet från flera av intervjuerna är att det finns olika för- och 

nackdelar med lyrik för olika elever. Alla är överens om att det är olika vilka attityder elever har till 

lyrik, och att det påverkar hur det går för eleverna att läsa och skriva dikter. Till viss del verkar vissa 

elever helt enkelt inte vara så förtjusta i skönlitteratur, medan andra uppskattar det i allmänhet. Men 

det finns också elever som ogillar just lyrik men inte romaner, och tvärtom. Detta beskriver Helena 

tydligast, då hon berättar om en del elever som hellre läser långa böcker, och inte ser dikt som 

särskilt intressant. De eleverna kan det vara svårt att få att arbeta med lyrik. Men hon har också 

exempel på elever som tycker bättre om att läsa dikter än långa romaner, och där lyrik kan vara en 

möjlighet att både läsa mer och även att få mer positiva läsupplevelser. Både Isabelle, Kajsa och 

Göran ger en liknande bild. Kajsa upplever att det är lättare för nästan alla hennes elever att läsa 

lyrik än romaner, men också som sagt att det är svårt för dem att analysera dikterna. Isabelle gör 

däremot inte så stor skillnad i den frågan.  
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 En fördel som flera av lärarna kommer in på när det gäller lyrik är att det innebär en frihet 

från de formella krav som finns vid den största delen av andra texter de skriver i skolan. Även att ha 

andra krav, som att det ska rimma, verkar kunna vara en frihet jämfört med att sätta punkt och stor 

bokstav. Tydligast kan detta ses hos Göran, som arbetar målinriktat med att skriva lyrik med elever 

som har olika språkliga svårigheter, som dyslexi. För någon som i vanliga fall har mycket svårt att 

hantera alla krav en längre text ställer kan det vara en fördel både för elevens språkliga utveckling 

men också inte minst för elevens självförtroende, vilket syns i Görans kommentar till en sådan elev: 

"Stava är för idioter". Han menar att hans elev med dyslexi ska förstå att det finns många andra 

aspekter av att uttrycka sig skönlitterärt än bara språklig korrekthet. Vidare berättar Kajsa i mycket 

positiva ordalag om sitt arbete med lyrik, och att det för många av hennes elever var bra för både 

deras färdighetsutveckling och för att kunna uttrycka känslor och förstå hur man kan göra det. Det 

tror hon till stor del beror på att lyrik är friare än att skriva på prosa, och att det ger eleverna en 

chans att experimentera som de kanske inte gör annars.  

 Slutligen kan här tas upp det samtliga lärare ser som en nyckel till att ge elever en positiv 

läsupplevelse - att de får läsa litteratur som de kan relatera till på något sätt. Helena är mycket tydlig 

med det, och tror att hennes arbete med lyrik inte hade varit lika framgångsrikt om hon inte 

ansträngt sig för att hitta sådana texter som eleverna kan läsa och tycka om. Ann tar inte upp det 

angående lyrik, men ser det som viktigt på samma sätt med exempelvis romaner. Göran verkar hålla 

med, men är dock en del pessimistisk inför att hans elever som han uttrycker det har "väldigt lite 

referensramar". För honom har det blivit svårare att ge eleverna sådan litteratur han skulle vilja att 

de läser, eftersom den är för svår för de flesta. Även Helena uttrycker att eleverna har fått sämre 

ordförråd och har sämre läsförståelse.  

 

5.2.4 Vad lärarna vill med lyrik i undervisningen 

Hittills har i analysdelen tagits upp hur lärarna arbetar med lyrik, hur viktigt de tycker att lyrik är i 

ämnet och hur de ser på sina elevers förhållande till lyrik. För att ge en helhetsbild av lärarnas 

förhållningssätt behöver också deras egna personliga mål med lyrik och skönlitteratur analyseras. 

Det är tydligt, och kanske mer eller mindre självklart, är att det pedagogiska syftet med att ha lyrik i 

undervisningen är viktigt. Det blir en fråga om vad läraren ser för pedagogiska fördelar i att arbeta 

med lyrik jämfört med annat. Helena, Isabelle och Kajsa ser alla stora pedagogiska fördelar med 

lyrik, och använder också gärna lyrik i sin undervisning. Att Ann inte har så mycket lyrik utan 

fokuserar på annan skönlitteratur behöver inte betyda att hon ser lyrik som bortkastad tid, tvärtom 

eftersom det trots allt förekommer lyrik i hennes undervisning. Men hon ser däremot stora 

pedagogiska fördelar i att arbeta med annan litteratur. Göran ser till största del fördelar med att 
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arbeta med elever som han anser har ett specifikt behov av att arbeta med dikt. Med de flesta elever 

ser han det dock som viktigare att arbeta mer med andra typer av texter, även om det inte betyder att 

lyrik är helt oviktigt.  

 När det gäller lärarnas personliga mål framhåller alla intervjuade lärarna att det egna 

intresset för skönlitteratur är en viktig del i undervisningen. Framför allt är det viljan att dela med 

sig av sitt intresse som verkar vara en drivkraft. Ann nämner inte detta i samband med lyrik men om 

romaner och noveller, där hon ser det som en viktig uppgift och något personligt motiverande att se 

sina elever få positiva upplevelser och erfarenheter. Helena uttrycker också att det är viktigt för 

henne att sprida ett intresse för skönlitteratur, att "öppna en dörr" som hon uttrycker det. Hennes 

eget intresse av lyrik tror hon är viktigt, nästan omistligt, i att lyckas med att visa eleverna hur de 

kan få ut någonting av att läsa och skriva lyrik. Vidare är Isabelle tydlig med att det är ett av hennes 

huvudmål i ämnet att sprida ett läsintresse. Hon ser det som allt viktigare då läsningen av 

skönlitteratur minskar. När det gäller lyrik tycker hon också det är särskilt viktigt att det ger 

eleverna möjlighet att uttrycka sina känslor, särskilt då de skriver egna dikter. Att det är viktigt för 

eleverna att uttrycka sina känslor tycker även Kajsa är en viktig aspekt av att skriva lyrik. Det har 

mycket med den fria formen att göra, tror hon. Hon är också mån om att se det hennes elever 

skriver som konstverk, där de har uttryckt någonting. Hon vill därför inte analysera och 

kommentera sina elevers texter, utan ger enbart feedback genom att på sin höjd försiktigt uttrycka 

sin egen upplevelse av dikt. Det har även att göra med att hon inte vill att eleverna ska vara rädda 

för att uttrycka sig, utan våga göra det. Slutligen delar Göran till mångt och mycket de andra 

respondenternas uppfattning att lyrik är bra för att uttrycka sina känslor, vilket han arbetar 

målmedvetet med i vissa fall med elever som han tror det kan hjälpa. Överlag uttrycker han att hans 

mål med lyrik, skönlitteratur och egentligen allting i ämnet är att hjälpa de elever som har en talang 

att utveckla den.  

 

 

6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras först metoden och olika konsekvenser för uppsatsens resultat. Sedan 

diskuteras vilka slutsatser som kan dras utifrån analysen av resultatet. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Till att börja med kan här igen påpekas att underlaget för studien är mycket litet. De slutsatser som 

dras kan därför inte ses som allmängiltiga annat än för syftet att diskutera och ringa in frågor för 
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vidare forskning och debatt.  

Metoden att intervjua lärare har gett ett resultat som helt rör de intervjuade lärarnas 

erfarenheter, åsikter och funderingar. Det är en fördel då mitt syfte var att just ta reda på lärarnas 

förhållningssätt till lyrik. Samtidigt har mycket i intervjuerna på ett naturligt sätt rört frågor som har 

att göra med lärarnas elever, eftersom det är en mycket stor del av vad lärarna har att förhålla sig 

till. Det gör emellertid att det finns mycket i resultatet som är vad lärarna anser eller upplever att 

deras elever tänker och tycker. Alltså blir det information som rör eleverna i tredje led - min 

tolkning av lärarnas tolkning av elevernas tankar och åsikter. Det medför en osäkerhet till resultaten. 

Samtidigt är lärarnas perspektiv på sina elever både relevant och intressant i frågan, men det går 

inte att dra säkra slutsatser om elevers förhållningssätt till lyrik i denna uppsats.  

 En annan osäkerhetsfaktor som rör resultatet är valet av respondenter. Till att börja med var 

mitt utskick (se bilaga 1) till skolor sådant att det antagligen är troligt att det är de lärare som är 

intresserade av lyrik, eller åtminstone skönlitteratur, som vill ställa upp på en intervju. Flera av 

respondenterna uttryckte också att de hade ett starkt intresse av skönlitteratur, både personligt och 

pedagogiskt. Det är kanske inte ovanligt bland svensklärare, men urvalet kan ändå inte betraktas 

som representativt för alla svensklärare.  

 En av respondenterna, Isabelle, är Waldorflärare. Jag anser att det inte utgör ett problem för 

uppsatsens syfte och frågeställningar eftersom Waldorfskolor förhåller sig till samma styrdokument 

som andra skolor och det därför inte är så stor skillnad att det skulle bli svårt att jämföra resultatet 

från intervjun med Isabelle med det övriga. Däremot går det inte att generalisera utifrån intervjuen 

med Isabelle om Waldorfskolor och svenskämnet på sådana skolor, eftersom det är ett för litet 

underlag. 

 Slutligen ska här också nämnas respondenten Kajsa, som hade mycket kort yrkeserfarenhet, 

ett år. Det syns på att hon enbart hade haft ett moment med lyrik i en årskurs. Det kan göra det svårt 

att generalisera utifrån resultatet från intervjun med henne, då hon inte hade så mycket att jämföra 

sina erfarenheter med, på samma sätt som någon som har gjort någonting flera gånger har. 

Samtidigt står hon för ett perspektiv från en ung lärare, i kontrast till de andra respondenterna som 

har arbetat mellan 15 och 30 år, vilket gör resultatet från hennes intervju värdefullt i sammanhanget.  

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Som framkommit i resultatanalysen fanns det både likheter och skillnader i hur lärarna resonerade 

om lyrik i sin undervisning. Till att börja med ser lärarna inte på lyrik som att det framhålls som 

viktigt i kursplanen. Särskilt när det gäller de äldre eleverna på högstadiet verkar lyrik bli någonting 
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marginellt. Kursplansformuleringar om skönlitteratur verkar alltså inte på ett enkelt sätt omfatta 

lyrik, så som de intervjuade lärarna ser på saken. Kanske är det heller inte så förvånande med tanke 

på att den övergripande kategorin för skönlitteratur i kursplanen för svenska i Lgr 11 (Skolverket 

2011) är berättande texter, en formulering som inte är helt träffande för lyrik. Samtidigt upplever 

alla de intervjuade lärarna att de har en stor möjlighet att själva välja fokus i sin undervisning både 

vad gäller skönlitterära genrer och stoff. För lyrikens del är att döma av resultatet en mycket viktig 

faktor för om läraren använder det i undervisningen om läraren själv uppskattar lyrik, och om den 

uppskattar att arbeta med lyrik med eleverna. Detta stämmer väl överens med vad som tagits upp i 

bakgrunden (stycke 3.4) om hur svensklärare kan ha olika ambitioner i sitt ämne och har relativt 

stora möjligheter att inrikta sin undervisning i enlighet med sina ambitioner. Alla respondenter i 

studien uttryckte tydliga ambitioner med att arbeta med skönlitteratur, och några specifikt med 

lyrik, vilket också speglade hur mycket de uppgav att de arbetade med lyrik.  

 En vanlig ambition med lyrik från lärarnas sida var att eleverna skulle få positiva 

läsupplevelser och få chansen att uttrycka sig. När det gällde skönlitteratur i allmänhet var det också 

någonting som var en vanlig ambition, att eleverna skulle få erfarenheter, positiva läsupplevelser 

och läsvana och få tillfälle att uttrycka sig. Här blir det Malmgren (1996) kallar svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne tydligt. Lärarna i studien har ett genomgående stort fokus på 

möjligheter med skönlitteratur att ge elever erfarenhet, som någonting personligt utvecklande. För 

lyrikens del innebar det ofta ett fokus på möjligheter för eleverna att uttrycka känslor och tankar, 

eller få upplevelser. Att döma av resultatet fungerar det också bra i de flesta fall, och flera lyckade 

exempel ges på att lyrik kan fungera mycket väl erfarenhetspedagogikmässigt. Med detta visade sig 

emellertid sådant som erfarenhetspedagogik har kritiserats för, på så vis att då ett mycket stort fokus 

hamnade på vad som uttrycks i dikterna, fanns det desto mindre fokus på litterär analys. Om det 

förekom var det i huvudsak med anknytning till olika former av bunden vers, som rim och olika 

slags meter. Med några får undantag ansågs däremot analys av dikter för svårt för eleverna, eller 

som oviktigt i sammanhanget. Den kritik som tagits upp av Schmidl (2008) och Andersson (2010) 

om att det råder en brist på formanalys och att undervisa i texters uppbyggnad är därför relevant här. 

Att det anses svårt att analysera lyrik kan bero på att eleverna inte får lära sig begrepp och 

tankegångar för att göra den typen av analyser, vilket i sin tur kan vara en missad chans till ökad 

förståelse för texter och även i slutändan till att kunna tillägna sig mer avancerade texter inom 

genren. Det var vanligt att lärarna behandlade elevers dikter mycket varsamt och försiktigt, 

eftersom de ansåg att det är ett känsligt ämne för eleverna. Det är givetvis också någonting att noga 

beakta, men kanske är rädslan att kommentera elevers dikter till viss del överdriven? Kanske kan ett 

klassrumsklimat skapas där eleverna kan vara mer trygga i det de skriver, och kunna ta emot 
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(vänlig, positiv och framåtriktande) kritik. Kritiken behöver dock inte säga att det 

erfarenhetspedagogiska fokuset är fel ute. Tvärtom är det en självklar och viktig del i att läsa och 

skriva skönlitteratur att det har med känslor och erfarenheter att göra. Att lyrikundervisningen att 

döma av resultatet fungerar bäst när det är någonting meningsfullt eleverna läser eller skriver är ett 

bra exempel på det. Det gör det också lätt att förstå de lärare i studien som beskriver att det egna 

engagemanget är viktigt, vilket knyter an till bland annat det som Heard (1990) skriver om att 

lärarens engagemang och lust att utforska diktvärlden är viktig för att leda vägen. Det kan vara svårt 

att göra torftiga dikter i läroböcker meningsfulla. Ett exempel är att flera av lärarna såg möjligheter 

i att använda låttexter för att ge eleverna en ingång till lyrik som genre, något som de flesta elever 

inte verkade ha reflekterat över. Över huvud taget var eleverna relativt ovana vid lyrik. Det blir 

tydligt varför Lars Wolf anser att lyriken måste ”avmystifieras” (Wolf 2004).  

 Att dikt betraktades som mer fritt än andra prosagenrer är någonting som framstår som en 

pedagogisk fördel i stora delar av resultatet, och också någonting som används av flera av lärarna 

för att motivera ett större innehåll av lyrik i ämnet. Främst är det avsaknaden av normala 

konventioner som rör skrivandet av både prosa- och brukstexter. Bara att sätta punkt och stor 

bokstav är svårt för en inte oansenlig mängd elever. Flera lärare vittnar då om en frihet för dessa 

elever, och även för många andra, i att skriva dikt. Att så att säga slippa fokusera på grammatik och 

språklig korrekthet gjorde att många elever kunde utveckla mer estetiska aspekter av sitt skrivande 

snarare än att bara fastna i formalian. Det mest anmärkningsvärda exemplet på detta var den lärare 

som uppgav att han använde lyrik på ett målinriktat sätt för att hjälpa bland annat elever med 

dyslexi med att skriva och läsa. Men även elever som inte hade några särskilda svårigheter kunde 

också ha ut mycket av att skriva lyrik. En poäng här är att ett estetiskt språk inte är detsamma som 

ett praktiskt, och att det praktiska språket verkar vara det primära fokuset i grundskolan. Man kan 

då fråga sig varför det blir mindre och mindre lyrik ju högre upp i åldrarna eleverna kommer. Det 

framgår i resultatet att det är så, men inget tydligt svar på varför, annat än att lärarna upplever en 

press för att eleverna ska klara av krav som kursplan och nationella prov ställer. Att utveckla sitt 

estetiska språk kommer då i andra hand. Men kanske hämmar grammatiska krav elevers kontakt 

med skönlitteratur. Lärarna är till stor del angelägna om att lyrik ska få vara konst, men annan 

skönlitteratur verkar inte hysa samma status, särskilt inte elevtexter. Lyrik hamnar till viss del i den 

paradoxala sitsen att det är lättare att hantera det mer som enbart skönlitteratur och någonting 

estetiskt i undervisningen, men att det också är ett hinder för att arbeta med lyrik.  

 

 



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka fem högstadielärares förhållningssätt till lyrik i sin 

svenskundervisning. De frågor som ställts är hur lärarna resonerar kring lyrik i sin undervisning 

med avseende på vad de ser som viktigt, vilka möjligheter och svårigheter de ser och hur de ser på 

syftet med att använda lyrik i svenskämnet. Som bakgrund till undersökningen ges en översikt över 

lyrik i svenskämnet och relevant litteraturdidaktisk forskning. Fem svensklärare yrkesverksamma 

på högstadiet har intervjuats. Resultatet diskuteras utifrån fyra kategorier: Hur lärarna uppgav att de 

arbetar med lyrik; deras syn på lyrikens plats i ämnet; hur de ser på lyrik i relation till deras elever; 

vad deras personliga pedagogiska mål med att använda lyrik är. Resultatet visar att lärarnas 

personliga smak och personliga pedagogiska ställningstaganden är viktiga faktorer i deras val av att 

använda eller inte använda lyrik, och att de inte kände sig tvungna att använda annat än mycket lite 

lyrik i sin undervisning sett till styrdokumenten. Resultatet visar vidare att flera av de intervjuade 

lärarna ser stora pedagogiska fördelar med lyrik i svenskundervisningen. Bland annat diskuteras 

lyrik som medel för att kunna uttrycka och diskutera känslor, man ser också möjligheter att arbeta 

språkutvecklande genom lyrik, särskilt för elever som har svårt för olika sorters prosatexter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Litteratur- och källförteckning 

Andersson, Pär-Yngve (2010): Tid för litteraturdidaktiskt paradigmskifte? Tidskrift för 

litteraturvetenskap 40 (3-4) s 91-106. 

Arfwedson, Gerd B. & Arfwedson, Gerhard (2002). Didaktik för lärare: en bok om lärares yrke i 

teori och praktik. 2., omarb. uppl. Stockholm: HLS 

Degerman, Peter (2012). "Litteraturen, det är vad man undervisar om": det svenska 

litteraturdidaktiska fältet i förvandling. Diss. Åbo : Åbo Akademi, 2013  

[Tillgänglig på Internet: http://doria17-kk.lib.helsinki.fi/handle/10024/87730] 

 

Heard, Georgia (1990). Allt gott på jorden och i solen: om dikt och diktskrivning. Göteborg: 

Daidalos 

Hjort, Madeleine (2011): Konstens betydelse. Om konstarter och litteratur i skola och samhälle. 

Stockholm: Carlsson Bokförlag 

Kvale, Steinar. och Brinkmann, Svend (2009): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kåreland, Lena (red.) (2009). Läsa bör man-?: den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning. 

Stockholm: Liber 

Landgren, Bengt (2002): ”Vad är en litterär text?”. I Bergsten (red.): Litteraturvetenskap - en 

inledning (s 19-32). Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, Staffan (2005): Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk Pedagogik, (25), 1, s 16-35. 

Lgr 11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. 

[http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575] 

Lundberg, Ingvar (1984). Språk och läsning. Malmö: Liber 

Malmgren, Lars-Göran (1996). Svenskundervisning i grundskolan. 2., [aktualiserade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Repstad, Pål (1993): Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

Schmidl, Helen (2008). Från vildmark till grön ängel: receptionsanalyser av läsning i åttonde 

klass. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2008 



 

Svedner, Per Olov (1999): Svenskämnet & svenskundervisningen. Uppsala: Kunskapsföretaget 

Torell, Örjan (1998): Kreativt skrivande och litterär begreppsutveckling. I Bäckman, Stig (red.) 

Litteraturdidaktik: texter om litterär kompetens och lyrik i skolan s 72-80. Härnösand: Institutionen 

för kultur och humaniora. 

Widerberg, Karin (2002): Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

Wolf, Lars (2003): ...och en fräck förgätmigej. Mer om att läsa och skriva poesi. Lund: 

Studentlitteratur. 

Wolf, Lars (2004). Till dig en blå tussilago: att läsa och skriva lyrik i skolan. 2., [utök.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1 

Brev till skolor 

 

Hej! 

Jag är lärarstudent och skriver c-uppsats om svensklärares förhållningssätt till sitt ämne, med ett 

fokus på lyrik. Jag söker lärare i årskurserna 7-9 som vill ställa upp på en intervju (mer information 

i bifogad fil). Jag skulle vara tacksam om detta mail kunde vidarebefordras till skolans svensklärare. 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning, 

Torvid Fant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Intervjuplanering: 

 

1:Berätta lite om dig själv som lärare! 

2: Vad är ditt eget förhållande till lyrik (poesi, dikt)? 

 

2: Använder du lyrik i undervisningen? (När och hur?) 

 Hur stort utrymme får lyrik? Varför? 

 I vilka sammanhang läser/skriver ni lyrik? Hur och varför, och med tonvikt på 

läsa/skriva? 

 

3: Vilka fördelar och nackdelar ser du med lyrik i undervisningen? 

 Vad är svårt/lätt? För vem och på vilket sätt? 

 Varför tycker du att det är viktigt/oviktigt? 

 

4: Tycker du att det är stor skillnad mellan att läsa lyrik och annan skönlitteratur?  

 Kan en elev läsa en diktsamling när de andra läser romaner? 

 Kan lyrik väljas och väljas bort av dina elever? 

 

5: Tycker du att det är stor skillnad mellan att skriva lyrik och annan skönlitteratur?  

 Kan en elev skriva dikter när de andra skriver andra skönlitterära texter? 

 

6: Hur uppfattar du det: är det samma elever som gillar att läsa böcker (prosa) som gillar att läsa 

lyrik, eller skiljer det sig åt? Gäller detsamma för att skriva?  

-Hur är det med låttexter, används det och hur ser eleverna på det? 

 

7: Tycker du att det är upp till den enskilda svenskläraren att bestämma hur mycket/lite lyrik som 

ska ingå i svenskundervisningen? 

 Hur viktigt anser du att lyrik framställs som i svenskämnets kursplan? 

 

8: Är det någonting mer du vill säga kring de här frågorna? 

 

 


