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Lyrik på gymnasiet 
Varför använder gymnasielärare lyrik i undervisningen? 

Och vad tycker eleverna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abstract 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur lärare och elever på 

gymnasiet resonerar kring lyrikanvändning på gymnasiet. Två lärare och fyra 

elever har intervjuats, och resultatet av författarens tolkningar av intervjusvaren 

är att en framgångsrik lyrikundervisning bygger på lärarens engagemang och på 

varierande undervisningsmetoder. Lärarnas olika tolkningar av styrdokumenten 

medför också att de väljer att fokusera på olika saker i sin undervisning. Det 

förefaller emellertid inte vara så att eleverna anser att de kan ha någon speciell 

nytta av lyrikundervisningen i framtiden.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ämnesord: Lyrik, styrdokument, lärare, elever, gymnasiet, undervisningsmetod, 
tröskelbegrepp.       
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1. Inledning  
Då jag skulle genomföra min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i svenska på en 

gymnasieskola i södra Sverige blev jag bland annat tilldelad lyrikundervisning i fem veckor 

med en grupp elever som går tredje året på det samhällsvetenskapliga programmet. Kursen de 

läste hette Litteratur och litteraturvetenskap (www.skolverket.se) och är en valbar fördjup-

ningskurs på 50 poäng som läses efter C-kursen. Eftersom jag aldrig haft ett starkt personligt 

intresse för just lyrik, och med tanke på min begränsade undervisningserfarenhet kände jag att 

detta skulle bli en verklig utmaning för mig. Hur skulle jag lägga upp undervisningen? Hur 

skulle jag fånga elevernas intresse?  

  I samband med denna VFU väcktes också tankarna på att skriva mitt examensarbete om 

just lyrik på gymnasiet. Jag antog att de frågor jag var tvungen att ställa mig själv inför 

undervisningen också borde gälla andra lärare, dessutom var jag intresserad av elevernas 

intryck av undervisningen. Under mina tidigare VFU-perioder och auskultationer upplevde 

jag att undervisningen var alltför inriktad mot lyrikens formella sidor och att lekfullheten 

saknades. Därför ville jag också veta om eleverna gavs möjlighet att just få leka med språket 

och testa sig fram genom att själva skriva lyrik. En annan detalj som jag fastnade för var 

avsaknaden av en diskussion kring vad termen lyrik betyder och vad det innebär att läsa lyrik 

jämfört med andra genrer. I avsnitt 3 ”Aktuell forskning” och avsnitt 6 ”Diskussion” tar jag 

därför upp vad det innebär att kunna centrala begrepp, även kallade ”tröskelbegrepp” inom ett 

ämnesområde. 

  Då jag förberedde mig för de kommande veckornas lyrikundervisning läste jag bland annat 

boken Till dig en blå tussilago: Att läsa och skriva lyrik i skolan av Lars Wolf. Wolf påpekar 

där, i kapitel 5, att det i Sverige inte har gjorts särskilt mycket klassrumsforskning på de högre 

stadierna med inriktning mot lyrik och att det vore bra om forskare, lärare eller lärar-

kandidater tog sig an uppgiften (Wolf, 1997). Jag kände mig manad att undersöka detta 

outforskade fält. 

  I Gymnasiets kursplan i Svenska för kurs A står det att eleverna, efter att ha läst A-kursen, 

ska kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla sina tankar och sitt lärande, samt 

att eleverna ska kunna ”[…] göra egna bedömningar vid läsning av […] litterära texter från 

olika tider och kulturer” (Gymnasiets kursplan i Svenska, A-kursen, SV1201, 

www.skolverket.se). Men det står inget om att det är genom att läsa just lyrik som dessa mål 

ska uppnås. Kursplanen kräver alltså inte lyrikundervisning även om det, vilket jag visar i 

avsnitt 2.2 ”Läroplanen och begreppet Hållbar utveckling”, lätt går att motivera lyrik-
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användning utifrån detta styrdokument. Lärarnas uppdrag är således inte entydigt utan tarvar 

en tolkning av texten i kursplanen. Jag ville lära mig mer om lyrikanvändning på gymnasiet 

och om vad eleverna upplever att de lär sig, och dessutom ville jag stimulera mitt nyvunna 

intresse för lyrik. Utöver detta hoppades jag tillägna mig en del kunskap om hur eleverna 

önskar att undervisningen ska se ut, så att jag nästa gång är väl förberedd då det är dags att 

undervisa i lyrik.  

  Det avgörande steget, från att fundera kring lyrikundervisning till att ta steget att börja 

skriva om det, var emellertid då en av de elever jag träffade berättade om hur han uppfattade 

lyrikläsning. Han berättade att han tyckte att lyrikundervisningen i skolan var ganska tråkig 

eftersom man inte gavs tid att ”smaka på orden”, att verkligen känna efter vad de betydde och 

att diskutera dem med de andra eleverna. Jag greps av hans frustration inför den, enligt 

honom, bristfälliga undervisningen och det var denna reflektion som slutligen fick mig att 

vilja undersöka hur gymnasielärare och gymnasieelever tänker kring lyrikanvändning på 

gymnasiet. 

 

1.1 Syfte och problemformulering 
Mitt syfte med denna undersökning är att genom intervjuer undersöka hur lärare och elever på 

gymnasiet resonerar kring lyrikanvändning på gymnasiet. Jag har intervjuat två lärare som jag 

visste använder sig av lyrik i sin undervisning, och jag har intervjuat dem om hur de använder 

lyrik, hur de beskriver sin undervisning och vad de vill att eleverna ska lära sig. Elev-

intervjuerna syftar i sin tur till att ta reda på hur eleverna uppfattar lyrikundervisningen i 

skolan, vad de känner att de lär sig och hur de tycker att undervisningen borde se ut. I 

bilagorna sist i uppsatsen finns frågeformulären som jag utgick ifrån under intervjuerna.  

  Uppsatsens problemformulering lyder som följer: 

• Varför använder gymnasielärare lyrik i sin undervisning?  

• Vad tycker eleverna att de lär sig?  

 

1.2 Termen lyrik 
Termen lyrik är komplicerad eftersom den lätt blandas ihop med de snarlika termerna poesi 

och dikt. Ordet ”lyrik” härstammar från det grekiska språket och avsåg diktning som skulle 

framföras tillsammans med lyra. Ordet ”poesi” härstammar även det från grekiskan och 

betyder skapande eller diktande. Lyrik och poesi används ofta synonymt. (Svenskt 

litteraturlexikon, 1970) Ordet ”dikt” avser i sin tur ett ”stycke text med konstnärliga anspråk 
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som utnyttjar orden symbol- och ljudvärden” (Svenskt litteraturlexikon, 1970:353, 438). 

 I kapitel 3, ”Metod”, redogör jag för hur termerna har använts i detta arbete. 

 

 2. Litteraturgenomgång 
Nedan kommer jag inledningsvis att redovisa ett urval av vad som står att läsa om 

lyrikanvändning i några av de styrdokument som gäller för gymnasieskolan. Dessutom görs 

en historisk tillbakablick som belyser hur lyrik behandlats i styrdokumenten tidigare. 

Styrdokumenten behandlas i följande ordning: 1994 års Läroplan för de frivilliga 

skolformerna Lpf 94 (Lpf 94, 2006), kursplan för svenska på gymnasiet (Skolverket) samt 

övriga styrdokument. Den skola där jag genomförde intervjuerna som ligger till grund för 

detta arbete har ingen lokal kursplan vilket gör att det är de nationella kursplanerna som här 

tas upp.  

  I avsnitt 2.6 redovisar jag aktuell forskning kring lyrikanvändning i skolan samt annan 

forskning som jag använt mig av i uppsatsen. 

 

2.1 Lyrik i läroplanerna  
Denna kortfattade historiska översikt utgår från Lars Wolfs översikt i boken Till dig en blå 

tussilago – Att läsa och skriva lyrik i skolan (1997) och jag väljer att inkludera den i 

uppsatsen därför att jag anser att lyrikens historiska roll i skolan är av värde i en undersökning 

som berör dess nuvarande ställning.  

  Wolfs översikt visar att lyrik inte har haft någon framträdande roll i undervisningen i den 

obligatoriska skolan. I slutet av 1800-talet lades tonvikten på att recitera moraliskt 

uppbyggande lyrik, medan man i början av 1900-talet i och med läroplanen 1919 kunde 

skönja ett uppsving för skönlitteraturens ställning skolan. Emellertid gällde detta inte för 

lyriken som även fortsättningsvis förde en undanskymd tillvaro i skolorna med recitation som 

dominerande moment, även om dikternas innehåll nu tilläts variera mera. I 1955 års läroplan 

görs en koppling mellan lyriken och eleverna, och läroplansförfattarna uttrycker en önskan 

om att eleverna ska bli intresserade av lyrik och att lyriken som läses i viss mån ska knyta an 

till elevernas förkunskaper.  

  1962 års läroplan för grundskolan och 1969 års läroplan för grundskolan domineras av en 

teknisk språksyn, och lyriken, liksom skönlitteratur i allmänhet, hamnar därför av naturliga 

skäl i bakgrunden. På 1970-talet förändras dock synen på svenskämnet till att innefatta även 

annat än det språktekniska, och i en handledning inför 1980 års läroplan för grundskolan står 
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det följaktligen ”associationsövningar, ramsor, rim och dikter stimulerar många till en 

utvecklande lek med ord. Att läsa dikter och att skriva dikter ger ofta nyanser och 

preciseringar åt tidigare upplevelser av ord och verklighet” (Wolf, 1997:17).  

 

2.2 Styrdokument 
I detta avsnitt presenteras Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94, 2006) tillsammans 

med diverse rapporter och artiklar som ur ett internationellt perspektiv påvisar de möjliga 

positiva effekterna av skrivande. 

 Lpf 94 är ett övergripande policydokument som inte syftar till att beskriva enskilda kursers 

innehåll. Därför kan det läsas på olika sätt, och jag väljer här att visa ett urval av de olika skäl 

till lyrikanvändning som jag funnit däri. Det är också värt att nämna att man i Lpf 94 delar upp 

svenskämnet i kurs A, Språket och människan och kurs B, Språk, litteratur och samhälle. Av 

de sju målpunkterna i kurs A handlar sex om att utveckla språket i tal och skrift och en om 

litteraturläsning. Av B-kursens tio målpunkter handlar fem om språk och fyra om litteratur. 

Den sista tar upp media. De huvudsakliga målen med svenska på gymnasiet är alltså att 

eleven skall öka sina kunskaper vad gäller att skriva, läsa och tala svenska, samt om litteratur.                        

 I kapitel 1 ”Skolans värdegrund och uppgifter” står det att ”skolan har en viktig uppgift när 

det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på” (Lpf 

94 2006:3). Min tolkning av detta är att lyrikläsning borde vara ett utmärkt redskap för att 

uppnå detta mål eftersom poeter genom alla tider beskrivit och analyserat sin omvärld, och 

många gånger också kritiserat de rådande uppfattningarna. Genom att läsa relevant 

samhällsbeskrivande lyrik kan alltså eleverna ta del av såväl sådana värden som framförs idag 

som de värden och uppfattningar som varit rådande historiskt. Citatet ”Skolans uppgift är att 

låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lpf 94 2006:3) kan också det ligga till grund för 

användandet av lyrik i undervisningen eftersom man i diktproduktionen tillåts utforska sina 

ställningstaganden i lugn och ro.  

 

2.3 Rapporter och artiklar 
Det numera nedlagda Arbetslivsinstitutet poängterar i en rapport att många elever upplever att 

de är stressade i skolan (Arbetslivsinstitutet, 2006). Lyrik skulle kunna utnyttjas för att ge 

eleverna tillfälle till eftertanke och kontemplation samtidigt som de ges möjlighet att bearbeta 

sina tankar.                                                                                                                     
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 Utöver Arbetslivsinstitutet hävdar även biologen och poeten Harald Cederlund, i artikeln 

”Skriv dig frisk och lycklig!?”, att en stark självkänsla är en förutsättning för att individen ska 

kunna representera sig själv i samhällslivet, och att diktskrivande kan vara en väg till detta 

mål (Cederlund, 2006). Cederlund menar att man kan skriva expressivt för att stärka sin 

självkänsla, och han lyfter därför fram expressivt skrivande som är den form av skrivande 

som undersökts grundligast, och som utvecklades av den amerikanske psykologen J.W. 

Pennebaker på 1980-talet. Expressivt skrivande syftar till att förbättra patienternas hälsa 

genom att de får skriva om sina skakande och traumatiska upplevelser 20 minuter om dagen i 

tre dagar. Inom psykoterapi är just berättande en vanlig behandlingsform, och den ger i 

normala fall goda resultat. Skrivande tycks alltså ha samma effekt, i alla fall om man inte lider 

av posttraumatiskt stressyndrom (Cederlund, 2006). Och även om detta arbete handlar om 

lyrik så utesluter det självfallet inte att även andra former av skrivande har en självklar plats i 

skolan.  

 Även i Lpf 94 betonas elevens självkänsla, bland annat under rubriken ”Förståelse och 

medmänsklighet”. 
 

En trygg identitet och medvetenhet om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingsgrunder (Lpf 94 2006:4).                                                                           
 

Poesi som hämtas från olika delar av världen kan användas i undervisningen för att ge 

eleverna möjlighet att ta del av olika kulturer, olika värderingar och vad som är gemensamt 

och grundläggande för alla människor. Att dessutom få möjlighet att själv skriva poesi kan 

vara positivt för elever som behöver stärka sin självkänsla för att i förlängningen kunna 

fungera som trygga individer. Detta skulle kunna tolkas som ett exempel på hållbar utveckling 

vilket betonas i Lpf 94. Förmågan att leva sig in i andras villkor och att kunna förstå andra 

människors livssituation samt förmågan att uttrycka sig kan alla övas med hjälp av 

lyrikläsning, lyrikskrivning och diskussioner kring lyrik. 

 Myndigheten för skolutveckling skriver i ett remissvar angående utredningen ”Ungdomar, 

stress och psykisk ohälsa – analyser och förslag till åtgärder” (Myndigheten för 

skolutveckling, 2006) att ”ungdomar som har en förmåga att resonera med sig själva för att 

aktivt lösa ett problem löper mindre risk för depression” (SOU 2006:77, s 2). Enligt Ceder-

lund kan diktskrivande vara ett sätt att hantera stress och att reda ut sina tankar. Andra 

positiva effekter är enligt Cederlund stärkt självkänsla och ökad empatisk förmåga 

(Cederlund, 2006). 
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2.4 Kursplan för svenska på gymnasiet 
I ”Kursplan för svenska på gymnasiet” betonas vikten av att eleverna får utveckla sin 

förståelse för den egna identiteten samt att de får utveckla sin kreativitet. 
 

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att hos eleverna stärka den personliga och kulturella identiteten, 

att utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till analys och ställningstagande (Gymnasiets kursplan 

i Svenska 2007:1). 

 

Med detta citat som utgångspunkt kan lyrik visa sig vara mycket användbart i undervisningen. 

Lyrik ger läraren möjlighet att ta upp kulturella likheter och skillnader, exempelvis genom att 

eleverna introduceras för lyrik skriven av personer med olika kulturell bakgrund och 

erfarenhet vilket ger dem underlag att diskutera och därmed möjlighet att förstå andra kulturer 

än den egna. Dels därför att lyriken oftast är öppen för tolkningar vilket ger eleverna 

möjlighet att stärka sin analysförmåga genom enskilda textanalyser eller diskussioner med 

andra som läst samma text, och dels därför att lyriken är ett tacksamt ämne att redovisa sina 

personliga ställningstaganden kring eftersom det inte finns några egentliga rätt eller fel i en 

tolkning så länge den har stöd i texten. Lars Wolf skriver i Läsaren som textskapare att 

”…lyrik har förmågan att väcka respons med direkt koppling till läsarens omedelbara tankar 

och känslor” (Wolf, 2002:8), och det är just det omedelbara som kan fungera som lyrikens 

stora fördel i ett lektionssammanhang. Man kan säkert nå samma mål genom att läsa och 

diskutera annan skönlitteratur än lyrik, men det kräver en helt annorlunda planering och med 

stor säkerhet att eleverna läser litteraturen hemma eftersom det tar så lång tid.  

 Vidare står det, fortfarande under rubriken ”Ämnets syfte” att eleverna ska erbjudas 

tillfällen att utveckla sina färdigheter i att skriva, läsa, tala och lyssna, samt att de ska få 

möjlighet att bekanta sig med texter från flera olika kulturer. Lyrik kan användas till att öva 

eleverna i alla dessa färdigheter: när en elev eller lärare framför en dikt lyssnar de andra 

uppmärksamt, eleverna får läsa vad andra har skrivit och de får själva skriva, de får läsa texter 

från olika kulturer och tider med olika budskap. Även följande citat belyser vikten av att 

eleverna får använda språket kreativt. 
 

Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till kunskap. Genom språket sker 

kommunikation med andra och genom läsning och eget skrivande tillägnar sig eleverna nya begrepp och 

lär sig att se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. Genom språket bildas kunskap och 

genom språket görs kunskapen synlig och hanterbar (Gymnasiets kursplan i Svenska 2007:1). 
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I kursbeskrivningen för svenska på gymnasiet ingår en beskrivning av kursen ”Litteratur och 

litteraturvetenskap”(Gymnasiets kursplan i Svenska, 2007). Där står bland annat att kursen ska 

ge eleverna möjligheter att ”[…]fördjupa sig i skönlitteraturens former och funktioner” 

(Gymnasiets kursplan i Svenska 2007:3). Vidare står det att ”Litteraturläsningen och 

textanalysen bidrar till fördjupad insikt i hur litteraturen förhåller sig till samhället sett i 

historiskt perspektiv och till kulturella och estetiska strömningar” (a.a:3). Jag tolkar båda 

dessa citat som goda skäl för lyrikanvändning eftersom man med lyriken som medel både kan 

fördjupa sig i skönlitteraturens former och funktioner och genomföra hanterbara textanalyser 

på relativt korta texter, som dikter ofta är, i vilka eleverna får möjlighet att diskutera 

litteraturen i förhållande till historisk, kulturell och estetisk kontext. 

 I kursplanen för svenska står det under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” om 

det vidgade textbegreppet. Litteratur behöver inte enbart tillägnas genom läsning utan kan 

också innefatta avlyssning av till exempel musiktexter som är den typ av lyrik som de flesta 

av oss oftast stöter på i vardagen (a.a.).  

 

2.5 Övriga styrdokument   
I kursplanen för estetisk verksamhet framgår till exempel att musik kan vara en viktig del i 

den estetiska verksamheten (Gymnasiets kursplan för Estetisk verksamhet, 2007). Samarbete 

mellan ämnet svenska och den estetiska verksamheten skulle därför kunna vara en arena där 

lyriken skulle kunna utgöra en viktig del eftersom en variant av lyrik vi oftast möter i 

vardagen är just musiktexter. Ett av de mål som finns för det estetiska programmet är att ge 

möjlighet att allsidigt utveckla förmågan till inlevelse, skapande och uttryck (Gymnasiets 

kursplan för Estetisk verksamhet, 2007). Att använda sig av lyrik i undervisningen skulle 

kunna vara ett sätt att svara mot detta mål.   

   

2.6 Aktuell forskning 
Lars Wolf konstaterar att det inte finns särskilt mycket forskning gjord kring lyrik i skolan 

(Wolf, 1997). I boken Drömmen om den rena kommunikationen (Erixon, 2004), som handlar 

om diktskrivningsprojektet Tankens Trädgård, skriver Per-Olof Erixon att en forsknings-

översikt om gymnasieungdomars lyrikvanor med all säkerhet kommer att bli mager. Han 

framhåller Catharina Nyströms studie ”Gymnasisters skrivande: En studie av genre, 

textstruktur och sammanhang” som en av få studier som fokuserar på gymnasieskolan 
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(Erixon, 2004). Erixon skriver vidare att ”Undervisningsforskning kring lyrikläsning/ 

lyrikskrivning synes företrädesvis vara inriktad mot de lägre årskurserna” (Erixon, 2004:51).  

  Den svenska forskare som i dagsläget skriver mest om lyrik i skolan är Lars Wolf. I 

böckerna Till dig en blå tussilago. Att läsa och skriva lyrik i skolan (Wolf, 1997), Läsaren 

som textskapare (Wolf, 2002) samt … och en fräck förgätmigej: Mer om att läsa och skriva 

poesi i skolan (Wolf, 2003) har han undersökt lyrikens vara eller icke vara i den obligatoriska 

skolan eftersom han anser att just poesin förvaltas dåligt i den svenska skolan. Wolfs utgångs-

punkt är att alla elever kan bli intresserade av poesi, och han presenterar ett stort antal olika 

argument för lyrikundervisning och en hel del metoder för att hjälpa eleverna att komma 

igång med sitt skrivande. I Läsaren som textskapare (Wolf, 2002) riktar han också intresset 

mot blivande lärare i svenska och hur de reagerar på några dikter av Harry Martinsson. 

  Det tidigare nämnda diktskrivningsprojektet Tankens Trädgård, som bedrivs på tre 

gymnasieskolor i Skellefteå kommun, finns utförligt beskrivet i ovan nämnda Erixons 

Drömmen om den rena kommunikationen (Erixon, 2004). Projektet har pågått sedan 1991 och 

syftar till att ge gymnasieelever chansen att i dikter uttrycka sina tankar kring aktuella och 

viktiga ämnen. Alla elever i årskurs två lämnar in minst ett bidrag kring ett bestämt tema och 

dikterna bedöms sedan av en jury bestående av de undervisande lärarna och elever som går i 

årskurs ett på gymnasiet. Resultatet blir varje år en diktsamling med cirka 100 utvalda dikter, 

och man avslutar med ett program med diktläsning, musik och prisutdelning (Erixon, 2004). 

  Catharina Nyström undersöker i Gymnasisters skrivande - En studie av genre, textstruktur 

och sammanhang (Nyström, 2000) skrivundervisningen i dagens svenska gymnasieskola. 

Undersökningen visar hur det skrivande som utförs i skolan domineras av ett fåtal genrer. 

Fyra av de mest frekventa genrerna är utredande uppsats, faktaredovisning, berättelse och 

recension. Gemensamt för dessa fyra är att de alla är prosagenrer. Lyriken kvalar alltså inte in 

som en av de mest populära genrerna i gymnasieskolan. 

  Anders Mehlum skriver också om skrivande i boken Skapende ord. Kreativ skrivning i 

grunnskolen och han diskuterar där hur den kreativa skrivningen ska tillåtas vara ett personligt 

uttryck. Eleverna måste tillåtas uttrycka känslor och fantasier utan att behöva vara rädda för 

att språket underställs stränga normkrav och ska korrigeras efter vad som är rätt och fel 

(Erixon, 2004). Eva Lilja har i stället bland annat intresserat sig för olika typer av läsning. I 

det monumentala verket Svensk metrik beskriver hon lyrikens historia och resonerar om hur 

olika typer av lyrik kräver olika typer av läsning (Lilja, 2006). 

  Staffan Thorson undersöker i sin artikel ”Om blivande svensklärares uppfattningar av 

skönlitteratur” huruvida blivande lärare i svenska anlägger ett instrumentellt perspektiv på 
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skönlitteratur. Thorson menar att skönlitterära texter inte läses för sin egen skull utan används 

som utgångsläge för olika typer av färdighetsövningar (Thorson, 2000). 

  Jan Meyer och Ray Land har i sin artikel “Threshold concepts and troublesome knowledge. 

Epistemological considerations and a conceptual framework for teaching and learning” 

(Meyer & Land, 2005) undersökt hur förståelsen av besvärliga begrepp inom skilda ämnes- 

discipliner kan fungera som tröskelbegrepp för den lärande i så motto att han eller hon efter 

att ha erövrat tröskelbegreppet förändrar sin syn på eller förståelse av ämnet eller delar av 

ämnet. Ett tröskelbegrepp kännetecknas av att det ”[…] may be transformative (occasioning a 

significant shift in the perception of the subject), irreversible (unlikely to be forgotten, or 

unlearned only through considerable effort), and integrative (exposing the previously hidden 

interrelatedness of something)” (a.a. s.377). Att hävda att termen lyrik är ”transformative” för 

gymnasieeleverna är nog att gå för långt eftersom de redan tidigare bör ha kommit i kontakt 

med genren i grundskolan. Däremot kan lyriken vara ”integrative” i så motto att 

undervisningen hjälper eleven att prova på sådant som tidigare varit dolt. Jag har i 

diskussionsavsnittet gjort ett försök att utvärdera huruvida elevinformanterna tycks ha tagit till 

sig termen lyrik. 

  Leif Strandberg skriver i Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar om hur 

man konkret kan tillämpa Lev Semjonovitj Vygotskijs tankar i den svenska skolan 

(Strandberg, 2006). Bland annat tar Strandberg upp interaktionens avgörande betydelse för 

lärandet. Även Kjell Lars Berge berör ämnet interaktion då han i Skolestilen som genre. Med 

påtvungen penn. skriver om hur skrivandet i skolan borde ha som mål att utveckla den 

kommunikativa kompetensen och att skrivande i skolan borde ses som en kommunikativ 

handling. Skolan socialiserar in elever i ett visst rutiniserat skrivsätt. Vidare hävdar Berge, i 

linje med Catharina Nyström ovan, att skrivandet av uppsatser i skolan har utvecklats till en 

egen institution (Erixon, 2004). 

  Jag har endast funnit ett examensarbete utfört av blivande lärare som undersöker lyrik på 

gymnasiet. Examensarbetet heter ”Mer poesi i skolan – en kvalitativ undersökning om poesins 

ställning i gymnasieskolan” av Lise-Lotte Holm och Malin Åstedt Dillard, framlagt vid 

Högskolan i Kristianstad hösten 2005. Arbetet undersöker elevers och lärares attityder till 

poesi på gymnasiet, liksom huruvida poesi går att använda som pedagogiskt medel för att 

uppnå kursplanernas mål. Lärare och elever visar sig ha liknande positiva uppfattningar om 

poesi, och poesi visar sig vara användbart som pedagogiskt medel för att uppnå kursplanernas 

mål (Holm & Dillard, 2005). 
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 3. Metod 
I föreliggande kapitels första del definieras hur termen lyrik används här och sedan följer en 

redogörelse för hur termen har behandlats under intervjuerna. I del två beskrivs intervju-

förfarandet och i del tre framställs metodvalet. 

 

3.1 Termerna 
 Eftersom denna undersökning inte går ut på att ta reda på hur väl informanterna kan hantera 

terminologin valde jag därför, i syfte att undvika onödiga missförstånd mellan mig och 

informanterna, att låta de tre termerna vara synonyma. Så även om det intervjumaterialet står 

att en informant talat om lyrik, poesi eller dikt så använder jag mig i de flesta fall av ordet 

lyrik i mina resonemang kring intervjuerna. 

 

3.2 Intervjuerna  
Intervjumaterialet består av sex intervjuer gjorda på en gymnasieskola i södra Sverige under 

vårterminen 2007. Två av informanterna är rutinerade lärare, i uppsatsens refererade till som 

lärare 1 och lärare 2, och de resterande fyra var elever som gick tredje och sista året på 

gymnasiet. Eleverna omnämns i uppsatsen som elev 1-4. Av informanterna så har elev 1 och 

elev 2 hela sin gymnasietid undervisats av lärare 1, och elev 3 och elev 4 har undervisats hela 

sin gymnasietid av lärare 2. Samtliga elevinformanter var män. Detta beror på att informant-

urvalet gick till så att två elever i respektive klass frivilligt fick anmäla att de ville delta i 

undersökningen, och då föll det sig så att ingen kvinna anmälde sig. Och eftersom denna 

undersökning inte strävar efter att jämför mäns och kvinnors uppfattningar om lyrik på 

gymnasiet så lät jag detta bero. Dessutom informerade undervisande lärare mig om att de 

elever som ställde upp på intervjun inte var elever som hade lyrik som specialintresse vilket är 

av vikt eftersom det hade minskat möjligheterna att dra några generella slutsatser av 

intervjusvaren. För mer information om informanterna, läs i avsnitt 4, ”Informanternas tankar 

om lyrik”.  

  Intervjuerna genomfördes i olika lediga klassrum på skolan och spelades in på mp3-

spelare. Cirka tre veckor efter det att intervjuerna var genomförda återkom jag till 

informanterna med ett referat som jag skrivit av varje intervju. Informanten fick läsa igenom 

referatet och godkänna eller icke godkänna texten.  
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3.3 Metodval  
Med denna undersökning ville jag genom intervjuer undersöka hur gymnasielärare och 

gymnasieelever tänker kring lyrikundervisning på gymnasiet. Därför behövde jag en metod 

som gav mig möjlighet att ta reda på hur lärare och elever resonerade kring 

lyrikundervisningen på gymnasieskolan. Den metod som jag fann lämpligast för att genom-

föra just detta var retrospektiv, ostrukturerad djupintervju, vilket innebär att jag har intervjuat 

lärare och elever utifrån ett frågeformulär som jag hade möjlighet att utvidga allteftersom 

intervjun pågick beroende på vad intervjupersonen berättar (Halvorsen, 1992). 

  Den undersökning jag genomfört är således ett exempel på en kvalitativ metod. Enligt Jan 

Trost ska en kvalitativ studie göras om man vill veta vad en person tycker och tänker kring ett 

specifikt ämnesområde (Trost, 2001). Ett annat skäl att använda intervjuer snarare än enkäter 

har varit att det vid en intervju är möjligt att ”underlätta förståelsen av vissa frågor, att man 

kan reda ut missförstånd och att svaren kan fördjupas” (Halvorsen, 1992:85). 

  Den ostrukturerade intervjun är styrd till viss del, men att jag även hade möjlighet att ställa 

följdfrågor och beakta intervjupersonernas personliga reflektioner. Den ostrukturerade 

intervjumetoden valdes eftersom jag ville täcka vissa områden med alla informanter samtidigt 

som jag ville ha ett visst utrymme att ställa följdfrågor så att intervjun skulle bli så djup som 

möjligt (Halvorsen, 1992). Enligt Patel & Davidson handlar struktureringsgraden om hur stort 

svarsutrymme som intervjupersonen får (Patel & Davidson, 1994). Ytterligare en fördel med 

öppna frågor är att ”de liknar mer ett vanligt samtal och påtvingar inte respondenten 

formuleringar och ord som kan upplevas som främmande” (Halvorsen, 1992:89). 

 

4. Informanternas tankar om lyrik på gymnasiet 
I följande avsnitt möter vi de två lärare och de fyra elever som deltog i undersökningen som 

gjordes under vårterminen 2007. För att läsaren ska kunna överblicka vad varje informant sagt 

under intervjuerna presenterar jag informanterna var för sig. Jag inleder med de två lärarna, 

och sedan följer de två elever som undervisas av lärare 1, och sist de två elever som 

undervisas av lärare 2. Denna sammanställning återger inte informanternas fullständiga svar 

på alla frågor som ställdes vid intervjutillfället, utan är resultatet av det urval jag gjort för att 

lyfta fram sådan information som jag funnit viktig och värd att diskutera vidare. Denna 

sammanställning är således inget försök att ge en representativ bild av hur lärare och elever i 

allmänhet uppfattar lyrik, därtill är materialet för litet. I detta avsnitt presenteras också 

informanterna kortfattat. 
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4.1 Lärare 1 
Lärare 1, hädanefter kallad L1, har arbetat som gymnasielärare i 17 år och är följaktligen en 

rutinerad lärare. L1 undervisar i svenska A och svenska B på samhällsvetenskapliga 

programmet och på naturvetenskapliga programmet. Hon undervisar även i tyska. 

  L1 använder sig av lyrik i sin undervisning, men hon berättar att det är epiken som ligger 

henne varmast om hjärtat. L1 berättar att hon definierar lyrik i början av B-kursen genom att 

beskriva den i ett sammanhang där även epik och dramatik ingår. På så vis försöker hon visa 

eleverna hur de tre skönlitterära urformerna förhåller sig till varandra och hur lyriken har 

utvecklats från antiken och framåt. Med ett sådant upplägg har hon funnit att hon kan skapa 

nyfikenhet hos eleverna som leder dem att ifrågasätta vad som skiljer lyrik från vanliga dikter, 

och efter det är de ”inne i diskussionen”, som hon uttrycker det. Emellertid introducerar L1 

lyrik redan i A-kursen, men då utan att göra någon historisk koppling och utan att definiera 

vad lyrik är.  

  Då jag frågar hur undervisningen av lyrik brukar gå till, svarar L1 att hon brukar låta 

eleverna läsa dikten de ska tala om i lugn och ro innan de får diskutera den i smågrupper eller 

i par. Vad står det i dikten? Vad vill författaren säga oss? Hurdant är upplägget? är exempel 

på frågor som ställs inför och efter läsningen.  

     En bit in på B-kursen brukar L1 introducera diktanalys. Detta görs för att eleverna ska ha 

kunskaper om hur man kan angripa en dikt rent tekniskt. För detta ändamål delar hon ut ett 

papper som innehåller allt de behöver veta för att kunna analysera dikter. L1 berättade vidare 

att hon anser att det är skolans sak att ge eleverna de verktyg som behövs för att kunna 

angripa en dikt. ”Att läsa skönlitteratur kan de göra hemma, men att använda en dikt, det 

tycker jag skolan ska lära dem.” Lyrikläsningen går mycket ut på att kunna göra kopplingar 

mellan olika epoker för att se skillnader och likheter mellan hur till exempel Sapfo och 

Stagnelius skrev. Det är också dessa jämförelser över tid som enligt L1 ger eleverna insikt om 

hur lyriken, och därmed i viss mån även språket, har utvecklats genom åren. Förutom detta 

ger det eleverna möjlighet att själva upptäcka när något nytt element uppträder inom 

skönlitteraturen. Vad var det till exempel som var modernt med modernismen? Jo, att de bröt 

mot det gamla sättet att skriva. 

  L1 har inte för vana att låta eleverna skriva egen lyrik. Delvis eftersom hon inte tycker att 

engagemanget brukar bli så stort, och delvis därför att kvalitén brukar vara låg.  
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  Vidare frågade jag L1 om det finns någon speciell typ av lyrik som brukar vara populär 

bland eleverna. Hon svarade då att det är svårt att säga, men gav ett exempel på sådant som 

kan fungera. ”När vi börjar med antiken brukar de flesta tycka det är kul att jämföra Sapfos 

dikter med Bibeln och upptäcka hur lika de kan vara, att de skriver om samma saker. Bland 

annat om hur mannen och kvinna ska vara.” Renässansen och Shakespeare brukar inte vara så 

populärt och det finns några tyskar, Goethe till exempel som L1 gärna vill använda eftersom 

hon även är tysklärare, som inte är så omtyckta. L1 brukar emellertid låta eleverna titta på en 

tysk dikt i original och sedan läsa flera olika översättningar för att se hur olika texter kan 

tolkas. Och slutsatsen är alltid densamma: dikter gör sig bäst på originalspråk. Däremot 

brukar modernismen engagera eleverna något mer. Expressionistiska diktare som Pär 

Lagerkvist och dikten ”Ångest” faller många i smaken liksom en del dikter av Edith 

Södergran. Även futuristen Majakovskij och dadaisterna upplevs som spännande eftersom de 

så radikalt bryter mot det traditionella sättet att skriva.  

  Då vi diskuterade vad L1 vill att eleverna ska ha med sig efter att de har läst om lyrik i 

svenska A och B, berättade L1 att hon med sin svenskundervisning vill erbjuda ett 

smörgåsbord där eleverna kan hitta något som de gillar inom svenskämnet. L1 har inga 

konkreta mål med lyrikundervisningen. L1 poängterar också att hennes elever tycker att det är 

bra att de har stor valfrihet beträffande vilka texter de ska läsa eftersom undervisningen då 

inte riskerar att bli för snäv. ”Det ger ju valfrihet men det krävs att man är ganska duktig för 

att ta chansen. De flesta tycker att det är skönare att bli styrd.”  

 

4.2 Lärare 2 
Lärare 2, hädanefter kallad L2, har undervisat i svenska och kultur- och idéhistoria i cirka 25 

år, och är liksom L1 en mycket rutinerad lärare. Han undervisar i svenska A, B och C och är 

även ansvarig för 50-poängskursen ”Litteratur och litteraturvetenskap”. 

  L2 använder sig av lyrik i sin undervisning, och han läser även en hel del lyrik på fritiden. 

Han sade också att han skulle ha använt lyrik även om det inte föreskrivits i kursplanerna 

eftersom det är så ”värdefullt, roligt och intressant”. L2 definierar lyrik för sina elever på ett 

tekniskt sätt där han utgår ifrån textens grafiska uppställning och dess rytmer. L2 betonar 

också att det är viktigt att inte vara för snäv då man avgränsar lyrik för eleverna eftersom det 

finns så många exempel på noveller och romaner som till det yttre inte är lyrik men som har 

ett poetiskt språk. Dessutom pekar han på prosadikter som inte låter särskilt poetiska men som 

genom sin grafiska uppställning är dikter.  
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  På följdfrågan om L2 anser att det är viktigt att diskutera definitionen av lyrik med 

eleverna, svarade L2 att så är fallet. ”[…] hur lyriken vuxit fram, dess historia och dess 

bakgrund, vad som kännetecknar lyriken och särskiljer den från annan text är viktig kunskap. 

Känslor och stämningar, ögonblicksbilder, subjektivitet och att uttrycka sig kortfattat är 

sådant som eleverna bör känna till kännetecknar lyriken”.  

  Då jag frågar om hur lyrikundervisningen brukar gå till, ger L2:s svar vid handen att han 

arbetar på ett mer varierat sätt än L1. Svårighetsgraden ökar i takt med att eleverna blir mer 

och mer bekanta med lyrik. L2 låter eleverna skriva mycket egen lyrik (som dock aldrig 

betygsätts), de får läsa varandras dikter högt, de får analysera dikternas uppbyggnad och de 

får diskutera dikternas innehåll med varandra. Dessutom läser L2 ibland upp de dikter 

eleverna har skrivit för att visa dem att deras egen text kan låta annorlunda när den läses av 

någon annan.  

  På frågan om det finns något särskilt populärt område inom lyriken svarar L2 att vissa 

grupper gillar att få skriva dikter och att få sina dikter upplästa. Tyvärr ryggar vissa elever 

tillbaka bara de hör ordet dikt, och de känner att det är något svårt och jobbigt som de inte 

förstår. Denna negativa inställning kan enligt L2 bero på att skolan eller samhället har lärt 

dem att dikter är svåra och högtravande och man förstår inte vad författarna menar. L2 menar 

i stället att det i själva verket inte alls förhåller sig på det viset, utan att det egentligen bara är 

att läsa en dikt som vilken text som helst och sedan tolka och analysera förstås. L2 säger 

vidare att lyrik som behandlar de eviga ämnena, såsom livet och döden och kärleken fungerar 

bäst för då inser eleverna att de frågorna är eviga för mänskligheten.  

  När jag sedan frågade L2 om vad han vill att eleverna ska ha med sig efter att de läst lyrik 

inom svenskämnet, svarade han att han anser att eleverna ska veta vad som kännetecknar en 

dikt, och att de ska känna till dikter från flera olika perioder eller epoker, speciellt efter att ha 

läst svenska B som behandlar just litteraturhistoria. De ska kunna identifiera skillnader och 

likheter mellan dikter över århundraden och årtusenden.  

 

4.3 Elev 1 
Elev 1, hädanefter kallad E1, gick vid intervjutillfället tredje året på det naturvetenskapliga 

programmet. Vid intervjutillfället läste han de sista veckorna av svenska B. Hans lärare var 

L1. 

  Min första fråga gällde hur E1 upplevde lyrikundervisningen på gymnasiet, alltså både i A-

kursen och i B-kursen. E1 svarade att lyrikundervisningen i A-kursen var mer givande 
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eftersom man där fick läsa och skriva själv vilket gör att man får en känsla för vad lyrik 

faktiskt är för något. E1 är alltså ute efter känsla och stämning snarare än grafiska 

uppställningar och terminologi. Han upplever också att det är viktigt att eleven själv är aktiv i 

lyrikundervisningen, något som han saknat i B-kursen. 

  På frågan om han känner att det finns något inom lyrikundervisningen som han kan ha 

nytta av längre fram i livet svarade E1 att han lär sig lite om hur man kan formulera sig, vilket 

är bra, och att han dessutom lär sig lite om vad som är poesi och vad som inte är det. Då vi 

vidare pratade om vad som görs på lektionerna, berättade E1 att lektionerna behandlar såväl 

lyriska texter som situationen runt dem. Var och hur de kom till, författaren och samhället. 

Dock förekommer enligt E1 inga diskussioner elever emellan om vad dikterna kan tänkas 

betyda. Antingen läser de enskilt eller så analyserar de dikternas tekniska detaljer. ”Dessutom 

skulle det vara kul att diskutera med andra vad man tycker om lyriken och att få veta vad 

andra tycker.” 

  Vidare frågade jag om E1 visste varför just lyrik ingår i undervisningen. E1 svarade då att 

han inte visste, men att det antagligen beror på att det hör till det svenska språket. Han anser 

att eleverna överlag har för lite kunskap om kursplanen och att de borde diskutera den oftare. 

Som det varit nu har de bara tagit upp det i början av terminen.  

 

4.4 Elev 2 
Elev 2, hädanefter kallad E2, gick vid intervjutillfället tredje året på det naturvetenskapliga 

programmet. Vid intervjutillfället läste han de sista veckorna av svenska B. Hans lärare var 

L1. 

  E2 berättade att han gillar lyrikundervisningen i skolan eftersom den sammankopplar de 

olika genrerna och ger en helhetsbild av litteraturen genom tiderna. Detta är också något som 

hans lärare, L1, betonat under sin intervju vilket tyder på att ett av hennes mål med 

undervisningen uppfyllts. Vidare säger E2 att han tycker att just lyriken kan ge honom ökade 

språkkunskaper, till exempel hur språket är uppbyggt och hur dagens moderna språk skiljer 

sig från äldre varianter. Då eleverna läser och skriver poesi arbetar de just med språket, och 

jag tolkar E2:s svar som att han insett just detta. Han kan alltså se bortom den text som ligger 

framför honom och förstår att lyrik representerar en av språkets många sidor. Denna tolkning 

stöds också av att han senare säger att lyrikundervisningen hjälper honom att identifiera poesi. 

Han lär sig alltså att särskilja olika delar av litteraturen från varandra samtidigt som han 

utvecklar sin kunskap om språk till att även omfatta lyriska texter.      
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  E2 upplever dock att lyrikundervisningen på gymnasiet är enformig och att den skulle tjäna 

på större variation. Men han framhåller också att det är bra att lyriken ses i sitt historiska och 

samhälleliga sammanhang. 

  På frågan om E2 vet varför lyrik ingår i svenskundervisningen svarar han att han tror att 

det har något med kursplanen att göra, men han kan inte redogöra för några direkta skäl till 

varför lyrik är en del av undervisningen.  

 

 4.5 Elev 3  
Elev 3, hädanefter kallad E3, läste vid intervjutillfället tredje året på samhällsvetenskaps-

programmet med kulturinriktning. Han har således läst svenska A, B och C och läste vid 

intervjutillfället 50-poängskursen ”Litteratur och litteraturvetenskap”. ”Litteratur och 

litteraturvetenskap” är en valbar kurs som dock ingår i kulturinriktningen. E3 undervisades 

under hela sin gymnasietid av L2. 

  E3 tycker att lyrikundervisningen på gymnasiet har varit bra, mycket beroende på att 

läraren, L2, är så duktig inom området. Att läsa sådant som man annars inte kommer i kontakt 

med framhålls som intressant och att få höra dikter upplästa är roligt. Lärarens roll framhävs 

alltså av E3, och eftersom L2 är intresserad av lyrik så presenterar han det på ett engagerat 

sätt som påverkar E3 positivt. Däremot tycker E3 inte att lyrikundervisningen ger honom 

någon viktig kunskap att ta med sig i livet och ser undervisningen som avsedd för dem som 

ska läsa vidare inom ämnet. E3s attityd är alltså inte att det finns ett allmänt värde i att ha 

grundläggande kunskaper om lyrik. Här anar jag ett misslyckande från L2s sida eftersom 

eleven uppenbarligen inte fått diskutera lyrikens nytta utanför skolvärlden. Att lyrik dessutom, 

och kanske först och främst, har ett nöjesvärde, är heller inget som eleverna tycks vara 

medvetna om. Dock säger E3 att det kan vara bra att kunna en del gamla ord när man läser 

facktexter och liknande vilket jag tolkar som en osäkerhet kring vad ordet facktext egentligen 

innebär.  

  På frågan om vad som görs under de lektioner som innehåller lyrik beskriver E3 och E4 

samma förlopp. Först får de läsa dikten tyst, alternativt läser L2 den högt för dem innan de 

diskuterar sådant som diktens uppbyggnad, innehåll och budskap. Sedan berättar läraren om 

kända författare och dikter. De får också testa att skriva själva, och de får lära sig metoder för 

att samla material till diktskrivning. E3 talar om ett ”budskap mellan raderna” vilket jag 

förstår som att de får tolka dikterna på ett djupare plan än det ytligt textuella. Både E1 och E2 

efterlyser detta i undervisningen. 
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4.6 Elev 4 
Elev 4, hädanefter kallad E4, läste vid intervjutillfället tredje året på samhällsvetenskaps-

programmet med kulturinriktning. Han har således läst svenska A, B och C och läste vid 

intervjutillfället 50-poängskursen ”Litteratur och litteraturvetenskap”. ”Litteratur och 

litteraturvetenskap” är en valbar kurs som dock ingår i kulturinriktningen. E4 undervisades 

under hela sin gymnasietid av L2. 

På första frågan, vad E4 tycker om lyrikundervisningen på gymnasiet, svarade han att han 

tycker att undervisningen är bra eftersom den ger en helhetsbild av skönlitteraturen. E4 tycker 

att det är bra när läraren förklarar lyriken eftersom den annars kan vara lite luddig. Här 

skönjer jag dock fortfarande attityden att lyrik är något svårt och obegripligt som läraren har 

facit till. Detta trots att L2 i sin intervju är noga med att poängtera att det är viktigt att 

avdramatisera lyriken och lära eleverna att det bara rör sig om vanlig text som ska läsas och 

tolkas.  

E4 berättade vidare att han anser att lyrikundervisningen har ett värde även i det fortsatta 

livet. Dels eftersom han numera kan identifiera lyrik, och dels eftersom han själv skriver lyrik 

för att känna på ”hur det är”.  

 

5. Avslutande diskussion 
I detta kapitel diskuteras informanternas svar på intervjufrågorna i relation till aktuell 

forskning och gällande styrdokument. Diskussionen är uppdelad i fem delar som var och en 

behandlar något särpräglat i informanternas svar som jag valt att särskilt lyfta fram. I del ett 

diskuteras lärarnas olika val beträffande lyrikproduktion i skolan och ställer dessa mot aktuell 

forskning. Del två behandlar lyrik som tröskelbegrepp utifrån intervjuerna där förmågan att 

särskilja lyrik från andra genrer lyftes fram som en viktig lärdom av både lärare och elever. 

Del tre tar upp informanternas tankar kring det sätt på vilket man arbetar med lyrik i 

förhållande till Strandbergs tolkning av Vygotskijs tankar om interaktion. I den fjärde delen 

diskuteras de intervjuade lärarnas olika val av undervisningsmetod vilket sedan kopplas till 

Vygotskijs tankar om lekfullhet som en del av lärandet. Den femte och sista delen handlar om 

informanternas tankar kring lyrikens värde i livet efter skolan. 

 

5.1 Skriva eller inte skriva? 
Min tolkning av kursplanen för svenska på gymnasiet är att de huvudsakliga målen med 

svenska på gymnasiet är att eleverna skall öka sina kunskaper i att skriva, läsa och tala 
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svenska, samt om litteratur, vilket tidigare redovisats i avsnitt 2.2. L1s resonemang om att det 

inte är lönt att låta eleverna skriva egna dikter går alltså stick i stäv mot dessa mål. Catharina 

Nyströms undersökning ”Gymnasisters skrivande: En studie av genre, textstruktur och 

sammanhang” (Erixon, 2004) visar att det skrivande elever utför i skolan är begränsat till få 

genrer, och då i synnerhet olika typer av prosa såsom recensioner, utredande uppsatser och 

berättelser. Dessa genrer torde vara begränsande för elevernas kreativitet eftersom de är styrda 

av de förväntningar som finns på genren. Att låta eleverna uttrycka sig inom fler genrer kan 

då vara ett bra sätt att ge fler elever chansen att komma till sin rätt. Anders Mehlum är en av 

de forskare som intresserat sig för kreativ skrivning (Erixon, 2004). Han påpekar bland annat 

att den kreativa skrivningen ska tillåtas vara en möjlighet för eleverna att uttrycka sina 

känslor, tankar och erfarenheter. Man strävar efter att finna det ”autentiska språket”, bland 

annat genom att låta eleverna skriva poesi (Erixon, 2004).  

  L1s undervisning tycks dock utnyttja litteraturen som en källa till allmänbildning vilket 

också uppskattas av eleverna. Detta går emot den tendens som Staffan Thorson noterat i sin 

undersökning ”Studenten och litteraturen – Om blivande svensklärares syn på skönlitteratur 

och litteraturläsning” (Thorson, 2000). Thorsons undersökning visar i stället att lärare i allt 

högre grad anlägger ett instrumentellt perspektiv på skönlitteraturen. Den ska alltså fungera 

som en utgångspunkt för färdighetsövningar. Skrivandet och det kreativa inslaget i 

undervisningen får stå tillbaka (Thorson, 2000). Att låta eleverna skriva lyrik kan därför vara 

en motvikt i undervisningen som hjälper till att bredda elevernas skrivkunskaper till att 

innefatta även kreativt skrivande som inte styrs av skolans förväntningar utan av elevernas 

egna tankar och känslor.  

  Ett sätt att ta tillvara elevernas kreativitet, något som ibland saknas enligt E1, kan vara att 

anordna diktskrivningsprojekt eller Poetry Slams1. L2s undervisning tar tillvara på denna 

kreativitet på ett bättre sätt än L1s genom att L2 gör läsandet och skrivandet av lyrik till något 

mer än korta texter på en pappersbit. Dikten blir till något som ska läsas upp högt inför en 

publik vilket ställer krav på rytm och innehåll. Dessa högre krav bidrar till elevernas 

engagemang och intresse.  

  Lyrikskrivning kan också användas som ett medel för eleverna att bredda sin stilistiska 

förmåga, vilket också lyfts fram i kursplanen. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla sin förmåga att tolka olika typer av texter och utveckla sin fantasi och lust genom 

skönlitteratur (Gymnasiets kursplan i Svenska, 2007). 

                                                 
1 Poetry Slam är tävlingar i estradpoesi där författaren själv framför sina dikter 
(http://www.estradpoesi.com/iopp/, 2007-09-22) . 
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5.2 Tröskelbegrepp 
När man som student tillägnar sig en ny term kan denna nyvunna kunskap innebära stora 

fördelar för de fortsatta studierna (Meyer & Land, 2005). Meyer & Land diskuterar tre olika 

kriterier som kännetecknar ett tröskelbegrepp. Dessa tre är huruvida termen är ”trans-

formative”, ”irreversible” och ”integrative”. Att termen lyrik skulle vara ”transformative”, det 

vill säga att termen skulle förändra sättet som eleven uppfattar ämnet svenska på, förefaller 

inte troligt eftersom gymnasieelever måste förväntas känna till termen från grundskolan. 

Eftersom intervjuerna gjorts med elever som vid intervjutillfället gick på gymnasiet så kan jag 

inte dra några slutsatser om huruvida termen är ”irreversible” eller ej eftersom det skulle 

kräva en eller flera uppföljningar för att ta reda på om eleverna fortfarande efter många år 

utan undervisning vet vad termen betyder. Emellertid kan termen lyrik förutsättas vara så 

allmänt känd att det inte är troligt att eleverna ska glömma vad den betyder. Dessutom sade 

sig att alla elevinformanterna vid intervjutillfället veta vad termen betydde.  

  Beträffande det tredje kriteriet, att tröskelbegrepp ska vara ”integrative”, kan en djupare 

förståelse av termen lyrik hjälpa elever att se nya samband inom skönlitteraturen, till exempel 

mellan lyrik och musiktexter eller mellan lyrik i bunden form och exempelvis noveller med 

ett poetiskt språk. Då E4 säger att lyrikundervisningen har gjort att han även försöker skriva 

en del utanför skolan, är detta exempel på hur en term som lyrik kan erövras genom att termen 

görs ”integrative”. 

  Intervjuerna visar att både L1 och L2 lägger stor vikt vid att förklara vad lyrik är för något, 

och samtliga elever uppger att en av de bestående lärdomarna från undervisningen är att de 

kan definiera vad lyrik är och skilja det från andra typer av litteratur. Meyer & Land skriver 

också att tillägnandet av tröskelbegrepp kan hjälpa eleven att anlägga nya perspektiv och att 

därför se ämnet på ett nytt sätt. Att lära sig tröskelbegrepp är viktigt eftersom det finns ett 

nära samband mellan elevers identitet och deras språk och tänkande. Då eleven behärskar 

tröskelbegreppen finns det också möjlighet att förändra och utvidga sitt tänkande (a.a.). 

 

5.3 Interaktion och framförande  
E1s svar antyder att L1 inte tycker att det är viktigt att låta eleverna diskutera sina upplevelser 

av de dikter de läser medan L1 själv säger att eleverna visst får diskutera i grupper eller i par. 

E1 anser att detta är tråkigt eftersom han då inte får möjlighet att ventilera sina tolkningar och 

jämföra dem med andra elevers. Att arbeta tillsammans och att jämföra tolkningar och intryck 



 23

är enligt Vygotskij avgörande för lärandet. Leif Strandberg skriver i boken Vygotskij i 

praktiken att ”Den kraftfullaste källan till lärande och utveckling är den interaktionella 

(ansikte-mot-ansikte) miljön. Individens eget tankearbete börjar som faktiska relationer 

mellan människor” (Strandberg, 2006:72). Att inte låta eleverna tillsammans diskutera den 

poesi de läser hämmar således, sett ur ett interaktionellt perspektiv, deras utveckling och 

lämnar den viktiga interaktionella fasen därhän. 

  L1 berättade också att hon inte brukar uppmuntra eleverna att skriva egna dikter. Hon 

motiverar detta med att resultatet inte brukar bli särskilt bra. L2 däremot anser det vara 

självklart att eleverna ska prova på att skriva egna dikter, och de elever som läst för honom 

ser också detta som något mycket positivt. De får prova på att uttrycka sig likadant som de 

kända författare de läst om och de får sina dikter upplästa av läraren. Är det kanske till och 

med så att skolan ska se det som sin uppgift att låta eleverna producera text även om den är av 

låg kvalitet? Läroplanen säger inget om detta, men den gör klart att varje elev ska få chansen 

att utveckla sin kommunikativa kompetens (Lpf 94, 2006). Även Erixon framhåller diktens 

betydelse som social och kommunikativ handling (Erixon, 2004). Dessutom visar intervjuerna 

att de elever som får prova tycker att det är roligt och givande. Det kan vara ett instrument för 

att kunna sätta igång och för att kunna utvecklas på sikt. För spelar det egentligen någon roll 

hur bra eleverna skriver till en början? Alla måste ju få börja någon gång, och om man får 

chansen att skriva lyrik i skolan med en lärare som hjälper till att hitta alternativa 

formuleringar och inspirerar med andra skickliga poeters alster så kanske det egna skrivandet 

kan få en skjuts i rätt riktning. Det låga engagemanget beror kanske på ovana och negativa 

attityder som grundlagts tidigare i livet, vilket också L2 antyder. Läraren har en möjlighet att 

förändra dessa attityder genom att låta eleverna arbeta med egen textproduktion som har möj-

lighet att synas och höras.  

  L2 verkar se lyriken som ett bra hjälpmedel för att lära sig uttrycka sig och för att upptäcka 

att språk kan låta olika beroende på vem som läser och vad som betonas. Till skillnad från L1 

så lägger han ingen värdering i dikternas kvalitet, utan låter eleverna skriva för sin egen skull. 

Jag tror att detta är ett bättre förhållningssätt till elevernas textproduktion eftersom det skapar 

självförtroende och lust att skriva. L2 säger också att han ofta läser elevernas dikter högt, 

något som uppskattas av E3.  

  Just framförandet tror jag är viktigt att fokusera på vid lyrikläsning. Att ensam läsa en dikt 

tyst för sig själv är nog inte alltid optimalt om man vill uppleva dikters potentiella förmåga att 

uttrycka känslor och stämningar. Eva Lilja tar upp detta i det monumentala verket Svensk 

metrik.  
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Nittonhundratalets modernistiska dikt passar bäst för tyst läsning i ensamhet så att man kan gå runt i dikten, 

repetera vad som stod på raden ovanför och se hur det ena hänger samman med det andra. Historiskt sett är 

däremot högläsning den normala formen för diktläsning (Lilja, 2006:21).  

 

Litteraturvetaren och docenten Staffan Bergsten motsäger dock detta då han skriver att 

”Dikter som ter sig obegripliga för studenter som bara läser dem tyst kan öppna sig när de hör 

dem läsas högt av någon som begriper vad de står och får texten att låta som ett autentiskt 

yttrande med kroppslig resonans” (Bergsten, 2007). Bergsten ansluter sig därmed till Lars 

Wolf som skriver att högläsning ”kan klargöra en dikts mening mer omedelbart än på något 

annat sätt” (Wolf, 2004:16). Såväl Lilja som Bergsten och Wolf har viktiga poänger i sina 

resonemang, och diskussionen kring läsarter visar att framförandet av lyrik är något som 

läraren måste ta ställning till. Och om man absolut vill läsa dikter högt så finns det ju i skolan 

möjlighet att läsa dikter som inte är skrivna på 1900-talet. 

  I det tidigare nämnda lyrikskrivningsprojektet Tankens Trädgård, som bedrivs vid tre 

gymnasieskolor i Skellefteå, arbetar man med diktskrivning kring ett bestämt tema. De bästa 

dikterna ges ut i en diktsamling, och projektet avslutas med en stor ”happening” där de bästa 

dikterna läses upp och författaren belönas. Majoriteten av de efterhand intervjuade eleverna är 

positiva till att få skriva lyrik. En av eleverna ansåg att projektet var ”roligt och inspirerande” 

(Erixon, 2006:265), och en annan menar att det bästa med projektet var att hon fått vara 

”kreativ och öppen i sitt skrivande” (a.a: 265,). 

   

5.4 Undervisningsmetoder  
I kapitel 1 skrev jag om hur jag upplevde att lekfullheten saknades i lyrikundervisningen. Lars 

Wolf inleder boken Till dig en blå tussilago på följande sätt. 
 

Det råder ett samband mellan barn och lyrik, vilket yttrar sig i att de är förtjusta i rimmade verser och ramsor, 

att leka med ord och att experimentera med rim och rytm, upprepningar och ljud. Trots detta anser många att 

en av de svårare uppgifter en lärare i svenska kan ställas inför är att få eleverna i skolan att intressera sig för 

lyrik (Wolf, 1997:11). 

 

Diskussionen om huruvida det finns några speciellt populära områden inom lyriken visar att 

lärarens attityd och kunskap spelar en avgörande roll för eleverna. Min tolkning är att L1 inte 

bjuder in till engagerade diskussioner om lyrik genom att inte variera sin undervisning 

tillräckligt. E2 berättade att han saknar variation i lyrikundervisningen, och E1 sade att 
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tolkning och diskussion nästan helt lyste med sin frånvaro. L2 varierar däremot sin 

undervisning väldigt mycket vilket också uppskattas av eleverna. Att få vara aktiv och att 

producera egen text är något som faller dem i smaken och också något som anammar 

kursplanens målsättningar. Här vill jag emellertid påpeka att L1s till synes likformiga 

lyrikundervisning till viss del kan bero på att jag som orutinerad intervjuare inte ställde rätt 

följdfrågor under intervjun. Dock stöds min tolkning av de uttalanden som gjorts av E1 och 

E2 angående undervisningens brist på variation. 

  Vygotskij talar om tre olika metoder som är verksamma i den lärandes utvecklingszon. 

Dessa metoder är instruktion, imitation och lek (Strandberg, 2006). Eftersom jag under 

auskultationer och praktikperioder upplevt att det lekfulla momentet saknats i lyrik-

undervisningen, tänker jag här huvudsakligen uppehålla mig vid den tredje metoden. Först vill 

jag emellertid göra en koppling mellan Wolfs två undervisningskategorier och L1 och L2. L1s 

undervisning tycks snarast inrikta sig på lyrikens formella egenskaper och kunskap om 

litteraturarvet. Hennes elever uppger att de lär sig mycket om kopplingen mellan poet och 

samhälle, och mindre om själva lyriken. De lär sig alltså utifrån förebilder, eller genom 

imitation och instruktion, som Strandberg skulle ha utryckt det. L2s undervisning kan i stället 

sägas vara inriktad på att eleverna ska uttrycka något själva, snarare än att få det serverat av 

läraren. Sådan undervisning kan sägas inrikta sig mot lyrikens innehållsliga del (Wolf, 1997).    

  Beträffande lekfullheten så skriver Strandberg att Vygotskij talar om leken som ett sätt för 

barnet att lära sig saker genom att skapa en imaginär värld med ett av deltagarna stipulerat 

regelverk där barnen lär sig att uppmärksamma sådant som de tidigare inte sett (Strandberg, 

2006). Utifrån detta resonemang vill jag fokusera på gymnasieelevernas möjlighet att i lyriken 

tillåtas leka med språket. Genom att få skriva egna dikter med hjälp av en engagerad och 

kunnig instruktör kan eleven lära sig att ord kan stå för flera saker beroende på kontext och 

framförande och andra variabler, något som enligt Leif Strandberg är grundläggande för 

människans symboliska och abstrakta tänkande (a.a.). Att låta lyrikundervisningen präglas av 

lekfullhet skulle också kunna utgöra en arena där eleverna inte behöver känna sig hämmade 

av de vanliga skolgenrerna som bland annat Nyström ovan funnit dominerande på gymnasiet 

(Erixon, 2004). Där man i de flesta klassrum säger att ”nu är det slutlekt, nu är det allvar” kan 

lyrikundervisningen i stället präglas av det motsatta förhållningssättet, som jag väljer att 

formulera så här: ”Nu är det slut med allvaret, nu ska vi leka med språket!” 
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5.5 Lyrik för livet?   

Lärarnas svar på vad de vill att eleverna ska kunna om lyrik när de går ut gymnasiet skiljer sig 

åt. L2s mer konkreta målsättningar är dubbelbottnade. Samtidigt som de ger de eleverna en 

tydlig bild av vad som förväntas av dem så kan de fungera begränsande eftersom det är lätt att 

bli nöjd när man känner att man behärskar det som efterfrågas. L1s vagare krav kan i sin tur 

vara svårt att hantera för de elever som inte har någon stor studievana eftersom det ställer 

större krav på elevens förmåga att välja vad de ska lära sig, men de kan också inspirera 

duktiga elever att söka sig vidare eftersom det inte finns några angivna begränsningar. Detta 

bekräftas också av L1 då hon säger att valfriheten och elevansvaret medför följande konse-

kvens: ”Det ger ju valfrihet men det krävs att man är ganska duktig för att ta chansen. De 

flesta tycker att det är skönare att bli styrd.” L1s attityd bekräftas också av Kjell Lars Berge 

som skriver att elever är socialiserade in i ett visst arbetssätt och att de kan drabbas av ångest 

om de får alltför fria tyglar. Samtidigt påpekar Berge att elever skriver för att de måste, inte 

för att de vill (Erixon, 2004). 

  Elevernas uppfattningar om varför de läst lyrik ger vid handen att de inte reflekterat över 

lyrikundervisningen syfte, vilket givetvis måste vara lärarens uppgift att se till att de gör.  

Ingen av eleverna tycks veta varför lyrik ingår i undervisningen och de hävdar alla att läraren 

inte har förklarat det för dem. Lärarna har inte heller valt att lyfta fram kursplanerna särskilt 

mycket. L1 gör det i början av terminen, vilket en av hennes elever inte tycker är tillräckligt, 

och L2 gör det inte alls. I läroplanen står det under rubriken ”Rättigheter och skyldigheter”: 
 

Elevernas möjligheter att utöva inflytande på undervisningen och att ta ansvar för sina studieresultat 

förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer […] (Lpf 94  2006:4) 
 

Ovanstående citat handlar om elevdemokrati, och genom att inte hålla diskussionen om 

kursplaner och läroplaner levande minskar man elevernas möjligheter att utöva inflytande på 

undervisningen. Ingen av de fyra intervjuade eleverna tog upp läroplanen eller kursplanens 

mål då jag frågade om varför de läste just lyrik. Denna brist på insikt i kursplanens mål kan 

medföra att eleverna har svårt att veta vad de strävar efter och därför också varför de ska 

genomföra vissa moment i undervisningen. 

  Strandberg skriver i Vygotskij i praktiken om hur bristen på samband mellan skolarbetet 

och elevernas vardag kan göra att eleverna inte finner undervisningen meningsfull 

(Strandberg; 2006). Och att bara läsa kursplanen ger inte eleven särskilt mycket, att förstå 

undervisningens mål är i sig en krävande aktivitet som kan underlätta det fortsatta arbetet för 
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eleven. Vidare resonerar Strandberg att mål som beskrivs för eleven på ett eggande sätt kan 

fylla en utvecklingsfunktion som är något som eleven faktiskt strävar efter att uppnå. Risken 

med alltför abstrakta mål är i stället att eleven inte finner undervisningen meningsfull 

eftersom målet inte är eftersträvansvärt (a.a.).  

 

6. Avslutning   
Överlag är eleverna positiva till den lyrikundervisning de erbjudits under sin gymnasietid, 

men vikten av variation kan inte överdrivas. Sådant som efterlyses är att få skriva själv och att 

få diskutera dikter med klasskamrater för att jämföra tolkningar och intryck. Vidare tycks 

lärarens engagemang spegla sig både i elevernas mottagande och i lärarens prestation, vilka 

givetvis hänger ihop. Återkopplingen till gällande kursplan kan hjälpa eleverna att förstå 

varför de studerar lyrik, men det är också viktigt att tillsammans diskutera elevernas 

upplevelser och den eventuella nytta som eleverna kan ha av lyriken längre fram i livet.  

 En möjlig utveckling vore att lyfta lyriken utanför skolans väggar med hjälp av IKT 

(informations- och kommunikationsteknologi). Genom att låta eleverna delta i communities2 

som exempelvis www.poeter.se eller www.absint.nu kan lyriken förflyttas till en offentlig 

arena där eleverna även får ta del av utomståendes åsikter om den poesi de skriver samtidigt 

som de får ta del av andras tankar, känslor och erfarenheter genom dikterna de läser och 

kommenterar. För de elever som känner att de vågar kan ett liknande utbyte också ske på 

engelskspråkiga communities. Ett sådant arbete kan också locka eleverna att lära sig mer om 

lyrikens metaspråk, det vill säga språket om lyrik. Att kunna en del termer kan vara till stor 

hjälp då man vill uttrycka sin åsikt om vad som är bra eller mindre bra i en text. Ett sådant 

arbetssätt stimulerar inte bara eleverna utan är även förenligt med läroplanen som säger att 

eleverna skall ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper (Lpf 94). Ett annat sätt är att arbeta 

som man gör i Skellefteå kommun med projektet Tankens Trädgård vilket uppskattas av 

eleverna där (Erixon, 2006). Där anordnas varje år en poesitävling där samtliga elever i 

gymnasiets årskurs två förväntas skicka in bidrag som sedan bedöms av en jury och av andra 

elever på skolan.    

 Som ovanstående arbete visat kan lyrik användas i svenskundervisningen av flera olika 

skäl. Att läsa och skriva lyrik kan hjälpa eleverna att utveckla sina språkfärdigheter, sin 

läskunnighet, sin förmåga att lyssna uppmärksamt och sin kunskap om genren lyrik i 

                                                 
2 En community är ”[…] nätverksbaserade sociala grupperingar som bildas eller uppstår spontant när människor 
umgås elektroniskt”. Svenska datatermsgruppen: http://www.nada.kth.se/dataterm/fos-lista.html#f101, Hämtat 
2007-08-07. 
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förhållande till andra genrer och som källa till njutning. Och kanske kan några av dem, som 

en av eleverna uttryckte det i sin intervju, lära sig att ”smaka” på orden, att verkligen känna 

efter vad de betyder och sedan diskutera sina upplevelser med kamraterna.   
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Bilaga  
Nedan redovisas de frågor som utgjorde utgångspunkt för lärar- och elevintervjuerna. 

Lärarintervjuerna: 

1. Använder du lyrik i undervisningen? 

2. Hur definierar du lyrik? 

3. Varför använder du lyrik i undervisningen? 

4. Hur brukar du gå tillväga?  

5. Brukar du använda dig av modern lyrik, eller är det äldre lyrik som dominerar? 

Varför? 

6. Hur brukar eleverna ta emot lyrikundervisningen? 

7. Vad gillar de mest för typ av lyrik? 

8. Vilka är dina mål med lyrikundervisningen? 

 

Elevintervjuerna: 

1. Används lyrik i undervisningen i skolan? 

2. Hur upplever du lyrikundervisningen i skolan? 

3. Vad känner du att du lär dig av lyrikundervisningen? 

4. Vad brukar ni göra på lektionerna? 

5. Sysslar ni något med modern poesi, till exempel med musiktexter? 

6. Hur tycker du att undervisningen borde vara upplagd? 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


