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1. Inledning  
Lyrik flyter in i många av samtidens händelser: i såväl de minst betydande som i de mest 

världsomspännande. Lyrik strömmar ut ur högtalarna likt vattnet ur kranen, när den 

slentrianmässiga middagsdisken ska undanröjas. Samtidigt tog lyriken plats i finrummet vid 

presidentinstallationen i USA, när poeten Amanda Gorman läste upp sin dikt ”The Hill We 

Climbe”. Från de stora till de små sammanhangen ackompanjeras människor av lyrik, från dopet 

till begravningen, från gymnasiets studentexamen till universitetsexamen och från 

middagsdiskningen till besöket på finrestaurangen.  

Trots att lyriken fyller en stor funktion i många människors liv tycks det vara en komplex och 

snårig skönlitterär genre att förstå sig på. Lärarutbildare, lärarstudenter och lärare tycks i olika 

mån känna en osäkerhet att arbeta med lyrik i undervisningen.1 I de fall där lärarutbildare arbetar 

med lyrik väljs ”äldre manlig kanoniserad poesi”.2 Det i sin tur påverkar de framtida lärarna som 

eventuellt träder in i en ny yrkesprofession med såväl en reproducerad osäkerhet kring lyrik som 

en snäv syn på lyrik som en manlig och ålderdomlig genre.  

Väl ute i yrkeslivet förväntas lärare på gymnasiet arbeta med och lära ut om de tre 

skönlitterära genrerna prosa, lyrik och dramatik.3 Trots att lyriken uttalat finns med i läroplanen 

menar forskare att lyriken står ostadigt i en tid som premierar effektivitet och snabbhet.4 Den 

mer koncentrerade, eftertänksamma och långsamma läsning som lyrik kräver, ses idag som 

ineffektiv. Förutom effektiviteten blir den kreativa aspekten av läsning försumbar i det målstyrda 

skolsystem som är rådande i dagens samhälle. Lärare bortprioriterar fria, kreativa lektioner till 

förmån för bedömningsbara uppgifter, som enkelt kan redovisas och försvara betygssättning 

inför elevers föräldrar.5  

För att hantera den osäkerhet som många lärare känner för lyrik kan läroboken komma att bli 

en viktig del av undervisningen. Läroboken kan eventuellt ses som ett stöd under de inledande 

yrkesåren, en hjälpande hand när man känner sig osäker och ett verktyg för såväl erfarna som 

nyutbildade lärare. Dessutom tycks läromedlet ha en inverka på den enskilde lärarens ämnes-, 

kunskaps- och inlärningssyn.6 Därför blir det viktigt att undersöka vilka idéer och värderingar 

som förs vidare från läroböcker till såväl lärare som elever. I denna uppsats ska just läroböckers 

 
1 Karolina Pettersson, Lära lärare lyrik – Poesins roll inom ämneslärarutbildningens svenskämne, (diss.) Högskolan Dalarna, 
2020, s.37. 
2 Pettersson, 2020, s.37 
3 Skolverket, ”Ämne – Svenska”, Läroplan för gymnasieskolan, 2011, Ämne - Svenska (Gymnasieskolan) - Skolverket 
(hämtad: 2021-05-15).   
4 Pär-Yngve Andersson, ”Lyrikläsning som didaktisk praktik”, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 103, 2019:1, s.66.  
5 Andersson, s.67.  
6 Boel Englund, Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning, 2006, tillgänglig: *(Microsoft Word - 
Vad har vi l\344rt oss om l\344romedel.doc) (skolverket.se). (hämtad: 2021-04-19), s.14. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy%26sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a655d8c/1553959190350/Forskarbilaga.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a655d8c/1553959190350/Forskarbilaga.pdf
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lyrikavsnitt undersökas och vad dessa delar av läroböckerna egentligen säger till eleverna om 

lyrik.  

1.1. Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lyrik framställs som skönlitterär genre i läroböckers 

lyrikavsnitt för kursen Svenska 3 på gymnasiet. Framställningen innefattar såväl definitioner, 

uppgiftskonstruktioner, kunskapsinnehåll, bilder, layout och urval av poeter i läroböckerna. I 

denna uppsats kommer dock enbart den skrivna texten fokuseras, vilket innebär att bilder och 

layout inte undersöks. Genom att undersöka hur lyrik framställs i läroböckerna synliggörs vilken 

bild av lyrik som förmedlas till elever i svenska gymnasieskolor. Att som lärare bli medveten om 

framställningen av lyrik i läroböckernas lyrikavsnitt bidrar till att läraren, om nödvändigt, kan 

komplettera läroboken med annat material eller problematisera materialet tillsammans med 

eleverna. Problematiseringen av lärobokens innehåll blir viktig eftersom all form av undervisning 

medför ett val. Lärare gör ett urval på samma sätt som läroboksförfattarna gör ett medvetet urval 

i skapandet av lyrikavsnitten. För att tydligare konkretisera syftet har följande tre frågor 

formulerats:   

- Hur presenteras lyrik som skönlitterär genre i läroböckernas lyrikavsnitt?   

- Hur förväntas eleverna arbeta med lyrik utifrån uppgiftsformuleringarna i läroböckerna?  

- Hur ser representationen av poeter ut i de olika läroböckernas lyrikavsnitt?  

2. Bakgrund  

I följande kapitel förklaras kontexten vari uppsatsen befinner sig. Denna kontextuella översikt 

inleds med en historisk tillbakablick på lärobokens status inom svensk skola fram till idag. Sedan 

följer en förklaring av lyrikens varande i den nuvarande läroplanen. Avslutningsvis diskuteras den 

tidigare forskning som gjorts om såväl läroböcker som lyrik i en skolkontext.  

2.1. Lärobokens ställning i svensk skola  

Läroböcker i svensk skola har sedan 1938 och fram till 1990-talet granskats av ett oberoende 

statligt organ.7 Den statliga kontrollen inleddes med statens Läroboksnämnd som hade uppgiften 

att granska läroböcker och lista de böcker som var godkända för användning i undervisning. 

Nämndens granskning var omfattande men det främsta uppdraget var att undersöka 

 
7 Ann-Christine Juhlin Svensson, Nya redskap för lärande - Studier av lärares val och användning av läromedel i gymnasieskolan, 
HLS Förlag: Stockholm, 2000, s.16–18.  
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överrensstämmelsen mellan lärobokens innehåll och skolans kursplaner.8 Under 1970- och 1980-

talet ökade det kommunala ansvaret för läromedelsgranskning och statliga nationella instanser 

som tidigare ansvarat för läromedelsfrågor försvagades.9 I början av 1900-talet avskaffades sedan 

denna kontrollverksamhet och i ett betänkande från läroplanskommittén 1992 kungjordes att 

"Läromedlen utgjorde då, som många gånger nu, den faktiskt genomförda läroplanen”.10 I citatet 

synliggörs läromedlets funktion som ett riktmärke för innehållet i undervisningen i svensk skola. 

På ett liknade sätt diskuteras läromedlets roll än idag. På Skolinspektionens hemsida 

framkommer att kvalitet i undervisningen kan uppnås genom att läraren ”…exempelvis använder 

sig av läromedel, diskussioner och olika arbetsformer…”.11 Läromedlen nämns som en 

komponent som kan skapa en god undervisning i svensk skola.  

Professor i pedagogik, Boel Englund, synliggör i en rapport om läromedelsanvändningen i 

grundskolans ämnen bild, engelska och samhällskunskap att lärare beroende på undervisningsstil 

använder läroböcker på olika sätt. I rapporten presenteras tre dominerande sätt: ” en […] där 

läroboken används som källa för det mesta av inlärningen, en där den används främst som 

utgångspunkt för övningar och uppgifter och en där den används som referens och 

tolkningsunderlag”.12 Englund menar att det framförallt är läraren och lärarens pedagogiska 

grundsyn som påverkar lärobokens plats i undervisningen, men att boken i sin tur kan påverka 

lärarens ämnes-, kunskaps- och inlärningssyn beroende på hur mycket den används i 

undervisningen.13 Det i sig indikerar att läroboken ska ses som både ett stöd i undervisningen, 

men även något som läraren stundom bör ifrågasätta för att se så att de uppgifter, kunskaper och 

förmågor som förespråkas är samstämmiga med såväl skolans styrdokument som den 

vetenskapliga grund som skolans undervisnings ska bedrivas i enlighet med. Trots att Englunds 

rapport berör grundskolan och andra ämnen än svenskämnet ger de en indikation på hur även 

svensklärare i gymnasiet arbetar med läroböcker.  

Den senaste utvecklingen inom såväl skolan som läromedelsbranschen utgörs av 

digitaliseringen. När det kommer till denna utveckling finns det skilda uppfattningar om dess 

betydelse för elevernas lärande. Läroboken tycks finnas kvar som en resurs på skolor trots att 

eleverna fått tillgång till egen dator.14 Tidsaspekter och brist på fortbildning inom lärarkåren gör 

 
8 Juhlin Svensson 2000, s.16.  
9 Juhlin Svensson 2000, s.17–18. 
10 Juhlin Svensson 2000, s.19.  
11 Skolinspektionen, Undervisning, 2020, Undervisning (skolinspektionen.se), (hämtad: 2021-05-15. 
12 Englund 2006, s.14. 
13 Englund 2006, s.14. 
14 Ann-Katrin Perselli, Från datasal till en-till-en EN studie av lärares erfarenhet av digitala resurser i undervisningen, (diss.) 
Mittuniversitetet, 2014, s.139–140.  

https://www.skolinspektionen.se/rad-och-vagledning/skolrepresentanter/undervisning/
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att digitala läromedel väljs bort av vissa lärare.15 Detta sägs dock med förbehåll, eftersom de 

senaste årets distansundervisning kan förändrat synen på dessa material inom skolan. 

2.2.  Lyrikens plats i läroplanen  

I den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan finns sex olika kurser inom svenskämnet.16 

Dessa är Svenska 1, 2 och 3 samt de tre valbara kurserna Skrivande, Litteratur och Retorik, som 

samtliga omfattas av läroplanens svenskämnesförklaring. I förklaringen framhålls att 

skönlitteraturens funktion är att elever genom ”texter av olika slag och olika typer av medier lär 

[…] känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv”.17 Citatet framhåller skönlitteraturens 

möjlighet till reflektion, kunskapsinhämtning och förståelse för andra människor. Vidare i 

svenskämnets syftesbeskrivning framhålls skönlitteraturen som viktig för att förstå andra 

människor, få tillgång till nya perspektiv och öka självinsikten.18 Skönlitteratur ska med andra ord 

bidra till breddade perspektiv, empati, självmedvetenhet, en ökad förståelse om sig själv och 

samhället.  

Betraktas det centrala innehållet för kurserna Svenska 1, 2 och 3 återfinns begreppet 

skönlitteratur i samtliga kurser.19 Det är dock enbart i kursen Svenska 3 som skönlitteratur 

preciseras med begreppet lyrik. Att lyrik inte finns med som term i de tidigare kurserna innebär 

inte att lyrik ska uteslutas från dessa kurser, men det står heller inte utskrivet i det centrala 

innehållet. I Skolverkets kommentarmaterial framhålls att litteraturen i Läroplan för gymnasieskolan 

struktureras enligt följande: ”I kursen svenska 1 fokuseras det allmänmänskliga i tid och rum. I 

kursen svenska 2 fokuseras litteratur i ett samhällsperspektiv. Kursen svenska 3 har ett mer 

litteraturvetenskapligt perspektiv som en del i en högskolekompetens”.20 I materialet synliggörs 

alltså den direkta kopplingen mellan kursen Svenska 3 och vidare utbildning. Påpekas bör att 

kursen Svenska 3, som har den tydligaste formuleringen att skönlitteratur innefattar lyrik, inte 

läses av alla program på gymnasieskolan. Yrkesförberedande program läser inte denna kurs, 

medan högskoleförberedande program läser den.21 

 
15 Anna Åkerfeldt & Staffan Selander, Söka och värdera digitala läromedel, Skolverket, 2016, 
D1_GRGY_03A_01_artikel.docx (skolverket.se). (hämtad: 2021-05-16), s.4.  
16 Skolverket, ”Ämnet – Svenska”, Läroplan för gymnasieskola, 2011.   
17 Skolverket, ”Ämnet – Svenska”, Läroplan för gymnasieskola, 2011.   
18 Skolverket, ”Ämnet – Svenska”, Läroplan för gymnasieskola, 2011.     
19 Skolverket, ”Ämnet – Svenska”, Läroplan för gymnasieskola, 2011.   
20 Skolverket, Om ämnet svenska, 2011, Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska i gymnasieskolan 
(skolverket.se) (hämtad: 2021-05-16), s.1. 
21 Skolverket, Om ämnet svenska, 2011, s.1.  

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/0-digitalisering/Grundskola/201_Leda_och%20_lara_i_tekniktata_klassrum/del_03/Material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/D1_GRGY_03A_01_artikel.docx
https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a28955/1530188053466/Kommentarmaterial_gymnasieskolan_svenska.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a28955/1530188053466/Kommentarmaterial_gymnasieskolan_svenska.pdf
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I Svenska 3 står lyriken explicit med i det centrala innehållet: ” Skönlitterära texter, författade 

av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik…”22. Fokuseras just denna 

kurs och dess kunskapskrav som berör skönlitteraturen så framgår att eleven ska kunna ”göra en 

textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder 

eleven litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg 

från texterna”.23 Kunskapskraven är därmed inriktade mot en litterär analys.  

2.3. Tidigare forskning  

När det kommer till tidigare forskning som berör just analys av läroböckers lyrikavsnitt finns en 

del kandidatuppsatser, som undersökt samstämmigheten mellan lyrikavsnitt i läroböcker och 

skolans läroplan.24 Det finns även en magisteruppsats från Högskolan i Gävle, som undersöker 

hur lyrikavsnitt konstruerats i läroböcker för kursen Svenska 3 samt hur manliga och kvinnliga 

lyriker framställts i läroböcker från åren 1987, 1999 och 2013.25 Resultatet visar att lyriken som 

valts ut i läroböckerna från 1987 och 1999 med stor marginal skrivits främst av män, medan 

fördelningen utjämnats i läroboken från 2013.26 Vidare framhålls att lyriken i de tidigare 

läroböckerna beskrevs med hjälp av grammatiska begrepp som gjorde lyrikavsnitten 

”svårfungerande som ett pedagogiskt redskap”.27 I undersökningen framkommer att den nyaste 

boken från 2013 är mer lättläst, men författarna betonar dock att den nyaste läroboken är 

uppbyggd, som en förberedelse för en lyrikanalys. Författarna menar att det eventuellt kan 

förhindra den känsloupplevelse som är viktig för eleverna när de läser lyrik.28 

I magisteruppsatsen görs en historisk analys av lyriken i läroböcker, vilket synliggör den 

tradition som finns i läroböckers konstruktion av lyrikavsnitt. Materialet i magisteruppsatsen och 

denna uppsats kommer delvis överlappa i och med att läroboken från 2013, Svenska impulser 3, 

kommer analysers även i denna uppsats. Det historiska komparativa perspektivet är dock inte 

närvarande i denna uppsats, utan istället centreras samtida läroböcker som producerats efter den 

nya läroplanen 2011. Magisteruppsatsen bidrar till att kontextualisera samtidens läromedel.  

 
22 Skolverket, ”Ämnet – Svenska”, Läroplan för gymnasieskola, 2011.   
23 Skolverket, ”Ämnet – Svenska”, Läroplan för gymnasieskola, 2011.   
24 Exempel på dessa är: Elin Bruno, Lyriken i läroboken: En läromedelsanalys av lyriken i tre läroböcker för kursen Svenska 3, 
Lyriken i läroboken : En läromedelsanalys av lyriken i tre läroböcker för kursen Svenska 3 (diva-portal.org), 2020 
och Angelica Wadström, Läromedlens spegling av styrdokumenten En kvalitativ textanalys om lyrikuppgifters koppling till 
styrdokumenten för Svenska som andraspråk 1, [ÄRENDE] (diva-portal.se), 2020.  
25 Anna Olsson & Ellinor Gabrielsson, Lyrikmomentets utveckling i gymnasieskolan Hur lyrikmomentet har utvecklats i tre 
läromedel från tre olika tider, 2017, FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org), (hämtad: 2021-05-01), s.17.   
26 Olsson & Gabrielsson 2017, s.57–58. 
27 Olsson & Gabrielsson 2017, s.58.  
28 Olsson & Gabrielsson 2017, s.59.  

https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1436904&dswid=9247
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1423807/FULLTEXT01.pdf
http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:1115310/FULLTEXT01.pdf
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Ytterligare en studie som gjorts om läromedel på gymnasieskolan är universitetsadjunkt 

Tomas Widholms doktorsavhandling vid namn Läromedel i praktiken – Läromedelsbruk i 

religionskunskap på gymnasieskolan. Syftet med studien är dels att undersöka användningen av 

läromedel i religionskunskapsundervisning och dels att undersöka hur användningen av 

”läromedel kan förstås i relation till lärares val och i förhållande till olika villkor för 

religionskunskapsundervisning”29. I studien observeras och intervjuas lärare om användningen av 

läromedel i religionsundervisningen.30 Resultatet av studien synliggör att en mångfald av olika 

läromedel används i religionsundervisningen. Viktigt att påpeka är Widholms 

läromedelsdefinition som ses utifrån en vid begreppsförklaring, vilket innebär att Widholm inte 

enbart tittar på läroböcker utan all form av medel som kan användas för lärande i en 

undervisningssituation.31 Ett resultat som framkommer i studien är lärobokens användning i 

religionskunskap. Studien visar att lärare främst väljer egenproducerat material till 

undervisningen, men läroboken kommer strax därefter.32 Widholm belyser lärobokens varierande 

betydelse för olika lärare, där vissa lärare framhåller att hela lektionerna struktureras kring 

innehållet i läroboken och den ses som en viktig resurs på lektionerna. Andra lärare använder 

inte läroboken lika grundläggande i sin undervisning.33 

Ovan framkommer flertalet skillnader mellan doktorsavhandlingen och denna uppsats och för 

att sammanfatta så kan dessa tre faktorer framhållas: den breda definitionen av läromedel, 

studiens fokus på användningen av läroboken i en praktik och inte lärobokens innehåll i sig samt 

det skolämne som undersöks. Widholms undersökning ger dock en förståelse för användningen 

av läroboken i en gymnasial kontext.  

Frångås fokuset på läromedelsforskning så framkommer i studier att det finns få 

undersökningar som berör lyrik i undervisningen. Universitetslektor i svenska med didaktisk 

inriktning Anna Sigvardsson lyfter bland annat fram det i sin avhandling Möten med dikten: Poetiska 

läspraktiker inom och utanför gymnasieskolan.34 Där påpekas att poesiläsning ”i gymnasieskolan inte 

utgjort primärt studieobjekt sedan 1970-talet” samt att läromedelsstudier synliggjort ”att andelen 

poesi minskar i dessa”.35 I och med Sigvardssons doktorsavhandling tycks denna trend brytas 

och hennes avhandling syftar till att ”ge en fördjupad förståelsen för gymnasieelevers poetiska 

 
29 Tomas Widholm, Läromedel i praktiken – Läromedelsbruk i religionskunskap på gymnasieskolan, Linköpings universitet: 
Linköping, 2020, s.16. 
30 Widholm 2020, s.83.  
31 Widholm 2020, s.65.  
32 Widholm 2020, s.207.  
33 Widholm 2020, s.207.  
34 Anna Sigvardsson, Möten med dikten – Poetiska läspraktiker inom och utanför gymnasieskolan, (diss.) Luleå tekniska 
universitet, 2020, s.2.  
35 Sigvardsson 2020, s.2. 



9 

 

läspraktiker i skolan och på fritiden”.36 Avhandlingen är uppdelad i fyra delstudier och omsluts av 

en kappa med det ovan nämnda gemensamma syftet. I avhandlingens resultatdiskussion lyfter 

Sigvardsson fram tre tendenser som uppkommer i hennes material: den estetiska läsningen, 

psykologiska behov och textanalytiska tolkningspraktiker.  

Den estetiska läsningen synliggör hur det emotionella engagemanget blir viktigt i läsningen av 

lyrik både i skolan och på fritiden. Resultatet visar att elever främst läser poesi för det 

känslomässiga engagemanget, en ”självförståelse” och ” en komplex upplevelse av dikter där 

känslor och tankar integreras på ett sätt som ger en särskild tillfredställelse”.37 Vidare synliggörs 

hur poesin kan fylla en psykologisk funktion för de ungdomar som läser på fritiden. 

Undersökningen visar att poesiläsningen på fritiden upplevs som ett stöd och ungdomar känner 

”att de blir sedd av dikten”, de känner ”en inre gemenskap” med dikten som dämpar en känsla 

av ensamhet samt att dikten kan liknas både vid en ”vän” som guidar eller ger stöd i livets svåra 

situationer.38 Den sistnämnda tendensen, textanalytiska tolkningspraktiker, synliggör hur lärarna 

ser på diktläsning i en skolpraktik. Lärarna i undersökningen framhåller ”elevers personliga 

meningsskapande som centralt i [lyrik-] undervisningen”, men tycks ändå främst arbeta med 

textanalys i skolan.39 Enligt Sigvardsson har denna tendens, att lärare påvisar vikten av att arbeta 

på ett personligt och meningsskapande plan med poesiläsning men i praktiken ändå arbetar med 

textanalytiska närläsningar, synliggjorts även av andra forskare.40 

I relation till denna uppsats blir Sigvardssons studie intressant, eftersom den synliggör två 

perspektiv som inte undersöks inom ramen för denna studie: elevernas och lärarnas. I 

avhandlingen studeras både varför elever läser poesi och hur lärare arbetar samt tror sig arbeta 

med poesi i klassrummet. Ur en aspekt kan denna studie ses som ett komplement till 

Sigvardssons avhandling, eftersom den tredje komponenten i en klassrumspraktik undersöks - 

nämligen läroboken. I skollagen framkommer dessutom att all undervisning i svensk skola ska 

bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.41 Forskning ska alltså utgöra en grund för 

undervisningen i skolan. I detta fall blir det intressant att se om Sigvardssons studie eventuellt 

speglas i läroböckerna eller om dessa vetenskapligt grundade faktorer är något som läraren själv 

måste bidra med i sin undervisning.  

 
36 Sigvardsson 2020, s.3 
37 Sigvardsson 2020, s.99.  
38 Sigvardsson 2020, s.103–104.  
39 Sigvardsson 2020, s.105.  
40 Sigvardsson 2020, s.105 – 107.  
41 Skolverket, Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, 2020, Det här är vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - 
Skolverket, (hämtad: 2021-05-15).  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/utbildning-pa-vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet/det-har-ar-vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/utbildning-pa-vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet/det-har-ar-vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet
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Ytterligare en forskningsartikel som berör lyrik i en svensk gymnasial kontext är docent och 

universitetslektor i litteraturvetenskap Pär-Yngve Anderssons artikel Lyrikläsning som didaktisk 

praktik. I artikeln sammanlänkas lyrikläsningen med den nuvarande läroplanen och Andersson 

synliggör hur problematiskt det är med lyrikläsning i dagens mål- och resultatstyrda skola. I 

artikeln framkommer motsättningen mellan en friare och långsammare läsning av lyrik och den 

tid vi lever i som gynnar snabbhet och tydliga resultat, som ska kunna redovisas och försvaras 

inför elever och vårdnadshavare.42 Andersson framhåller vikten av att lyrikläsningen i skolan 

inledningsvis inte blir för teknisk och begreppsinriktad.43 Han menar dock att det behövs en viss 

begreppskompetens för att kunna göra en litterär analys, men att det inte ska vara i fokus och 

dessutom premierar han noggrannhet och en lugn arbetstakt under lyriklektioner.44 

I förhållande till denna uppsats utgör Anderssons artikel ett viktigt bidrag till förståelsen av 

lyrikläsnigens plats i såväl dagens samhälle som i skolan. Likt Sigvardsson framhålls den friare 

och långsammare läsningen i en skolkontext. Det i sig blir intressant att ställa gentemot 

läroböckernas syn på lyrik och dess uppgiftskonstruktioner. Det kan därför vara adekvat att 

undersöka om aspekter som lust och långsamhet beaktas i läroböckerna eller om uppgifterna 

främst premierar en mer instrumentell läsning av lyrik.  

3. Material och metod  

Kapitlet är uppdelat i tre delar, som inleds med underrubriken ”Urval av material”, sedan följer 

en presentation av materialet och slutligen förklaras metoden som använts i uppsatsen.  

3.1.  Urval av material  

Materialet valdes utifrån tre parametrar: utgivningsår, frekvens och gymnasial kurs. Parametern 

utgivningsår innebär att materialet som valts är utgivet efter år 2011, när den nya läroplanen 

antogs. Att fokusera på utgivningsåret vid urvalet av material bidrar förhoppningsvis till att 

materialet är aktuellt både utifrån dess koppling till den nuvarande läroplanen, men även utifrån 

de frågor som återfinns i den didaktiska debatten. Ett exempel på aktuella didaktiska debatter 

skulle kunna ses som fördelningen mellan kvinnliga och manliga författare i svenskämnet, vilket 

visar på genusperspektivets inverkan på skolämnet. Utgivningsåret säger dock inget om 

förekomsten av materialet i skolan. Därför gjordes urvalet även utifrån parametern frekvens. 

Parametern frekvens handlar alltså om förekomsten av materialet i en skolkontext. I 

materialurvalet användes Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst där ”y.032 Fc” skrevs in i 

 
42 Andersson 2019, s.66–67.   
43 Andersson 2019, s.69.  
44 Andersson 2019, s.73–74.  
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sökrutan och årsintervallet 2011–2021 valdes. Sökningen gav 89 träffar, vilket är den närmsta 

sammanställda lista som finns av läroboksproduktionen, eftersom Blåsehusbiblioteket köper in 

alla läroböcker som ges ut. Sökningen som gav 89 träffar innehåller läroböcker för samtliga 

svenskkurser på gymnasiet. Det innebar att en manuell summering behövde göras av de 

läroböcker som uttryckligen är riktade till kursen Svenska 3. Den manuella summeringen gav 10 

träffar.45  

Därefter ställdes frågan i en Facebook-grupp med svensklärare och samtidigt frågades ett 

antal lärarstudenter som vikarierat på skolor om vilka läroböcker som finns tillgängliga på 

gymnasieskolorna. Utifrån svaren framkom att en majoritet av lärarna hade läroboken Svenska 

impulser tillgängligt på skolan, samt att vikarierande lärare mött såväl Svenska Helt enkelt och 

Formativ svenska i skolpraktiken. Parametern frekvens ökar möjligheten till att läroböckerna som 

valts ut i undersökningen används i skolpraktiken. Det gör att en granskning av dessa läroböcker 

blir extra relevant, eftersom skolungdomar tar del av denna typ av synsätt på lyrik.  

Den slutliga parametern gymnasial kurs valdes utifrån läroplanens formulering i det centrala 

innehållet och kunskapskraven. I kurserna Svenska 1 och Svenska 2 återfinns lyrik i det aningen 

kryptiska och generella uttrycket ”skönlitterära texter”.46 I kursen Svenska 3 står det utskrivet att 

alla tre skönlitterära genrer ska finnas med i undervisningen. Därför valdes att enbart fokusera på 

material som producerats för kursen Svenska 3, eftersom denna kurs innehåller en tydlig 

reglering om att lyrik ska finnas med. 

3.2.  Material  

De tre läroböcker som undersöks i studien är Svenska impulser 3, Svenska 3 Helt enkelt och Formativ 

Svenska 3: Äg språket!.47 Den förstnämnda läroboken Svenska impulser 3 är utgiven år 2013 av 

förlaget Sanoma Utbildningar AB och författarna till boken heter Carl-Johan Markstedt och Sven 

Eriksson. Lyriken i läroboken finns i kapitlet ”Nycklar till litteraturen”, som innehåller fyra 

avsnitt eller ”underkapitel”. Det inledande avsnittet heter ”Att läsa och tolka” och diskuterar 

skönlitteratur. Därefter följer ett avsnitt till varje skönlitterär genre. Det första benämns 

”Analysera noveller och romaner”, sedan ”Analysera poesi” och slutligen ”Att analysera 

dramatik”. Både det inledande avsnittet ”Att läsa och tolka” samt ”Analysera poesi” kommer 

undersökas i uppsatsen. Tillsammans utgör de två avsnitten i kapitlet fyrtiotvå sidor. 

 
45 De tio träffarna var: Formativ svenska 3: Äg språket!, Fixa svenskan: 3 Svenska 3 för gymnasiet, Språket och berättelsen: 3 
svenska 3, Lär mera: Läsning som metod för flera moment i Svenska 1,2 och 3, Skräck, science fiction och fantasy: läs och arbeta med 
fantastiska genrer i svenska 1,2 och 3, Guldspår i språket: Svenska 1,2 och 3, Svenska 3 Helt enkelt, Svenska rum: 3, Insikter i 
svenska: Svenska 2-3, Svenska impulser: 3.  
46 Skolverket, ”Ämnet – Svenska”, Läroplan för gymnasieskola, 2011.    
47 Formativ Svenska 3: Äg Språket benämns framöver som Formativ svenska 3. 
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Genomgående i läroboken finns uppgifter som rubriceras ”Samtala om texten”, ”Diskutera”, 

”Skriv” och ”Undersök”. Sammanlagt i de två avsnitt som ska undersökas finns sjutton uppgifter 

med dessa rubriceringar.  

Den andra läroboken Svenska 3 Helt enkelt är utgiven år 2016 av NA Förlag AB och författarna 

till boken heter Annika Nilsson och Lena Winqvist. Lyrikavsnittet i boken återfinns i kapitlet 

”Litteraturvetenskaplig analys”, som utöver lyriken även innehåller avsnitt om dramatik och epik. 

Lyrikdelen av kapitlet utgörs av tretton sidor och inleds med en generell diskussion om lyrik, som 

upptar en sida av avsnittet. Därefter fortsätter kapitlet med underrubriken ”Analysera lyrik”, 

vilket är den del som tar störst utrymme. Vidare finns elva uppgifter tillhörande lyrikavsnittet.   

Den sistnämnda läroboken Formativ Svenska 3: Äg Språket! är utgiven år 2020 av förlaget Liber 

AB och författarna till boken heter Carin Eklund och Inna Rösåsen. Lyriken återfinns i bokens 

femte kapitel, som är ett tvådelat kapitel där lyriken samsas med genren prosa om utrymmet. 

Lyrikdelen av kapitel fem utgörs av tjugonio sidor och utgår som utlovat av bokens titel från ett 

formativt arbetssätt. På bokens baksidestext framgår att varje kapitel bygger på ett antal 

formativa frågor som exempelvis: ”Vad är målet?” och ”Hur ska du nå målet?”. Dessa frågor 

återfinns som en röd tråd även i lyrikkapitlet. Kapitlet innehåller sammanlagt fyra uppgifter, 

varav en benämns som ”Mönsteruppgift”, där eleverna får ta del av elevsvar och möjliga sätt att 

lösa uppgiften.  

3.3. Metod 

För att kunna besvara syftet och frågeställningarna har en kvalitativ textanalys använts som 

metod. Den kvalitativa textanalysen som gjorts i denna uppsats är en modifierad variant av Peter 

Esaiasson m.fl. beskrivning av metoden i boken Metodpraktikan. Metodarbetet kan delas in i tre 

steg: kartläggning, kodning och komparation. Kartläggningen innebär i denna uppsats noggranna 

genomläsningar av lyrikavsnitten i läromedlen. Den noggranna genomläsningen innebär att 

texten läses ”… flera gånger, såväl snabbt och översiktligt som långsamt och fundersamt…”48 

samt ”en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår”49. Utifrån 

genomläsningarna ställs de tidigare presenterade frågeställningarna till materialet.  

Därefter inleds det andra steget – kodningen av materialet. Kodningen eller tematiseringen 

innebär att de delar av materialet som besvarar frågorna markeras i läroböckerna och teman 

utvecklas på ett induktivt sätt utifrån de markerade textpartierna. De markerade partierna kan 

vara allt från ett enstaka ord, en fras eller ett stycke.  

 
48 Peter Esaiasson m.fl. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, Wolters Kluwer: Stockholm, 
2017, s.213.  
49 Esaiasson m.fl. 2017 s.211.  
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Det tredje steget utgörs sedan av en komparation mellan de olika läroböckernas 

framställningar av lyrik och hur det ska läras ut. Komparationen fungerar som en spegel och kan 

påvisa teman som inte finns i den undersökta texten.50 I denna uppsats görs denna spegling 

genom att använda de andra lärobokstexterna, men även genom att sammanlänka dessa med 

teorier och tidigare forskning. Alla dessa steg följer på varandra och innebär att de tredje steget 

bygger på de två tidigare stegen.  

4. Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp  

Flera olika faktorer påverkar en lärares syn på vad svenskämnet bör innehålla. Allt från social 

bakgrund, politisk uppfattning, människosyn och den egna utbildningstiden influerar förståelsen 

av ämnets innehåll.51 Olika forskare har delat in svenskämnet på varierande sätt, för att synliggöra 

svenskämnets beståndsdelar. Ett av dessa sätt tillskrivs Per Olov Svedner som delar in 

svenskämnet i argument. Svedner menar att tidigare forskare använt sig av en statisk 

kategorisering av svenskämnet, som inte visar hur föränderligt och rörligt ämnet svenska är.52  

Han använder sig därför av sex olika argument som utgör de olika delarna som tillsammans 

bildar ämnet svenska. Dessa olika delar kan kombineras och prioriteras utefter lärarens förståelse 

av svenskämnet.53 Även läroböcker, läromedel och andra material som används i skolan har ett 

visst innehåll, som kombinerar och prioriterar svenskämnesargumenten. De 

svenskämnesargument som presenteras av Svedner är: färdighetsargument, kreativitetsargument, 

kunskapsargument, livskunskapsargumentet, bildningsargument och demokratiargument.  

Färdighetsargumentet handlar om att utveckla elevernas färdigheter inom svenskämnet som 

exempelvis att lära eleverna olika läsförmågor, olika texttyper och genrer inom skrivande.54 

Kreativitetsargument omfattar den kreativa delen av svenskämnet och framhåller det fria kreativa 

skrivandet, dramatiserade och mer estetisk kreativitet inom svenskämnet.55 Svedner påpekar att 

dessa två argument (färdighetsargumentet och kreativitetsargumentet) i viss mån motsätter 

varandra i och med att det förstnämnda argumentet är mer formell och syftar till förberedelser 

inför kommande studier och yrkesliv, medan kreativitetsargumentet betonar utvecklingen av 

 
50 Leif Östman, ”Analys av utbildningens diskursivitet – Normer och följemeningar i text och handling”, Utbildning 
& Demokrati, 17, 2008:3, s.123.  
51 Lotta Bergman, Gymnasieskolans svenskämnen – en studie av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser, (diss.) Malmö 
Högskola, 2007, s.15.  
52 Exempelvis Lars-Göran Malmgren och Ulf Telemans indelning av svenskämnet.   
53 Per Olov Svedner, Svenskämnet och svenskundervisningen – Delarna och helheten, Kunskapsföretaget: Uppsala, 2010, s.9.  
54 Svedner 2010, s.10.  
55 Svedner 2010, s.10. 
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elevens skaparförmåga. Svedner anser att denna motsättning mellan olika argument är en del av 

svenskämnets komplexitet.56  

Vidare beskrivs kunskapsargument som att det ska ge eleverna en breddad kunskap inom 

litteratur, språk, medier och kulturtraditioner. Argumentet ska bidra till att elever möter olika 

kulturtraditioner, som de inte möter på sin fritid. Det innebär med andra ord att vidga elevernas 

kulturella sfär. Svedner synliggör motsatsen mellan elevernas kultur och skolans och påpekar att 

”den förra [eleverna] är starkt påverkade av nyare medier, den senare [skolan] ofta bunden till ett 

traditionellt kulturarvstänkande”.57 I enlighet med kunskapsargumentet blir det därför viktigt att 

eleverna får ta del av det traditionella kulturarvstänkandet.  

Livskunskapsargumentet innebär i sin tur att svenskämnet genom litteratur och film ska ge en 

ökad kunskap om livet och öka medvetenheten hos eleverna. Det handlar om att skapa en 

förståelse för olika livsval, perspektiv och ge en ökad tolerans för olika människor och deras 

beslut.58 

Bildningsargument handlar om att eleverna ska skapa ett personligt förhållningssätt till 

innehållet i svenskämnet. Svedner förklarar det som att eleverna ska skapa ett personligt 

kulturarv. Inom argumentet finns en motsättning mellan ”ett etablerat bildningsideal och ett 

subjektivt” och inom argumentet uppkommer flera frågor som exempelvis vilken form av 

bildning som är ett ideal.59 I uppsatsens fall kan det handla om vilka lyriker, som ska ses tillhöra 

allmänbildning i det svenska skolsystemet idag. Det sistnämnda argumentet, demokratiargument, 

handlar om att eleven ges möjlighet ”att utveckla sina demokratiska attityder och beteenden”.60  

Förutom de begrepp som omfattas av teorin blir de tre begreppen lyrik, poesi och dikt 

centrala i uppsatsen. Dessa begrepp ses i samtliga läroböcker som synonyma, vilket gör att det 

även är utgångspunkten för denna uppsats.  

5. Analys  

5.1. Lyrik presenteras som kort  

Vid undersökningen av den första frågeställningen framkommer i två av de tre analyserade 

läroböckerna att diktens form beskrivs som kort. I Svenska Impulser 3 synliggörs det bland annat i 

det inledande avsnittet i kapitlet om skönlitteratur. Detta avsnitt benämns ”Att läsa och tolka” 

och syftar till att ge en inblick i vad skönlitteratur är. I inledningen till avsnittet presenteras den 

 
56 Svedner 2010, s.10.  
57 Svedner 2010, s.10.  
58 Svedner 2010, s.10.  
59 Svedner 2010, s.10.  
60 Svedner 2010, s.10.  
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bredd som skönlitteraturen har och under rubriken ”Litteraturens spännvidd” förklaras Tomas 

Tranströmers lyrikkarriär i kontrast till Mo Yans enskilda verk:   

Om man vill läsa allt som den svenske poeten och Nobelpristagaren Tomas 

Tranströmer (1931–2015) har skrivit så finns det samlat i en enda bok. En knappt 500 

sidor lång pocket rymmer hela författarskapet som sträcker sig över femtio år. Ungefär 

500 sidor är också en normallång roman av kinesen Mo Yan (f.1955), som belönades 

med Nobelpriset i litteratur året efter Tranströmer (2012). Vill man ta sig igenom hela 

Mo Yans författarskap behöver man alltså läsa flera tusen sidor.61 

I citatet presenteras skönlitteraturens bredd, men även lyrikens koncisa form. Denna bild av 

lyriken som kort etableras i den inledande del av kapitlet om skönlitteratur och förstärks sedan i 

lyrikavsnittets inledande diskussion om lyrikens kännetecken. Där skrivs att: ”En av poesins 

främsta kännetecken är alltså koncentration. Dikter är kortare än andra slags texter och skildrar 

känslor, stämningar och ögonblick snarare än längre händelseförlopp”.62 I Svenska impulser 3 finns 

ingen förklaring som visar att lyrik till formen kan utgöras av längre sammanhängande dikter och 

uppta en hel bok likt Märta Tikkanens Århundradets kärlekssaga eller Homeros Iliaden och Odyssén. 

Istället framhålls den enskilda dikten som till formen beskrivs som kort. 

Lyriken förklaras som en kort skönlitterär genre även i läroboken Svenska 3 Helt enkelt. På 

lyrikavsnittet första sida inleds kapitlet med en presentation av lyrik och analys. I denna 

diskussion presenteras lyrik som ”…korta koncentrerade texter…”63. Beskrivningen av lyriken 

som kort bekräftas även i andra delar av läroboken och i de urval av dikter som finns med i 

kapitlet.64  

I den sistnämnda läroboken Formativ Svenska 3 finns, till skillnad från de andra läroböckerna, 

ingen explicit presentation av varken diktens form eller av vad lyrik är. Lyrikavsnittet inleds med 

rubriken ”Vad är målet och hur ska du nå dit?”. Därefter finns en fem rader lång text om att 

eleverna ska analysera och tolka lyrik utifrån analysmodeller. Den första meningen tydliggör 

målet med kapitlet. Där står: ”I det här kapitlet ska du analysera lyrik”.65 Målet att analysera lyrik 

blir i kapitlet det primära fokuset, medan förståelsen av lyrik som skönlitterär genre nästintill blir 

en sekundär angelägenhet. Det kan exempelvis synliggöras i kapitlets frånvaro av förklaringar till 

vad lyrik är, men även i kapitlets målmedvetna diskussioner med analysen som tydligt mål. Det 

finns alltså inte någon explicit presentation av lyrik i lyrikavsnittet men implicita presentationer 

 
61 Carl-Johan Markstedt & Sven Eriksson, Svenska impulser 3, Sanoma utbildning AB: Stockholm, 2013, s.180.  
62 Markstedt & Eriksson 2013, s.236.  
63 Annika Nilsson & Lena Winqvist, Svenska 3 Helt enkelt, NA Förlag AB: Lund, 2016, s. 139.  
64 Den längsta dikten är dikten Varför på 24 versrader, som finns på s.151 i Läroboken Svenska 3 Helt enkelt.  
65 Carin Eklund & Inna Rösåsen Formativ svenska 3: Äg språket!, Liber AB: Stockholm, 2020, s.244.  
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av lyrik framkommer i vissa textutdrag, som förklarar hur en analys ska göras. Någon diskussion 

om längden framkommer dock inte i Formativ Svenska 3.  

Såväl frånvaron som närvaron av en presentation om lyrik som skönlitterär genre kan 

sammanlänkas med Svedners kunskapsargument. Om undervisningen bygger på 

kunskapsargumentet så innebär det att eleverna ges möjligheter till breddade kunskaper inom ett 

ämne eller en kulturell sfär, som de eventuellt inte möter på fritiden.66 Frånvaron av information 

om lyrik som begrepp tyder på att läroboken Formativ svenska 3 inte vilar på kunskapsargumentet, 

när det handlar om att ge kunskap om lyrik som genre. Läroboken har dock en större inriktning 

på analysen, vilket kommer diskuteras längre fram i uppsatsen. Förklaringarna och informationen 

som finns i de två andra läroböckerna visar att de till större utsträckning vilar på Svedners 

kunskapsargument, när det kommer till kunskap om lyrik som skönlitterär genre. Skillnaden som 

framkommer i läroböckerna synliggör att den lärare som utformar sin undervisning utefter 

Formativ svenska 3 kan behöva komplettera innehållet i avsnittet med mer information och 

kunskap om själva genren lyrik.   

5.2. Lyrik presenteras som känslomässig och fri 

Ytterligare ett kännetecken för lyrik som presenteras i läroböckerna är känslomässig och fri. I 

samtliga av de tre läroböckerna framkommer dessa kännetecken, men inte lika frekvent i alla. På 

lyrikavsnittets inledande uppslag i Svenska impulser 3 presenteras den skönlitterära genren lyrik. 

Under en rubrik vid namn ”Själen och sinnenas språk” tydliggörs diktens form och språk. När 

det kommer till språket används litteraturvetaren Staffan Bergstens beskrivning av poesin:  

Poesin är själens språk, heter det. Endast med dess hjälp kan vi finna ord för det som 

rör sig djupast inom oss. Men poesin är i lika hög grad kroppens och sinnenas språk. I 

sina rytmer följer den våra andetag och hjärtats slag och med sina bilder för den 

samman förnimmelser och intryck.67  

I citatet skildras poesin, som själen, kroppen och sinnenas språk. Genom poesin kan människan 

uttrycka och formulera de tankar som finns i det innersta. Poesin beskrivs nästintill som en 

förlängning av människan. Bergstens citat visar att lyriken är känslomässig, att den talar till 

människans innersta tankar och ibland uttrycker dessa bättre än vad människor själv kan göra.  

Ytterligare en faktor som visar på lyrikens känslomässiga aspekt är att eleverna i Svenska impulser 3 

uppmanas använda sin känsla av dikten i analysen. Analysen kan i en lärobok uppfattas som 

aningen formell och mekanisk. Där frågor numreras i en specifik ordning och eleverna 

 
66 Svedner 2010, s.10.  
67 Markstedt & Eriksson 2013, s.235.  
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uppmanas följa en mall. Läroboksförfattarna i Svenska impulser 3 försöker dock stävja denna 

mekaniska läsning, genom att legitimera den känslomässiga läsningen och framhålla känslan som 

viktig i analysen. När eleverna introduceras till diktanalys i lyrikkapitlet skrivs det därför i 

läroboken att eleverna ska: ”Var[a] öppen för de associationer som varje ny dikt ger dig. Vilka 

känslor väcker den? Blir du upprymd eller nedstämd? […] När du har läst, smakat och känt på 

orden är det dags att gå vidare”68. Citatet och den analysmall som finns med i kapitlet visar att 

läroboksförfattarna uppmanar eleverna till att göra en inledande emotionell läsning och känna 

efter när de läser, för att därefter påbörja en analys.   

Känslorna och stämningarna som lyriken förmedlar förklaras i en sekvens av Svenska Impulser 

3 med att lyrik är konst. Det framkommer under en rubrik vid namn ”Mötet med dikten” som 

inleds med att eleverna ska läsa en dikt av Tomas Tranströmer och en dikt av Ann Jäderlund. I 

texten som presenterar de två dikterna av Tranströmer och Jäderlund förklaras att dikter 

generellt syftar till att skildra ”känslor, stämningar och ögonblick” 69. Därefter får eleverna en 

uppgift att samtala om dikterna och då framförallt den känsla som dikterna förmedlar.70 Efter 

uppgiften inleds ett stycke om hur dikter ska läsas. Diktläsningen förklaras med hjälp av poeten 

Anna Hallbergs artikelserie om poesiläsning i Dagens Nyheter. I läroboken skrivs 

att”…konstnärliga texter, som poesi exempelvis, använder språk på ett konstnärligt sätt”71 och 

”Vi är vana att betrakta text i första hand som information, upplysning eller förmedling. 

Konstnärliga texter gör något annat”72. I citaten synliggörs att lyrik inte bör läsas som 

information, utan läsaren måste förstå att det finns ett konstnärligt syfte med texten. Det visar att 

känslan hos läsaren blir viktig, eftersom konst kan syfta till att beröra.  

Att lyriken är känslomässig och fri är något som även synliggörs i läroboken Svenska 3 Helt 

enkelt. På lyrikkapitlets första sida i läroboken förklaras vad lyrik är och där skrivs: ”Att läsa en 

dikt, betrakta en tavla eller ett fotografi, lyssna på en konsert eller titta på en dansuppvisning 

handlar i stor utsträckning om att känna, uppleva och bli berörd. Lyrik uttrycker”.73 I citatet 

jämförs lyriken med andra konstarter och visar att känslan är viktig när man läser dikter, precis 

som vid konsumtion av andra uttrycksformer.  

Det finns i läroboken Svenska 3 Helt enkelt ytterligare exempel på hur lyriken presenteras som 

känslomässig och fri. I ett stycke som syftar till att förklara vad lyrik är, så återfinns dessa två 

 
68 Markstedt & Eriksson 2013, s.243.  
69 Markstedt & Eriksson 2013, s.236. 
70 Markstedt & Eriksson 2013, s.236.  
71 Markstedt & Eriksson 2013, s.238.  
72 Markstedt & Sven Eriksson 2013, s.238.  
73 Nilsson & Winqvist 2016, s.139. 
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citat: ”Lyrik […] bjuder på subjektiva upplevelser av tankar, känslor och stämningar”74 och 

”…mycket lämnas osagt, öppet för tolkningar”.75 I textutdragen synliggörs hur luckor i dikter 

skapar tolkningsutrymme för den enskilde människan att subjektivt skapa sig en bild av och 

förstå lyriken. I denna subjektiva tolkningsmöjlighet inryms ett mått av frihet. Lyriken är en fri 

skönlitterär genre i den mån att den uppmanar den enskilde individen att tolka fritt, utifrån sina 

egna associationer och sin egen förförståelse. Friheten i lyriken synliggörs även i lärobokens 

förklaring av diktens språk, som inte behöver följa grammatiska regler.76  

En kontrast till temat känslomässig och fri skapas i Svenska 3 Helt enkelt genom författarnas 

formulering av analys. I ett stycke som syftar till att förklara analys för läsaren skrivs: ”Att 

analysera handlar däremot om att plocka isär, dissekera, kommentera, förklara och förstå. Hjärna 

framför hjärta”77. I citatet synliggörs motsättningen mellan den känslomässiga fria diktläsningen 

som talar till hjärtat jämte den mer analytiska läsningen som symboliseras av hjärnan. Det målas 

upp en kontrast mellan två olika sätt att läsa lyrik – en mer spontan och direkt läsning och en 

mer analytisk och reflekterande läsning. Läroboksförfattarna menar att dessa två sätt att läsa lyrik 

kan sammanlänkas och därmed bidra till en ökad förståelse. De skriver att ”Genom analysen kan 

din upplevelse av dikten berikas och fördjupas. Hjärta och hjärna”.78  

Temat känslomässig och fri är även närvarande i läroboken Formativ svenska 3, men det får inte 

samma centrala plats i lyrikavsnittet som i de tidigare läroböckerna. Temat återfinns endast i en 

analysmodell som genomgående finns med vid uppgiftsformuleringarna i lyrikkapitlet. 

Analysmallen består av åtta frågor varav två frågor (med tillhörande följdfrågor) berör temat 

känslomässig och fri. Frågorna lyder: ”Vilken eller vilka stämningar förmedlas i dikten och hur? 

Är det samma känsla genom hela dikten, eller finns det en vändpunkt där stämningen förändras? 

Var i så fall?”79 och ”Vad säger dikten dig, alltså vilket budskap har den? Vill den påverka ditt 

handlingssätt? Vill den få dig att tänka efter, att reagera eller bara känna?”80. I det första citatet 

uppmanas eleverna att känna av diktens stämning och den känsla som dikten förmedlar. Indirekt 

i citatet synliggörs ett fokus på innehållet i dikten och någon form av dramaturgisk kurva, med en 

vändpunkt. Eleven uppmuntras att hitta denna vändpunkt genom att känna av stämningarna i 

dikten. Det andra citatet syftar till att medvetandegöra eleverna om vad dikten vill kommunicera. 

Frågorna tycks vara kopplade till de litterära begreppen dramaturgisk kurva och budskap men 

 
74 Nilsson & Winqvist 2016, s.139. 
75 Nilsson & Winqvist 2016, s.139. 
76 Nilsson & Winqvist 2016, s.139.  
77 Nilsson & Winqvist 2016, s.139.  
78 Nilsson & Winqvist 2016, s.139.  
79 Eklund & Rösåsen 2020, s.244.  
80 Eklund & Rösåsen 2020, s.244. 
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utgår från elevens känslor, vilket påvisar hur analysen kan stärkas av den känslan som skapas vid 

lyrikläsning.  

I relation till Svedners indelning av svenskämnet i olika argument, så tycks läroböckerna 

fokusera på olika svenskämnesargument. I Svenska impulser 3 och Svenska 3 Helt enkelt vill de öka 

elevernas förståelse för lyriken. Förklaringar till hur en dikt kan läsas, kännas och förstås visar 

möjligen att ett mål finns bortom skolkontexten och arbetslivet. Genom att ta del av genrens 

egenskaper skapas en förståelse för lyrik hos eleverna och ett möjligt lyrikintresse. Det kan 

sammanlänkas med Svedners kunskapsargument. När undervisningens tyngdpunkt är på 

kunskapsargumentet innebär det att elevernas kunskap om litteratur breddas och att de får ta del 

av kunskap, som de inte möter i sin vardag. Kunskapsargumentet blir i läroboken Formativ svenska 

3 relativt sekundärt. Genom att inte presentera eller diskutera lyriken i sig får eleverna inte 

tillgång till kunskap om lyrik utifrån denna lärobok. Därför kan den lärare som arbetar med 

denna lärobok komplettera innehållet om målet med dess undervisning ska vila på 

kunskapsargumentet.  

5.3. Lyrik presenteras som tolkningskrävande 

I två av de tre undersöka läroböckerna framkommer att lyrik är en tolkningskrävande genre.  I 

läroboken Svenska impulser 3 presenteras lyriken som tolkningskrävande och som att förståelse 

inte alltid är målet med lyrikläsning. I ett inledande stycke av boken diskuteras hur eleverna ska 

läsa dikter och hur ett möte med dikten kan se ut. I stycket förklaras att läsningen av poesi kräver 

”tålamod”81, ”öppenhet och nyfikenhet”82 samt att ett visst motstånd kan uppstå vid läsning av 

dikter.83 Det visar att dikten och läsningen av dikten ställer vissa krav på sin läsare. I läroboken 

påpekas att dikter kan vara svåra att läsa och för att kunna ta sig in i texten måste läsaren både 

vara ”öppen” och ha ”tålamod”. Vidare skrivs i kapitlet att om läsaren ”ger […] dikten några 

genomläsningar brukar motståndet ge med sig”.84 Citatet synliggör återigen hur krävande 

lyrikläsningen kan vara, men påvisar även att flera genomläsningar kan bidra till ett minskat 

motstånd. Implicit framhålls den tidskrävande aspekten av lyrikläsning i citatet, eftersom flera 

genomläsningar kräver mer tid. Det kan sammanlänkas med Anderssons artikel som presenteras 

i den tidigare forskningen. Han synliggör vikten av att ge tid till lyrikläsningen, eftersom det är en 

krävande genre.85 Denna aspekt beaktas i Svenska impulser 3.  

 
81 Markstedt & Eriksson 2013, s.237. 
82 Markstedt & Eriksson 2013, s.237. 
83 Markstedt & Eriksson 2013, s.237. 
84 Markstedt & Eriksson 2013, s.237. 
85 Andersson 2019, s.69.  
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I Svenska impulser 3 framkommer inte bara att dikter kan vara krävande, utan även kontrasten 

mellan olika dikter synliggörs. Bland annat skrivs att en dikt av lyrikern Tomas Tranströmer ”är 

direkt och lätt att ta till sig. Men dikter kan också vara mer komplexa och fragmentariska”86. I 

denna mening framgår hur lyrik kan svikta mellan lätt och svårt, direkt och flerfacetterad samt 

sammanhängande och osammanhängande. Trots uppvisandet av skillnader mellan olika verk är 

den krävande aspekten mer framträdande i presentationen av lyrik som genre i läroboken Svenska 

impulser 3. Ytterligare ett textutdrag som visar på temat är diskussionen om hur en dikt ska läsas. I 

textutdraget synliggörs att målet inte alltid är förståelse, utan istället kan det vara att läsaren är 

engagerad och aktiv i sin läsning (reflekterar, associerar och känner). I lyrikavsnittet står det att 

om lyrikläsaren:  

…tonar […] ner vikten av att försöka ’förstå’ dem [dikterna], så som vi förstå till 

exempel tidningsartiklar. Ofta är det just det som gör att vi kan uppleva diktläsningen 

som svår – känslan av att vi inte förstår det som vi läser. Men dikter är inga rebusar 

som måste knäckas. Diktläsning handlar snarare om att läsa engagerat, att reflektera 

och associera, att ställa frågor till dikten och tillåta sig att bli berörd – även om dikten 

är gåtfull och dunkel.87  

I Svenska 3 Helt enkelt beskrivs lyriken inte explicit som krävande istället får läsaren en implicit 

inblick i vilka krav som ställs på lyrikläsaren. I lyrikkapitlets inledning presenteras lyrik med 

följande mening: ”En kort text har lite textutrymme att beskriva och berätta så mycket lämnas 

osagt, öppet för tolkningar. I lyrik blir varje enskilt ord betydelsefullt och med hjälp av bildspråk 

kan innehållet förmedlas på en liten textyta”88. I citatet förklaras implicit vissa krav som ställs på 

lyrikläsaren ett exempel är att läsaren måste vara öppen för tolkningar, vara koncentrerad i sin 

läsning så bildspråk eller enskilda ord som är viktiga för förståelsen av dikten inte förbigås. 

Läsaren måste därför besitta vissa kunskaper som exempelvis bildspråk, för att förstå dikten.  

I inledningen av Svenska 3 Helt enkelt finns ett stycke där begreppet och processen analys 

förklaras och exemplifieras. I stycket förklaras att analysen kan bidra till att skapa förståelse av 

lyriken trots att den till en börja är tolkningskrävande. I läroboken skrivs att: ”Analysen hjälper 

mottagaren att förstå och förklara det som till en början verkar svårt att greppa”.89 Det innebär 

att en tolkningskrävande och svår dikt kan förstås genom analys.  

I Formativ svenska 3 presenteras inte lyrik på samma sätt som i de andra läroböckerna. Det står 

därför inget explicit om vad lyrik är eller vad eleverna ska förvänta sig vid läsning av lyrik. Det i 

 
86 Markstedt & Eriksson 2013, s.236.  
87 Markstedt & Eriksson 2013, s.237–238.  
88 Nilsson & Winqvist 2016, s.139. 
89 Nilsson & Winqvist 2016, s.139. 
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sin tur innebär att läraren måste bidra med kunskap om hur läsningen av lyrik skiljer sig från den 

läsning som eleverna är mer bekanta med.  

5.4. Kreativa uppgiftsformuleringar  

Utifrån uppgiftsformuleringarna framkommer i två av de tre läroböckerna att eleverna uppmanas 

arbeta kreativt. Den kreativa uppgiftsformuleringen återfinns i läroböckerna Svenska impulser 3 

och Svenska 3 Helt enkelt. Ett exempel på uppgifter som uppmanar eleverna att vara kreativa är: 

”Skriv en dikt på tre rader som berättar något om det du tänker på eller känner just nu”90 och 

”Nu ska du skriva en dikt som består av tre till sex versrader. Varje ord (se ovan) ska finnas med 

i din dikt. Du får upprepa en del av orden flera gånger, och du får givetvis använda vilka andra 

ord du vill. Försök att skapa rytm i dikten”91. De två exemplen kommer från olika böcker och är 

signifikativa exempel för hur dessa böcker generellt arbetar i utformandet av uppgifter. Det 

inledande citatet är hämtat från Svenska impulser 3 och det finns i uppgiftskonstruktionen inga 

ramar för skrivandet av dikten, annat än att den ska vara tre rader och handla om något som 

eleverna tänker på för stunden. Det andra citatet som är hämtat från Svenska 3 Helt enkelt har 

däremot fler regleringar, när det kommer till hur eleverna ska skriva dikten. Eleverna får ord som 

ska finnas i dikten, de får veta diktens form och de uppmanas att ”försöka skapa en rytm”92. 

Kreativiteten finns med i respektive bok, men på aningen olika sätt. I Svenska impulser 3 

uppmanas eleverna att arbeta kreativt, utan specifika ramar. I Svenska 3 Helt enkelt finns ett helt 

annat fokus på att vara kreativ inom ramar. Temat kreativitet är dock helt frånvarande i 

läroboken Formativ svenska 3. Något som däremot är närvarande i den läroboken är analysen. 

Eventuellt kan analysen i läroböckerna ses som ett kreativt hantverk där personen som 

analyserar dikter måste se sammanhang och vara påhittig, när det kommer till tolkningen av 

dikten. Betraktas istället kreativitet som kopplat till något konstnärligt där det handlar om att 

praktiskt skapa något nytt kvalificeras eventuellt inte analysen som något kreativt. Synen på 

kreativitet i undervisningen kan sammanlänkas med Svedners svenskämnesargument. Han menar 

att det finns en viss motsättning mellan färdighetsargumentet och kreativitetsargumentet inom 

svenskämnet. Färdighetsargumentet bygger på undervisning som syftar till att förbereda eleverna 

inför framtida studier och yrkesliv, medan kreativitetsargumentet ses som en kontrast till det. 

Undervisning formad utefter kreativitetsargumentet syftar istället till att utveckla elevernas 

kreativitet.93 I Skolverkets kommentarmaterial framgår att kursen Svenska 3 på gymnasiet ska 

 
90 Markstedt & Eriksson 2013, s.235.  
91 Nilsson & Winqvist 2016, s.210.  
92 Nilsson & Winqvist 2016, s.210. 
93 Svedner 2010, s.10. 
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vara en förberedelse för framtida studier.94 I det centrala innehållet och kunskapskraven i 

läroplanen framkommer en tydlig analytisk inriktning. Det bidrar till en förståelse för läroboken 

Formativ svenska 3 och dess fokus på lyrikanalys och därmed en tyngdpunkt på Svedners 

färdighetsargument.  

Sigvardsson visar på ett liknande mönster i sin avhandling, när det kommer till lärarnas arbete 

med lyrik i en skolkontext. I avhandlingens resultats synliggörs att lärarna framhåller den 

personliga estetiska upplevelsen vid poesiläsning, men i praktiken dominerar textanalytiska 

arbetssätt och lärarna beskriver få metoder som syftar till att utveckla elevernas mer estetiska 

läsupplevelser i skolan.95 Sigvardsson menar att lärarna eventuellt påverkas av läroplanens 

betoning av analys och att det därför fokuseras i undervisningen.96 Hon skriver att: ” Kontrasten 

mellan elevernas och lärarnas beskrivningar av poesiläsningens inriktning, väcker […] frågor om 

undervisningen tillräckligt stimulerar elevers läsintresse och kan tänkas bidra till deras 

fritidsläsning”.97 

Ett liknande resonemang förs av Andersson som i sin artikel framhåller att friare, kreativa 

lektioner om dikter väljs bort som en konsekvens av den målstyrda skolans fokus på 

bedömningsbara uppgifter. Han menar att den målstyrda skolan bidrar till ett fokus på de 

uppgifter som är lättast att bedöma och därmed väljs fria, kreativa diktuppgifter bort. Det bidrar 

enligt Andersson till att elevers nyfikenhet på nya kunskapsområden motarbetas till förmån för 

bedömningsbara uppgifter.98 

 Sigvardssons och Anderssons tankegång kan sammanlänkas med de tre analyserade 

läroböckerna. I undersökningen framkommer att Formativ svenska 3 har ett stort fokus på 

analysen och helt bortprioriterar de mer estetiska och kreativa uppgifterna. I detta fall kan läraren 

behöva komplettera lärobokens innehåll för att skapa ett större läsintresse hos eleverna. 

Betraktas istället de kreativa uppgifterna som finns i Svenska impulser 3 och Svenska 3 Helt enkelt 

framkommer en betoning på Svedners kreativitetsargument. I dessa uppgifter uppmanas eleverna 

vara konstnärliga och kreativa, vilket Andersson och Sigvardsson uppmuntrar och ser som att 

det kan bidra till ett framtida läsintresse hos elever.   

 Bortom färdighets- och kreativitetsargumentet så finns även Svedners kunskapsargumentet 

närvarande i dessa uppgifter. Kunskapsargumentet syftar till att bredda elevernas kunskap och 

låta dem möta kulturtraditioner som de eventuellt annars inte möter. Detta argument finns tillika 

 
94 Skolverket, Om ämnet svenska, 2011, s.1.  
95 Sigvardsson 2020, s.105.  
96 Sigvardsson 2020, s.105.  
97 Sigvardsson 2020, s.107.  
98 Andersson 2019, s.67.  
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i läroboken Formativ svenska 3, eftersom eleverna förväntas läsa och ta del av en litteratur som de 

eventuellt inte läser på fritiden. Detta argument kan ses som grundläggande i en lärobok, 

eftersom dess syfte är att ge kunskap till eleverna.  

5.5. Analytiska uppgiftsformuleringar  

I samtliga läroböcker får eleverna lära sig att arbeta med lyrik på ett analytiskt sätt. Det är inte 

häpnadsväckande, eftersom analys av skönlitteratur finns med som ett centralt innehåll i kursen 

Svenska 3. I läroböckerna kan analysen även tolkas som målet med lyrikavsnittet med tanke på 

att analysen i alla läroböckerna utgör lyrikavsnittets slutuppgift. Vägen till denna slutuppgift ser 

dock olika ut i läroböckerna och författarna har valt olika vägar för att möjliggöra en progression 

i uppgiftskonstruktionen. 

I läroboken Formativ Svenska 3 finns ett uttalat fokus på ett formativt arbetssätt såväl i 

baksidestexten som i titeln. Progressionen i det formativa arbetssättet yttrar sig genom att samma 

uppgift återkommer vid fyra tillfällen i lyrikkapitlet. Uppgiften lyder: ”Förbered dig genom att 

söka information om Stagnelius [författarnamnet byts ut vid andra uppgifter] och välj ut en av 

dikterna nedan. Förankra din analys i texten genom att ge exempel. Till din hjälp har du Att möta 

lyrik”99. Progressionen i kapitlet är utformad så att analysen inledningsvis görs i par, för att sedan 

göras individuellt. Även återkoppling från lärare och kamrater finns med som en formativ aspekt 

för att hjälpa eleverna att utveckla sin analys. Denna form av analytisk progression finns inte i de 

andra läroböckerna och kan ur ett perspektiv tillhöra Svedners färdighetsargument. 

 Svedner tydliggör att färdighetsargumentet bland annat innefattar skrivande av olika genrer.100 

I detta fall kan den skriftliga analysen som eleverna skriver flera versioner av, vara ett exempel på 

en färdighet som tränas. Eleverna förväntas i kapitlet lära sig en form av skrivprocess och 

strukturen på en analys genom att följa en mall. Det handlar om att lära sig och bli införstådd 

med en form av skriftlig genre – och tillförskaffa sig denna färdighet. 

I Svenska impulser 3 och Svenska 3 Helt enkelt framkommer en annan typ av progression i 

uppgifterna. I dessa böcker inleds inte arbetet med analys på en gång, utan uppgifterna i kapitlet 

är sammanlänkade med den informativa texten som finns på samma sida. I Svenska 3 Helt enkelt 

synliggörs det genom att författarna på en sida förklarar vad det litteraturvetenskapliga begreppet 

tema innebär.101 Därefter följer denna uppgiftsformulering: ”Sök efter diktens tema. Jobba 

tillsammans med din bänkkamrat. Motivera ditt val av tema genom att citera och referera till 

 
99 Eklund & Rösåsen 2020, s.246.  
100 Svedner 2010, s.10. 
101 Nilsson & Winqvist 2016, s.148.  
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dikten”102. Istället för att arbeta med en hel analys, likt Formativ svenska 3, uppmanas eleverna att 

öva på enskilda moment som sedan ska ingå i den så kallade ”Slutuppgiften”, som är en 

lyrikanalys.  

Ytterligare en faktor som påverkar hur eleverna lär sig arbeta med lyrik är utformningen av 

analysmallen. I samtliga böcker finns en mall på hur eleverna ska arbeta med lyrik på ett 

analytiskt sätt.  Jämförs de tre läroböckernas olika analysmallar synliggörs att samtliga läroböcker 

har olika fokus i sin analys. I Svenska impulser 3 inleds analysmallen med frågor om känslan efter 

läsningen av dikten och därefter är fokus i analysmallen på diktens innehåll. Frågor om hur elever 

upplever känslor och stämningar i dikten blir mer central i denna lärobok än i de andra. Dessa 

frågor kan sammanlänkas med Svedners livskunskapsargument. Svedner menar att det i 

livskunskapsargumentet ingår att öka elevernas medvetenhet om olika livsval, perspektiv och 

tolerans för olikhet.103 Genom att i analyserna låta eleverna sätta sig in i olika känslor och 

stämningar, förklara varför de uppfattar en känsla på ett specifikt sätt eller förklara ett perspektiv 

som uppkommer i en dikt så framgår detta argument tydligare i Svenska impulser 3 än i de andra 

två läroböckerna.  

I de två andra läroböckerna inleds analysen med att eleverna uppmanas hitta information om 

författaren. Därefter skiljer sig innehållet åt i läroböckerna. I Svenska 3 Helt enkelt blir diktens 

versmått, rim och klang centralt i analysmallen. I Formativ svenska 3 är det otydligt vad som 

fokuseras och det finns ingen övervägande del som tar över i analysen. I böckerna finns även 

vissa likheter som att eleverna får frågor om personer, miljö och innehåll i de dikter som 

analyseras. Sammanfattningsvis lär sig eleverna att fokusera på olika delar av dikten vid en analys. 

I Svenska impulser 3 är känslan och innehållet i dikten central. I Svenska 3 Helt enkelt och Formativ 

svenska 3 blir kunskaper om författaren centralt initialt i läsningen av dikten. Sedan blir Svenska 3 

Helt enkelt mer inriktad på diktens form och i Formativ svenska 3 finns det ingen specifik kategori 

som tar störst utrymme i analysmallen.  

Sammanlänkas de olika analysmallarnas struktur och frågor med Sigvardssons studie om 

ungdomars läsning av lyrik så kan eventuellt den inledning som finns i Svenska impulser 3, med 

dess frågor om känslor och stämningar vara mest adekvat utifrån Sigvardssons forskning. 

Sigvardsson studie visar att ungdomar främst läser lyrik på grund av det emotionella 

engagemanget både i en skolkontext, men även privat.104 Att uppmuntra eleverna att inleda 

analysen av dikten med att fundera på de känslor som skapas bidrar eventuellt till ett fortsatt 

 
102 Nilsson & Winqvist 2016, s.211.  
103 Svedner 2010, s.10.  
104 Sigvardsson 2020, s.99.  
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intresse för analysen. Även Andersson menar att den inledande lyrikläsningen inte ska bli för 

teknisk och begreppsinriktad.105 Det kan därför vara en god idé för lärare som arbetar med de två 

andra läroböckerna att låta eleverna arbeta lite med sin egen upplevelse av dikten och de känslor 

den väcker innan analysmallen tar vid.  

 

5.6. Poeter i lyrikavsnittet  

I sammanställningen av poeter i de tre läroböckerna framkommer en mängfördelning, där 

läroboksförfattarna i sitt urval antingen valt ett större antal lyriker eller valt att inrikta sig på ett 

fåtal och presentera flera dikter från dessa författare.106 I sammanställningen synliggörs att 

Svenska impulser 3 har den största mängden lyriker i läroboken medan Formativ Svenska 3 har 

relativt få poeter, men av dessa presenteras fyra till fem dikter av vardera poet. Till denna 

diskussion kan Svedners bildningsargument sammanlänkas. Bildningsargumentet syftar till att 

eleverna ska utveckla ett personligt kulturarv utifrån den undervisning som svenskläraren 

bedriver.107 För att förstå Svedners bildningsargument måste skillnaden mellan bildning och 

utbildning förklaras. Ofta ses dessa begrepp som motsatser där utbildningens mål är tydligt som 

exempelvis en yrkesexamen, medan bildning inte har några tydliga yttre mål. Bildning kan ses 

som en motsats till specialisering på ett ämne och därför innebära att en individ utan yttre mål 

tillskansar sig kunskap som gör att personen kan orientera sig i livet. Denna typ av bildning kan 

även benämnas allmänbildning.108 Utifrån läroböckernas val av mängfördelning framkommer att 

läroböckerna vilar olika mycket på bildningsargumentet. I Svenska impulser 3 finns en stor mängd 

poeter och ur en tidsmässig aspekt finns ett spann från antiken till nutida författare. I Formativ 

svenska 3 finns färre författare och ett kortare tidsspann. Av de undersökta läroböckerna baseras 

Svenska impulser 3 till större del på svenskämnets bildningsargument i och med dess bredd av 

poeter. I Formativ Svenska 3 läses istället flera dikter av en och samma författare, vilket synliggör 

en form av spetskompetens. Svenska 3 Helt enkelt befinner sig mellan dessa läroböcker med färre 

lyriker än Svenska impulser 3, men fler än Formativ svenska 3.  

Noterbart är även att relationen mellan manliga och kvinnliga poeter i de olika läroböckerna 

inte skiljer sig nämnvärt. I såväl Svenska impulser 3 och Svenska 3 Helt enkelt finns 33 procent 

kvinnor och 66 procent män representerade i läroböckerna. Formativ svenska 3 har en fördelning 

på 40 procent kvinnor och 60 procent män. Resultatet kan sammanlänkas med studien som 

 
105 Andersson 2019, s.69. 
106 Sammanställningen av poeter finns som bilaga.  
107 Svedner 2010, s.10.  
108 Nationalencyklopedin, ”Bildning”, bildning - Uppslagsverk - NE.se,(hämtad 2021-05-15). 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bildning
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presenteras i ”Tidigare forskning” om fördelningen mellan manliga och kvinnliga lyriker i 

läroböcker från 1987, 1999 och 2013. Där resultatet visar att de två tidigare läroböckerna valt 

lyrik som skrivits främst av män. Medan fördelningen utjämnats i den senare läroboken.109 

Fördelningen i denna uppsats kan därför förklaras med hur det historiskt sett ut i läroböcker och 

den tradition som förs vidare i lyrikavsnitt.  

Av de representerade författarna finns enbart två poeter som förekommer i samtliga 

läroböcker och det är poeten Karin Boye och Tomas Tranströmer. Poeten Nils Ferlin finns med 

i två av de tre läroböckerna. Francesco Petrarca och William Shakespeare nämns i en bok och 

har ett verk i en annan. Detta urval av poeter kan sammanlänkas med Svedners 

kunskapsargument och de tidigare nämnda bildningsargumentet. Svenskämnets 

kunskapsargument syftar till att öka elevernas kunskap om litteratur, kulturtraditioner och vidga 

elevens kulturella sfär. Det handlar även om att ge elever tillgång till kunskap, som de annars inte 

skulle möta i sin vardag.110 I läroböckerna framkommer kunskapsargumentet bland annat genom 

representationen och urvalet av poeter. I två av läroböckerna finns äldre poeter från medeltiden 

respektive antiken, vilket synliggör den tradition som finns inom skönlitteraturen. I Svenska 3 Helt 

enkelt finns en dikt av Petrarca från 1300-talet111 och i Svenska impulser 3 framhålls hur Sapfo från 

ca. 600 f.v.t var den första som skrev centrallyrik.112 Genom att ta upp dessa poeter visar 

läroböckerna att det finns en lång kulturell tradition av lyrikskrivande, vilket i sin tur ökar 

elevernas kunskap om den skönlitterära genren. I Formativ svenska 3 är den äldste poeten som 

finns med romantikens Erik Johan Stagnelius (1793 – 1823). I denna lärobok skrivs heller inget 

om äldre lyriska traditioner. Det innebär att det inte läggs lika stor tyngd på kunskapsargumentet 

i denna lärobok som i de andra två läroböckerna, där författarna synliggör lyrikens tradition.  

Urvalet av poeter tillhör inte enbart kunskapsargumentet, utan även bildningsargumentet. 

Som tidigare diskuterats framkommer bildningsargumentet i de läroböcker som har en stor 

mängd poeter representerade i läroboken. Bildningsargumentet synliggörs även i samtliga 

läroböckers val att ha med poeterna Boye och Tranströmer. Att dessa poeter lyfts fram i samtliga 

läroböcker visar eventuellt på ett rådande bildningsideal. De två poeterna ses som betydande i en 

svensk kontext och kan eventuellt ses som allmänbildning i Sverige.  

Ytterligare två iakttagelser som kan göras av författarurvalet i läroböckerna är årtal och 

poeternas härkomst. I läroböckernas urval finns en majoritet av författare som är födda under 

sena 1800-talet och 1900-talets första hälft. Den lärobok som framförallt bryter mönstret är 

 
109 Olsson & Gabrielsson 2017, s.57–58. 
110 Svedner 2010, s.10 
111 Nilsson & Winqvist 2016, s.143.  
112 Markstedt & Eriksson 2013, s.242.  
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Svenska Impulser 3, som har fler författare födda under andra hälften av 1900-talet. När det sedan 

kommer till poeternas härkomst finns en majoritet av svenska författare representerade i 

läroböckerna. Det blir tydligast i Formativ Svenska 3 där alla författare är svenska.113 I de två andra 

läroböckerna finns till skillnad från Formativ svenska 3 även exempel på utländska författare. 

Läroböckernas urval synliggör vilken typ av kunskap och bildning som de fokuserar på. Att 

tyngdpunkten ligger på svenska poeter och författarskap kan eventuellt ses som självklart i ämnet 

svenska.  

Sammanfattningsvis synliggörs att representationen av poeter i de olika läroböckerna skiljer 

sig åt när det kommer till mängden poeter, men följer liknande mönster när det kommer till 

könsfördelning, årtal och härkomst. Mängden författare skiljer sig åt i läroböckerna, vilket 

sammanlänkas med att läroböckerna har olika svenskämnesargument som de vilar på. Det tycks 

vara så att Svenska impulser 3 och Svenska 3 Helt enkelt fokuserar mer på bildningsargumentet, 

medan Formativ svenska 3 i detta fall har ett större fokus på spetskompetens. När det kommer till 

könsfördelningen har samtliga böcker fler manliga poeter representerade i läroböckerna, vilket 

kan tänkas bygga på en historisk tradition av vad som brukar beröras i läroböcker. Dock kan 

konstateras att detta inte innebär att det är samma författare som representeras i samtliga 

läroböcker. Det finns alltså ingen entydig lyrikkanon i läromedlen, med undantag för Boye och 

Tranströmer som är de enda poeter som förekommer i samtliga läroböcker. Det framkommer 

även att en majoritet av författarna som finns representerade i läroboken är födda under sena 

1800-talet och 1900-talets första hälft samt att det är en majoritet av svenska lyriker som finns 

representerade i läroböckerna.  

6. Sammanfattning och avslutande diskussion  

Sammanfattningsvis är syftet med uppsatsen att undersöka hur lyrik framställs som skönlitterär 

genre i läromedlens lyrikavsnitt för kursen Svenska 3 på gymnasiet. Utifrån syftet formulerades 

följande tre frågeställningar:  

- Hur presenteras lyrik som skönlitterär genre i läroböckernas lyrikavsnitt?   

- Hur förväntas eleverna arbeta med lyrik utifrån uppgiftsformuleringarna i läroböckerna?  

- Hur ser representationen av poeter ut i de olika läroböckernas lyrikavsnitt?  

Materialet som undersöks i uppsatsen är läroböckerna Svenska impulser 3, Svenska 3 Helt enkelt och 

Formativ svenska 3: Äg språket. Dessa läroböcker valdes utifrån parametrarna utgivningsår, 

frekvens och gymnasial kurs. Undersökningen av de tre läroböckerna genomfördes utefter en 

 
113 Med förbehåll för Edith Södergran som var finlandssvensk.  
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modifierad variant av Esaiassons m.fl. kvalitativ textanalys i boken Metodpraktikan. De tre stegen 

som ingick i metoden var: kartläggning, kodning och komparation.  

Undersökningen av den första frågeställningen synliggör att lyrik presenteras som kort, kreativ 

och fri samt tolkningskrävande i läroböckerna Svenska impulser 3 och Svenska 3 Helt enkelt, medan 

läroboken Formativ svenska 3 inte fokuserar på att presentera själva lyriken i lärobokens 

lyrikavsnitt. Istället framkommer i undersökningen av denna lärobok att analysen blir det 

centrala. I de två förstnämnda läroböckerna tycks det, till skillnad från Formativ svenska 3, finnas 

ett mål bortom lyrikanalysen, eftersom lyriken i sig får ta plats och diskuteras som genre. Lyriken 

presenteras i dessa böcker likt konst och det finns en vilja att skapa intresse och förklara genren 

för eleverna på ett sätt som inte framkommer i Formativ svenska 3.  

Vid undersökningen av den andra frågeställningen, som handlar om läroböckernas 

uppgiftsformuleringar, framkommer att eleverna lär sig arbeta med lyrik på olika sätt i de 

undersökta läroböckerna. De olika uppgiftsformuleringarna förklaras med att läroböckernas 

lyrikavsnitt konstruerats utifrån olika svenskämnesargument. I analysen framkommer att 

läroboken Svenska impulser 3 och Svenska 3 Helt enkelt bygger vissa av sina uppgifter på 

kreativitetsargumentet, medan Formativ svenska 3 saknar detta argument helt i sin bok. Formativ 

svenska 3 har istället ett tydligt fokus på färdighetsargumentet. Det innebär att eleverna i de två 

förstnämnda böckerna får lära sig arbeta med lyrik på såväl ett kreativt som analytiskt sätt. I den 

sistnämnda boken framkommer dock inga kreativa uppgifter, istället är det stor fokus på det 

analytiska uppgifterna i denna lärobok.  

Resultatet av den sistnämnda frågeställningen som fokuserar på representationen av poeter i 

läroböckernas lyrikavsnitt visar att läroböckerna även i detta fall har tyngdpunkten på olika 

svenskämnesargument. I undersökningen framkommer att Svenska impulser 3 och Svenska 3 helt 

enkelt har en större tyngd på svenskämnets bildningsargument än vad Formativ svenska 3 har. Det 

synliggörs genom att mängden författare som representeras i de två förstnämnda läroböcker är 

fler samt att dessa böcker täcker ett större tidsspann än Formativ svenska 3. I den sistnämnda 

läroboken finns bildningsargumentet med, men inte i lika stor utsträckning som i de andra två. 

Samma mönster framkommer även i förekomsten av kunskapsargumentet i de tre läroböckerna.  

Avslutningsvis visar undersökningen alltså att läroböckerna skiljer sig åt när det kommer till 

hur lyrik framställs som skönlitterär genre. Det framkommer även att lyrikläsning och ett ökat 

intresse för skönlitteratur inte alltid är det primära fokuset i läroböcker. I uppsatsens ”Bakgrund” 

synliggörs att läromedel kan påverka lärares ämnes-, kunskaps- och inlärningssyn.114 Men även att 

 
114 Englund 2006, s.14. 
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lärare använder läroboken på olika sätt i sin undervisning – vissa lärare strukturerar hela 

undervisningen kring dess innehåll och andra använder den mer sparsmakat.115 Eftersom 

läroboken kan ha en påfallande inverkan på lärarens undervisning är det viktigt att granska och 

ifrågasätta de uppgifter, kunskapsinnehåll och implicita värderingar som förmedlas i läroboken. I 

de undersöka läroböckerna framkommer en skillnad när det kommer till läroböckernas 

tyngdpunkt i svenskämnet, vilket synliggörs genom att läroböckerna vilar på olika 

svenskämnesargument. Det i sig påvisar vikten av att läraren är medveten om sina egna 

värderingar när det kommer till svenskämnet och inte helt förlitar sig på en lärobok, eftersom 

konsekvensen kan bli en prioritering av argument som inte är samstämmig med lärarens egen syn 

på svenskämnet eller den forskning som finns på området.  

 

 

 
115 Widholm 2020, s.207.  



30 

 

Käll- och litteraturförteckning  

Andersson, Pär-Yngve, ”Lyrikläsning som didaktisk praktik”, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 103, 

2019:1, s.65–76.  

Bergman, Lotta, Gymnasieskolans svenskämnen – en studie av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser, 

(diss.) Malmö Högskola, 2007.  

Bruno, Elin, Lyriken i läroboken: En läromedelsanalys av lyriken i tre läroböcker för kursen Svenska 3, 

Kandidatuppsats, 2020, Lyriken i läroboken : En läromedelsanalys av lyriken i tre 

läroböcker för kursen Svenska 3 (diva-portal.org), (hämtad: 2021-05-01).  

Eklund, Carin & Inna Rösåsen Formativ svenska 3, Liber AB: Stockholm, 2020.   

Englund, Boel, Vad har vi lärt oss om läromedel? EN översikt över nyare forskning, 2006, *(Microsoft 

Word - Vad har vi l\344rt oss om l\344romedel.doc) (skolverket.se), (hämtad: 2021-05-

15). 

Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud, 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, Wolters Kluwer: 

Stockholm, 2017.  

Juhlin Svensson, Ann-Christine, Nya redskap för lärande - Studier av lärares val och användning av 

läromedel i gymnasieskolan, HLS Förlag: Stockholm, 2000. 

Markstedt, Carl-Johan & Sven Eriksson Svenska impulser 3, Sanoma utbildning AB: Stockholm, 

2013.  

Nationalencyklopedin, ”Bildning”, bildning - Uppslagsverk - NE.se,(hämtad 2021-05-15). 

Nationalencyklopedin, ”Völuspá,”, Völuspá - Uppslagsverk - NE.se, (hämtad: 2021-05-04).  

Nilsson, Annika & Lena Winqvist Svenska 3 Helt enkelt, NA Förlag AB: Lund, 2016.  

Perselli, Ann-Katrin, Från datasal till en-till-en EN studie av lärares erfarenhet av digitala resurser i 

undervisningen, (diss.) Mittuniversitetet, 2014, FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org), 

(hämtad: 2021-05-15).  

Pettersson, Karolina, Lära lärare lyrik – Poesins roll inom ämneslärarutbildningens svenskämne, (diss.) 

Högskolan Dalarna, 2020, *FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org), (hämtad: 2021-05-15).  

Sigvardsson, Anna, Möten med dikten – Poetiska läspraktiker inom och utanför gymnasieskolan, (diss.) 

Luleå tekniska universitet, 2020.  

Skolverket, ”Ämne – Svenska”, Läroplan för gymnasieskolan, 2011, Ämne - Svenska 

(Gymnasieskolan) - Skolverket, (hämtad: 2021-05-15).   

Skolverket, Om ämnet svenska, 2011, Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska i 

gymnasieskolan (skolverket.se) (hämtad: 2021-05-16).  

https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1436904&dswid=9247
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1436904&dswid=9247
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a655d8c/1553959190350/Forskarbilaga.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a655d8c/1553959190350/Forskarbilaga.pdf
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bildning
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%B6luspa
http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:742256/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1522374/FULLTEXT01.pdf
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy%26sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy%26sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a28955/1530188053466/Kommentarmaterial_gymnasieskolan_svenska.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a28955/1530188053466/Kommentarmaterial_gymnasieskolan_svenska.pdf


31 

 

Skolinspektionen, Undervisning, uppdaterad: 2020-05-13, Undervisning (skolinspektionen.se) 

(hämtad: 2021-05-16).  

Skolverket, Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, senast uppdaterad: 2020-09-21, Det här är 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - Skolverket (hämtad: 2021-05-16).  

Svedner Per Olov, Svenskämnet och svenskundervisningen – närbilder och helhetsperspektiv, 

Kunskapsföretaget: Uppsala, 1999.  

Svedner, Per Olov, Svenskämnet och svenskundervisningen – Delarna och helheten, Kunskapsföretaget: 

Uppsala, 2010.  

Wadström, Angelica, Läromedlens spegling av styrdokumenten – En kvalitativ textanalys om lyrikuppgifters 

koppling till styrdokumenten för Svenska som andraspråk 1, Kandidatuppsats, 2020.  

Widholm, Tomas, Läromedel i praktiken – Läromedelsbruk i religionskunskap på gymnasieskolan, 

Linköpings universitet: Linköping, 2020. 

Åkerfeldt, Anna & Staffan Selander, Söka och värdera digitala läromedel, Skolverket, 2016, tillgänglig: 

D1_GRGY_03A_01_artikel.docx (skolverket.se). (hämtad: 2021-05-16).  

Östman, Leif, ”Analys av utbildningens diskursivitet – Normer och följemeningar i text och 

handling”, Utbildning & Demokrati, 17, 2008:3, s.113–137.  

https://www.skolinspektionen.se/rad-och-vagledning/skolrepresentanter/undervisning/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/utbildning-pa-vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet/det-har-ar-vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/utbildning-pa-vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet/det-har-ar-vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/0-digitalisering/Grundskola/201_Leda_och%20_lara_i_tekniktata_klassrum/del_03/Material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/D1_GRGY_03A_01_artikel.docx


32 

 

Bilaga  
Svenska impulser 3  Svenska 3 Helt enkelt  Formativ svenska 3  

Valans spådom (Poetiska 
eddan) (1200/1300-tal116)  

Verner von Heidenstam (1859 
– 1940)  

Karin Boye (1900–1941)  

Wisława Szymborska (1923–
2012)  

Tomas Tranströmer (1931 – 
2015) 

Göran Palm (1931–2016)   

Bruno K. Öijer (f.1951)  

Ann Jäderlund (f.1955) 

Simon Armitage (f. 1963)  

Aase Berg (f.1967) 

Mattias Alkberg (f.1969)  

Pär Hansson (f.1970)  

Lotta Olsson (f.1973)  

Pernilla Berglund (f.1982) 

Nämnda men inte något 
verk i läroboken:  

Homeros (ca. 800-talet f.v.t.)  

Sapfo (ca. 600-talet f.v.t.)  

Francesco Petrarca (1304-
1374)  

William Shakespeare (1564 – 
1616)  

David Bowie (f.1947)  

Herta Müller (f.1953) 

Francesco Petrarca (1304–
1374)  

William Shakespeare (1564 – 
1616)  

Michael Lermontov (1814 – 
1841)  

Harriet Löwenhjelm (1887 – 
1918)  

Pär Lagerkvist (1891–1974) 

Nils Ferlin (1898 – 1961) 

Karin Boye (1900 – 1941) 

Tomas Tranströmer (1931 – 
2015) 

Märta Tikkanen (f.1935) 

Lars Winnerbäck (f.1975)    

Lena Sjödin Roman118  

Nämnda men inte något 
verk i läroboken:  

Marc Smith (f. 1949)  

 

 

 

 

  

Erik Johan Stagnelius (1793 – 
1823)  

Edith Södergran (1892 – 
1923)  

Nils Ferlin (1898 – 1961) 

Karin Boye (1900 – 1941)  

Tomas Tranströmer (1931 – 
2015) 

 

 

 

 
116 Nationalencyklopedin, ”Völuspá”, Völuspá - Uppslagsverk - NE.se, (hämtad: 2021-05-04).  
118 Inte hittat några uppgifter om poetens födelseår.  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%B6luspa
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Kurt Cobain (1967 – 1994)  

Thom Yorke (f.1968) 

Bob Hansson (f.1970)  

Malte Persson (f.1976) 

Oskar Ponnert117   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
117 Inte hittat några uppgifter om poetens födelseår.  


