
 

 

Kanon kontra kul 

En undersökning om vilka val svensklärare gör inom 

lyrikundervisningen på högstadiet och gymnasieskolan 

 

Oscar Alforn 

 

 

 

 

Ämne: Svenska 4 

Poäng: 15 hp 

Ventilerad: HT 2021 

Handledare: Ola Nordenfors 

Examinator: Tim Berndtsson 

 

Litteraturvetenskapliga institutionen 

Uppsatser Lärarprogrammet i Svenska 



2 

 

  



3 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................ 5 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 5 

2.1. Centrala begrepp ................................................................................................................. 5 

2.2. Bakgrund till litteratururval ................................................................................................ 6 

2.3. Vad säger läroplanerna? ...................................................................................................... 7 

3. Syfte och frågeställning ......................................................................................................... 7 

3.1. Syfte .................................................................................................................................... 7 

3.2. Frågeställning ...................................................................................................................... 8 

3.3. Avgränsning ........................................................................................................................ 8 

4. Tidigare forskning .................................................................................................................. 8 

5. Metod och material .............................................................................................................. 10 

5.1. Enkäten ............................................................................................................................. 10 

5.1.1. Urval .............................................................................................................................. 11 

5.1.2. Reliabilitet och validitet - enkät ..................................................................................... 11 

5.2. Intervjun ............................................................................................................................ 12 

5.2.1. Urval och konfidentialitet .............................................................................................. 12 

5.2.2. Reliabilitet och validitet - intervju ................................................................................. 13 

6. Resultat och diskussion ........................................................................................................ 14 

6.1. Huvudfrågorna .................................................................................................................. 14 

6.1.1. Val av material ............................................................................................................... 14 

6.1.2. De viktigaste aspekterna i lyrikundervisningen ............................................................. 15 

6.1.3. Vikten av relaterbarhet ................................................................................................... 17 

6.1.4. Vikten av kanon ............................................................................................................. 18 

6.1.5. Vikten av författar- och epoktypiskhet .......................................................................... 19 

6.2. Tidsåtgång och sammanfattande diskussion  .......................................................... 21 

6.2.1. Tidsåtgång för lyrik på högstadiet ................................................................................. 21 

6.2.2. Tidsåtgång för lyrik på gymnasiet ................................................................................. 22 

6.2.3. Sammanfattande diskussion av diagram 6 och 7 ........................................................... 22 

7. Slutsats och framtida forskning ........................................................................................... 24 

7.1. Slutsats .............................................................................................................................. 24 

7.2. Förslag på framtida forskning ........................................................................................... 25 

8. Litteraturförteckning ............................................................................................................ 27 

8.1. Tryckta källor .................................................................................................................... 27 

8.2. Digitala källor ................................................................................................................... 28 



4 

 

8.3. Källor i författarens ägo .................................................................................................... 29 

9.1. Bilaga 1 – Enkäten ............................................................................................................ 29 

9.2. Bilaga 2 – Övriga kommentarer från enkäten ................................................................... 29 

 

 

  



5 

 

1. Inledning 

”Bakgrunden till läsningen är tvådelad”. Det menar en lärare som blev intervjuad gällande 

litterära val i klassrummet.1 Läraren fortsätter med att läsningen måste bidra till elevernas 

förståelse för litteraturhistoria men samtidigt locka och uppmuntra till läsning genom att peka 

på intressanta händelser och teman från dagens samhälle.2 Detta är ett dilemma som 

intresserar mig då det helt klart känns som en relevant fråga för svensklärare. Ska man välja 

en lite äldre men samtidigt litteraturhistoriskt viktig dikt från exempelvis Verner von 

Heidenstam eller väljer man hellre en mer nutida, relaterbar och lättläst dikt från förra året? 

Det kanske inte ens är en dikt i vanlig bemärkelse utan snarare slam poetry eller till och med 

rapp? Kanon kontra kul. Litteraturhistoriskt relevant kontra relaterbart. Vilka val görs och hur 

tänker lärarna kring dessa val? Hur påverkas svenskundervisningen av allt detta? Det är 

sådant som den här uppsatsen kommer att handla om och förhoppningsvis kunna besvara.  

 

2. Bakgrund 

I den här delen presenteras centrala begrepp, en bakgrund till hur litteratururval har sett ut 

historiskt och ett avsnitt som är fokuserat på Skolverkets syn på lyriken i skolan utifrån 

läroplanerna. 

 

2.1. Centrala begrepp 

För att hjälpa läsaren och förhindra missförstånd presenteras ett fåtal begrepp som är centrala 

i uppsatsen. Även om man förstår ett visst begrepp är det inte alltid säkert att läsaren och 

skribenten använder samma definition. 

1. Lyrik – ”lyrik är dikter som oftast är skrivna efter ett bestämt mönster och har en viss 

rytm” – Nationalencyklopedin.3 

 
1 Ingrid Mossberg Schüllerqvist, ”Kanon, tematik och populärkultur i gymnasiet – en berättelse om två 

svensklärares omstillingsprocess” i Kanon och tradition: ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och 

litteraturundervisning, Lars Brink & Roy Nilsson (red.), Gävle: Lärarutbildningen Högskolan i Gävle 2006, s. 

188. 
2 Mossberg Schüllerqvist 2006, s. 188. 
3 Nationalencyklopedin 2021, ”Lyrik” (hämtad 2021-11-22). 
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2. Lyrikkanon – Kanon definieras av Nationalencyklopedin som sitt grekiska och latinska 

ursprung: ett rättesnöre, en samling texter eller en måttstock.4 I Sverige finns ingen officiell 

litteraturkanon och därmed ingen lyrikkanon heller. Man skulle dock kunna påstå att det finns 

en slags inofficiell lyrikkanon, alltså en samling verk som kan erkännas som viktiga, och det 

är utifrån den definitionen som begreppet används i den här uppsatsen. Det ska dock 

poängteras att begreppet går att tolkas på många olika sätt då verken som ingår i kanonen inte 

är klart definierade.  

3. Lgy11 – Läroplanen för gymnasiet som gavs ut 2011. 

4. Lgr11 – Läroplanen för grundskolan som gavs ut 2011. 

5. Kategorier av dikter syftar i den här uppsatsen på de tre kategorier jag själv har definierat, 

alltså relaterbara dikter, epok- och författartypiska dikter och dikter som hör till lyrikkanonen. 

Dessa begrepp diskuteras ytterligare senare i uppsatsen. 

 

2.2. Bakgrund till litteratururval 

Vilka val man ska göra när man väljer ut litteratur, vilka böcker som träder fram oftare än 

andra, vilka som kommer i skymundan och huruvida man över huvud taget ska ha en litterär 

kanon är frågor som länge har varit omdiskuterade. I uppsatsen ”Litterära urval i ett 

demokratiskt klassrum: att äga makt över litterära val och bortval” belyser Sofia Andersson 

val och bortval ur ett historiskt perspektiv. Hon nämner att litterära urval har tidigare, 

exempelvis under 1800-talet, varit främst präglade av kulturpolitiska värderingar som innebar 

att det ofta var fallet att vissa diktverk eller författare ansågs vara föredömliga medan andra 

sågs ned på som ”lägre kultur”.5 Dessa urval kunde skifta fram och tillbaka beroende på 

vilken politisk eller litteraturvetenskaplig strömning som var aktuell. Andersson fortsätter 

med att litteraturvalsdiskussionen senare tog en mer estetiskt lagd inriktning6 och att 

begreppet kanon var något som blev mer allmänt använt under slutet av 1900-talet fastän det 

hade använts sporadiskt innan dess.7 Gällande dagens situation finns det ingen officiell kanon 

i Sverige, något som Danmark däremot har. Det har diskuterats i svensk media huruvida det 

 
4 Nationalencyklopedin 2022, ”Kanon” (hämtad 2022-01-20) 
5 Sofia Andersson, ”Litterära urval i ett demokratiskt klassrum: att äga makt över litterära val och bortval”, 

(Estetisk-filosofiska fakulteten, Karlstads universitet) Karlstad 2011, s. 4. 
6 Andersson 2011, s. 5. 
7 Andersson 2011, s. 6. 
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är något som behövs och även vissa politiker har varit med i diskussionen. Joakim Kilman, en 

forskare som var en aktiv debattör inom frågan, påpekar att det mer eller mindre redan finns 

en slags litterär kanon i skolan men att den är inofficiell.8 

 

2.3. Vad säger läroplanerna? 

I kursplanerna för svenska på gymnasie- och i grundskolan har skönlitteratur en föga oväntat 

stor roll då den tas upp som en av de centrala delarna för varje årskurs på gymnasiet och 

högstadiet. Som tidigare nämnts är skönlitteratur och lyrik inte alltid samma sak så därmed är 

det av intresse att se hur ordet lyrik behandlas också. Genren lyrik nämns uttryckligen i 

kursplanen för svenska 3 i gymnasieskolan9 och i den sammanslagna kursplanen för 

högstadiet, alltså den som motsvarar årskurserna 7–9.10 Det ska dock förtydligas att det står i 

det centrala innehållet för svenska 2 att “[...]skönlitteratur, vilket även inkluderar teater samt 

film och andra medier[...]”, något som också kan innebära lyrik.11 Utifrån den här 

informationen kan man kanske dra slutsatsen att för gymnasiet är arbete med dikter något 

som sker främst i årskurs tre, men att det även kan förekomma i tidigare årskurser beroende 

på lärarens val. I högstadiet verkar det vara mer fritt då det inte är bundet till en speciell 

årskurs. 

 

3. Syfte och frågeställning 

I den här delen presenteras uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

3.1. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka delar av lyriken lärare i svenska i 

högstadiet och på gymnasiet tycker är viktigast i undervisningen samt vilka konsekvenser det 

kan ha för svenskundervisningen. Uppsatsen syftar därmed till att tydliggöra vilka kategorier 

av dikter som är mer framträdande och vilka som kommer i skymundan, om så är fallet. 

 

 
8 Joakim Kilman, ”En kanon för alla – om litteraturkanons vara eller icke vara” i Portar till språk och litteratur, 

Solveig Granath & Björn Bihl (red.), Karlstad 2007, s. 117–130. 
9 Skolverket,  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm 

2011, 4.8. "Svenska", ss. 160–183. (hämtad 2021-12-20). 
10 Skolverket, Kursplan för svenska. Stockholm 2011, ss. 1–12 (hämtad 2021-11-22). 
11 Skolverket 2011, 4.8. ”Svenska”, ss. 160–183. (hämtad 2021-12-20) 
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3.2. Frågeställning 

De två frågeställningarna den här uppsatsen ämnar besvara är: 

1. Vilka aspekter av lyrikundervisningen anser svensklärare på högstadiet och gymnasiet 

är de viktigaste? Hur påverkar det valen av lyrik? 

2. Vad för konsekvenser kan lärarnas val för svenskundervisningen ha?  

 

3.3. Avgränsning 

En avgränsning som har gjorts införs skrivandet av den här uppsatsen är att endast skriva om 

högstadiet och gymnasieskolan. Detta val gjordes då jag anser att det finns en risk att det är 

för stor skillnad mellan exempelvis läsning av dikter i årskurs två i grundskolan och i nian, 

snarare än i nian och gymnasieskolan. Denna skillnad skulle möjligtvis ha orsakat att 

uppsatsens fokus hamnade på skillnader mellan olika årskursers lyrikläsning snarare än en 

undersökning som berör mer generell svenskundervisnings lyrikmoment. 

 

4. Tidigare forskning 

Det råder ingen brist på forskning inom området lyrik och dess roll i skolan då det är ett ämne 

som har studerats och diskuterats i omfattande mängder. En av de ledande forskarna är 

docenten Lars Wolf som bland annat har skrivit Till dig en blå tussilago, en handbok som 

handlar om just lyrik i skolvärlden.12 Wolfs redogörelser och tankar kanske kan förklara 

lärares val och är därmed relevant för den här uppsatsen. Wolf argumenterar för lyrikens roll 

och betydelse i svenskundervisningen och nämner framför allt tre argument som stöttar hans 

tes. Det första är det funktionella argumentet som följs av det emancipatoriska argumentet 

och litteraturargumentet som kommer att förklaras nedan. Det funktionella argumentet går ut 

på att eleverna ska främja sin språkutveckling genom att träna på skrivförmåga och 

koncentration och förmåga att lyssna samt att helt enkelt ha trevligt och roligt.13 Det 

emancipatoriska argumentet går ut på att eleverna genom lyriken ska lära sig att reflektera 

kring olika ämnen, känna engagemang, känslor och fantasi. Genom att ta del av lyriken får 

eleverna en större förståelse för både sina egna värderingar men även andras. Det tredje och 

sista argumentet är det så kallade litteraturargumentet. Argumentet går ut på att eleverna 

 
12 Lars Wolf, Till dig en blå tussilago – att läsa och skriva lyrik i skolan, Lund: Studentlitteratur AB 2004. 
13 Wolf 2004, s. 29. 
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genom att komma i kontakt med ”en rikedom av språk” och genom att träna på att förstå 

texter ska bättre ta del av det stora litteratur- och kulturarvet som finns.14 

 I antologin Kanon och tradition: ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- 

och litteraturundervisningen skriver bland annat Lars Brink och Ingrid Mossberg 

Schüllerqvist om lärares ämnesuppfattning och åsikter om kanon inom litteraturen. I Brinks 

studie visar han att den kategori av olika texttyper som lärare helst väljer är kanontexter, 

framför allt det som kan räknas in i västerlandets kulturarv. En av de mindre populära 

kategorierna var att texterna skulle ”kunna kopplas till undervisningen eller programmets 

tema” samt elevernas behov.15 Rebecca Petterson kommenterar dock denna studie i uppsatsen 

”Vad blir det för bok? En undersökning om valen av skönlitteratur i Svenska 1” i vilken hon 

skriver att Brink saknar kategorier som rör elevers intressen och behov utan att det var något 

som de svarande lärarna hade fått lägga till själva. Utifrån att några lärare kände behov av att 

lägga till den kategorin resonerar Pettersson om att det betyder att lärarna tyckte att kategorin 

rörande elevers intressen var så pass viktig att det var värt mödan, i stället för att bara välja en 

av de färdiga kategorierna.16 Det ska dock tilläggas att det var en av de minst valda 

kategorierna. Fastän Pettersons resonemang är intressant vet jag inte om jag håller med till 

fullo. Hade det varit så att lärarna som Pettersson beskriver ”lägger stor vikt vid eleverna och 

elevernas intresse vid val av litteratur”17 så känns det osannolikt att det ändå skulle vara en av 

de minst populära kategorierna, även med tanke på att kategorin saknades i undersökningen. 

Jag skulle dock säga att avsaknaden av vissa kategorier i Brinks undersökning är det som kan 

bidra till att studiens resultat går att misstolka. Ingrid Mossberg Schüllerqvists intervjuer ger 

ett mer entydigt svar i den bemärkelsen att lärarna i studien ser elevernas intressen och behov 

som en viktig del i valet av litteratur men lyfter samtidigt fram att det är endast en av två 

aspekter, något som också togs upp i den här uppsatsens inledning. Den andra aspekten är att 

verken ska bidra till att eleverna lär sig mer om litteraturhistorien och kanon.18 

 

 
14 Wolf 2004, s. 29. 
15 Lars Brink, ”Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna” i Kanon och 

tradition: ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och litteraturundervisning, Lars Brink, Roy Nilsson (red.) 

Gävle: Lärarutbildningen Högskolan i Gävle, 2006, s. 7. 
16 Rebecca Pettersson, ”Vad blir det för bok?: En undersökning om valen av litteratur i Svenska 1”, 

(avdelningen för litteratursociologi, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet) Uppsala 2019, s. 

8. 
17 Pettersson 2018, s. 8. 
18 Mossberg Schüllerqvist 2006, s. 188. 
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5. Metod och material 

Den här uppsatsen är uppbyggd på materialet från en enkät samt från en djupintervju. 

Enkäten är gjord i Google Formulär och lades upp i gruppen Svensklärarna på Facebook som 

består av verksamma och blivande svensklärare. För att få svar hämtade ur aktuell 

skolverksamhet bad jag endast färdigutbildade och verksamma svensklärare att svara på 

enkäten. En kvalitativ intervju genomfördes i vilken en svensklärare blev intervjuad om 

frågor kring ämnet. Enkäten och intervjun formades utifrån riktlinjerna som docenten Jan 

Trost presenterar i Enkätboken och Kvalitativa intervjuer respektive. Nedan kommer först 

enkäten att presenteras samt en diskussion gällande dess utformning. Sedan visas delar av 

intervjun upp och, likt enkätdelen, presenteras även tankarna bakom vilka frågor som ställdes 

och dylikt. 

 

5.1. Enkäten 

Enkäten är uppbyggd utav sex huvudfrågor tillsammans med underfrågor och en frivillig del 

där svarspersonen får möjligheten om att skriva övriga kommentarer. Den första frågan 

handlar om huruvida svarspersonen anser att han eller hon brukar välja ut material för 

lyrikmomentet på egen hand eller om de använder det som är ”tradition” i skolan som de 

arbetar på. Med andra ord, om materialet väljs mest för att det är bekvämt att välja något som 

andra redan har funderat kring. Nästa fråga går ut på att respondenten ska välja ett av 

alternativ gällande frågan om vad de tycker är den viktigaste aspekten när det gäller dikter i 

lyrikundervisningen. Alternativen är följande: att eleverna kan relatera till dikten, att dikten är 

en del av en ”lyrikkanon” samt att dikten är typisk för en viss författare eller epok. I fråga tre, 

fyra och fem ska svarspersonen välja på en skala från ett till fem vilken grad de tycker att den 

respektive kategorin är viktig. Kategorierna knyter an till de olika alternativen i fråga två, 

alltså hur viktigt det är att materialet går att relatera till, att materialet är en del av 

lyrikkanonen och att materialet är epok- eller författartypiskt. För att få en tydligare bild av 

hur enkäten ser ut och den exakta formuleringen av frågorna, se resultatsdelen eller bilagan 

där enkäten presenteras i sin helhet.  

Enkäten publicerades den första december 2021 och 55 svar togs emot under loppet av några 

dagar. 
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5.1.1. Urval 

Tanken med uppsatsen och enkäten är att undersöka svensklärares lyrikval samt deras 

inställning till dem. Urvalet av svensklärare har gjorts, som tidigare nämnt, ur gruppen 

Svensklärarna som finns på Facebook. Gruppen består av verksamma och blivande 

svensklärare och fungerar därför som ett bra underlag för min undersökning. Något som man 

bör ha i åtanke är att det finns en risk att gruppens medlemmar – och om man drar det ännu 

längre, de personer som väljer att svara på enkäten – troligtvis inte representerar den 

genomsnittliga svenskläraren till hundra procent. Exempelvis anar jag att de personer som har 

valt att gå med i gruppen dels är relativt engagerade, då de är med i en diskussionsgrupp för 

lärare, och dels kan vara relativt unga då jag antar att onlineforum är något som yngre 

personer använder i högre grad än äldre. Det bör poängteras att detta är endast antaganden 

ifrån min sida och behöver inte stämma. Anledningen till att enkäten lades upp i en 

Facebook-grupp i stället för att exempelvis ha skickats på post till alla högstadier och 

gymnasieskolor i Uppsala är av bekvämlighetsskäl, något Trost jämför med det som Cajsa 

Warg påstås ha sagt, att ”man tager vad man tager kan”.19  

 

5.1.2. Reliabilitet och validitet - enkät 

Reliabilitet är ett begrepp som innefattar att situationen och frågorna ska vara lika för 

respondenterna och inte vara påverkade av slumpinflytelser som exempelvis olika språkbruk, 

annorlunda formuleringar på frågorna et cetera. Alla deltagare i undersökningen ska ges 

samma förutsättning att kunna svara på frågorna på ett riktigt sätt utan att bli påverkade av 

yttre faktorer.20 I de bästa av världar i ett scenario där allting har gått rätt till skulle man 

kunna göra om en enkätundersökning vid ett senare tillfälle och få ett likadant resultat.21 Man 

får dock tänka på att det är många faktorer som Trost tar upp är mycket svåra eller rent utav 

omöjliga att kontrollera som skapare av enkäten, till exempel deltagarnas humör, hur 

hungriga de är, om de gör enkäten för sig själva eller tillsammans med någon annan.22 Då jag 

publicerade enkäten online och respondenterna svarade hemifrån har jag ingen som helst 

 
19 Trost 1994, s. 30. 
20 Trost 1994, s. 53. 
21 Trost 1994, s. 57. 
22 Trost 1994, s. 57. 
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kontroll på någon av dessa faktorer. Enkäterna är dock, tack vare sin utformning, desamma 

för alla och skiljer sig inte i formuleringar och liknande. 

 Gällande validitet definierar Trost det som ”[…] att instrumentet eller frågan 

skall mäta det den är avsedd att mäta”.23 Med det menas att man frågar rätt saker, alltså just 

det som undersökningen går ut på, och med specificitet snarare än vaghet. Ett sätt för att 

förbättra ens undersöknings validitet är att undvika missförstånd från deltagarens sida. Detta 

kan man göra genom att låta bli att använda onödigt avancerade ord, begrepp med olika 

innebörd och krångliga satser. I min undersökning har jag använt mig av begreppet 

”lyrikkanon”, något som medför en risk att det kan betyda olika saker för olika läsare. För att 

motverka det något har jag satt begreppet inom citattecken för att visa att det inte direkt är 

något vedertaget och exakt utan snarare något mer diffust som är mer öppet för tolkning. Med 

det sagt är det inte en garanti att man som läsare och skribent ser exakt lika på uttrycket för 

det men det minskar nog i alla fall risken för missförstånd. Jag har även valt att inkludera en 

kommentarssektion i slutet av enkäten i vilken svarspersonerna får chansen att säga till om 

något saknades, tankar de hade som inte fick plats i tidigare frågor och möjligheten att påpeka 

eventuella fel i enkäten.  

5.2. Intervjun 

Intervjun är baserad på enkätens frågor och är mer eller mindre en slags diskussion om 

frågorna samt resultatet från enkäten. Jag läste upp frågorna och bad läraren att svara på dem 

vilket sedan följs upp med att jag berättade hur de andra lärarna, alltså svarspersonerna från 

enkäten, hade svarat.  

5.2.1. Urval och konfidentialitet 

Den läraren som valde att ställa upp i intervjun är en högstadielärare. Ursprungligen var 

tanken att ha både en högstadielärare och en gymnasielärare, men på grund av 

missbedömning av tiden och ändrade planer i sista sekunden behövde en av 

intervjupersonerna avböja intervjun. Naturligtvis hade det varit fördelaktigt att ha minst två 

personer att intervjua men en person fungerar också, då materialet från intervjun används 

främst för att fördjupa och illustrera diskussionen kring enkätens resultat. Läraren är bekant 

till mig och blev tillfrågad om att vara med utav bekvämlighetsskäl.  

Vetenskapsrådet har ett antal riktlinjer gällande så kallat ”integritetskänsligt material” som 

 
23 Trost 1994, s. 59. 
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jag har utgått ifrån när det gäller behandlingen av anonymitet i den här uppsatsen. Genom att 

utesluta namn, skola och var hon kommer ifrån garanterar jag att intervjupersonen kan vara 

anonym och fyller därmed konfidentialitetskravet. Det finns även ett par riktlinjer som 

kortfattat går ut på att intervjupersonen ska veta om att intervjun är frivillig och går att backa 

ur när som helst, vad undervisningens syfte och metod är samt garantin att individernas 

uppgifter endast ska användas i forskningssyfte.24 

5.2.2. Reliabilitet och validitet - intervju 

Till skillnad från tankesättet när det gäller den mer kvantitativt inriktade enkäten gäller andra 

regler för kvalitativa intervjuer. I stället för att fokusera på en hög grad av standardisering och 

reliabilitet är det snarare en förutsättning att det inte är standardiserat.25 Fastän man utgår 

ifrån samma grund av frågor är det naturligt att den kvalitativa intervjun tar olika riktningar 

med följdfrågor och så kallade slumpinflytelser. En av reliabilitetens grundprinciper, att man 

ska få samma resultat från samma person vid en annan tidpunkt är därmed inte applicerbar 

här då den utgår ifrån en sorts konstans, att personen i fråga inte har utvecklats eller ändrat 

åsikt utan snarare är helt stabil och statisk, något som inte är möjligt i praktiken.26 

 Validitet, å andra sidan, är dock fortfarande viktigt då det som tidigare nämnt 

går ut på att man som intervjuare ställer frågor på ett sätt som gör att man får svar på det som 

undersökningen handlar om.27 Det gäller att vara precis i sina frågor och säkerställa sig om att 

både intervjuaren och den intervjuade har samma förståelse kring tvetydiga begrepp, som 

exempelvis ”lyrikkanon” i mitt fall. 

  En viktig aspekt av undersökningen, både i enkätens och intervjuns fall, är 

objektivitet. Som skapare av frågorna och den som håller i intervjun ska man självklart inte 

försöka påverka deltagarna med egna åsikter eller leda in dem till att svara på det sättet man 

helst skulle vilja. Om det vore fallet skulle intervjuns värde sjunka avsevärt då det inte längre 

är svarspersonernas åsikter man mäter utan författarens.28 

 Läraren fick veta att hon är helt anonym i intervjun förutom informationen som 

redan har presenterats, att hon är en högstadielärare. Lärarens namn har även ersatts med ett 

slumpvist valt namn för att försäkra anonymitet.  

 
24 Vetenskapsrådet, God forskningssed, https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-

forskningssed.html, s. 39–41. (2021-12-19) 
25 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur 1993, s. 100. 
26 Trost 1993, s. 102. 
27 Trost 1993, s. 102. 
28 Trost 1993, s. 103. 

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html
https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html
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6. Resultat och diskussion 

I den här delen presenteras resultatet från enkäten och intervjun. Cirkel- och stapeldiagram 

har använts för att göra svaren från enkäten överskådliga och efter vardera diagram följer en 

beskrivning av innehållet och en diskussion om resultatet. Gällande frågor som inte gick att 

presentera i diagramsformat, exempelvis när respondenterna skulle skriva vad de tycker är en 

typisk relaterbar dikt, kommer jag delvis att ta upp svaren när det är relevant för diskussionen 

men de går även att hitta i bilaga 1. Innehållet från djupintervjun utgör även en del av 

diskussionen och presenteras närmare där.  

 

6.1. Huvudfrågorna 

De frågor ur enkäten som kan betraktas som huvudfrågor är de som presenteras i det här 

avsnittet. Det är de viktigaste resultaten för den här uppsatsens inriktning och består av frågor 

som står för sig själva, till skillnad från de uppföljande frågorna som går ut på att 

respondenterna ska nämna exempel samt de frågor som har med tidsåtgång att göra. 

6.1.1. Val av material 

 

Diagram 1. 

I diagrammet ovan kan man se resultatet av den första frågan, och det visar sig att den stora 

majoriteten, cirka 93 % eller 50 respondenter, oftast väljer ut materialet själva medan 

resterande fem personer i stället väljer det material som skolan brukar använda. Den 

intervjuade läraren, Lärare A, som kallas Anna i den här uppsatsen, nämner att fastän det kan 

finnas vissa enskilda passande dikter i läroböckerna krockar deras upplägg ofta med hennes 
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egna. Hon nämner som exempel att dikterna kan vara för långa, för korta eller ur fel epok för 

att det ska passa upplägget och att det därmed helt enkelt fungerar bättre att välja dikterna på 

egen hand. Anna poängterar dock att läroböckerna fungerar bra som inspiration.  

På min fråga om vad Anna tänker på när hon väljer ut lyrik själv så svarar hon 

att valen ofta handlar om att visa eleverna vitsen med lyrik. ”Varför ska man överhuvudtaget 

skriva något i diktform när man kan skriva en novell om saken, eller en hel bok?” är en 

retorisk fråga som hon brukar ta upp på lyriklektionerna. För att förtydliga sin poäng brukar 

hon låta eleverna fundera på vad exempelvis ”jag längtar stenarna där barn jag lekt” betyder. 

Många bra tankar lyfts ofta fram, som att det kanske har med tankar på hembygden eller 

vemod att göra. När eleverna har tänkt och reflekterat om det tillräckligt länge går hon till 

steg två, nämner Anna, och berättar att man skulle kunna skriva en hel bok om vemod och 

hemlängtan men att en finurlig aspekt av lyriken är att man kan fånga allt det med bara ett par 

rader i stället. 

6.1.2. De viktigaste aspekterna i lyrikundervisningen 

 

Diagram 2. 

I fråga nummer två har de flesta av respondenterna, drygt 40 stycken, svarat att det är 

viktigast att eleverna kan relatera till dikten. Att dikten är epok- eller författartypisk har också 

fått en betydelsefull mängd svar, ungefär 20 personer. Alternativet som har med kanon att 

göra är det minst populära med cirka 15 svar men är samtidigt inte långt bakom den tidigare 

nämnda kategorin. Det man kan utläsa ifrån det här diagrammet är alltså att det är med stor 

marginal som relaterbarhet är den viktigaste aspekten när det gäller att välja dikter för 

svenskundervisningen. Utifrån de skriftliga kommentarerna och intervjun verkar det som att 
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en del använder dikter av den kategorin för att väcka intresset för lyrik hos eleverna för att 

sedan enklare kunna undervisa om andra, mer klassiska verk. I en undersökning gällande 

litteratur och ungdomar av Gunilla Molloy visar hon att flera av de intervjuade lärarna menar 

att genom skapandet av en rolig och intressant läsupplevelse blir eleverna sporrade till att läsa 

mer i framtiden,29 något som enligt min uppfattning är relevant även för lyrik. Något man 

kanske bör ta hänsyn till gällande lyrik, till skillnad från andra delar av litteraturämnet, är att 

det finns en risk för att elever kan uppleva att lyrik är svårt eller bara har en allmän motvilja 

mot genren, enligt forskaren Brian Hanratty.30 Jag anser därför att det är av extra vikt att man 

visar för eleverna att lyrik inte nödvändigtvis behöver vara ”svårt” eller ”tråkigt” utan att man 

kan göra det spännande och givande bara man kommer över de inledande hindren i form av 

dessa fördomar. Forskare som Olle Nordberg menar i en artikel för Tidskrift för 

litteraturvetenskap att läsandet av lyrik kan vara ett sätt för elever att lättare komma in i 

litteraturvetenskapen genom att det låter dem ”skapa sin egen litterära identitet”, något som är 

en viktig del av elevernas litterära kompetens.31 Att då använda lite lättsmälta och relaterbara 

dikter till en början kan därför i min mening hjälpa dem att komma över tröskeln. 

  I Annas fall var hon kluven mellan relaterbara dikter och kanondikter, men hon 

menar också att det går att kombinera dem på sätt och vis och att man inte behöver tänka att 

de är helt separata. Hon ger exemplet att idén för upplägget är kanske att använda en 

Karlfeldt-dikt men att hon ändå gärna vill att eleverna ska kunna förstå och intressera sig för 

dikten och söker därför efter en dikt av Karlfeldt som hon känner är särskilt allmänmänsklig 

och övergripande. ”Man kan hitta väldigt mycket i äldre tiders diktning som gäller än idag” 

fortsätter hon med och säger också att en dikt inte nödvändigtvis behöver handla om nutida 

saker som till exempel sociala medier för att vara relaterbar utan att teman som kärlek, sorg 

eller känslan att inte höra hemma är något som många ungdomar kan känna igen och därmed 

intressera sig för.  

 
29 Gunilla Molloy, Att läsa skönlitteratur med tonåringar, Lund 2003, s. 80–81. 
30 Brian Hanratty, “Poetry and Gender: A Comparative Evaluation of Boys’ and Girls’ Responses to Poetry at 

Key Stage 4 in Northern Ireland” Research Papers in Education, 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02671522.2010.483525?tab=permissions&scroll=top, s. 424. 

(2021-12-20). 
31 Olle Nordberg, “Lyrik som ingång till litteraturen – Litteraturdidaktiska reflektioner om poesins betydelse för 

gymnasiets yrkeselever”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2019:4, e-artikel, s. 57. (2021-12-19). 
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6.1.3. Vikten av relaterbarhet 

 

Diagram 3. 

Gällande frågan hur viktigt det är att eleverna kan relatera till materialet så har de flesta valt 

alternativen tre, fyra och fem på viktighetsskalan där ett är ”inte viktigt alls” och fem är 

”väldigt viktigt”. Alternativ fyra har flest med 20 respondenter och är följt av alternativ fem 

med 16 svar och alternativ tre med 15 svar. Detta visar att majoriteten tycker att det är viktigt 

medan andra stora grupper anser att det är väldigt viktigt eller ganska viktigt. Ingen har valt 

alternativ ett, att det inte är viktigt alls, och bara fyra personer har valt alternativ två, att det 

inte är så viktigt. Till skillnad från de två följande diagrammen har diagram 3 en tydlig 

fördelning till den högra sidan av viktighetsskalan, alltså att relaterbarhet är viktigt. Detta 

tyder på att oavsett vilken kategori lärarna föredrog som den viktigaste kan ändå den stora 

majoriteten enas om att relaterbarhet när det kommer till dikter är en grundstomme. Det är 

även något som överensstämmer med resultatet ur Mossberg Schüllerqvists undersökning om 

litteraturval, nämligen att elevernas intressen och erfarenheter är något som lärare ofta utgår 

mest ifrån när de väljer litteratur.32 Även forskaren Anna Sigvardsson noterar att igenkänning 

är en oerhört betydelsefull aspekt när det gäller att engagera läsaren och beskriver det som att 

läsningen genom naivitet och narcissism blir som en slags spegel för läsaren där litteraturen 

kommer i andra hand och självkännedom prioriteras.33 

 
32 Mossberg Schüllerqvist 2006, s. 189–190. 
33 Anna Sigvardsson, ”Att läsa fram sig själv – unga om centrallyrikens betydelse”, Edda, 11/10 2017, 

https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.1500-1989-2017-04-03 (2021-12-20), s. 342-343. 

https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.1500-1989-2017-04-03
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6.1.4. Vikten av kanon 

 

Diagram 4. 

Resultatet från frågan som handlar om hur viktigt det är med material som är en del av 

lyrikkanonen är relativt jämnt fördelat över mitten. Likt den tidigare frågan går skalan från 

”inte viktigt alls” till ”väldigt viktigt”, vilket visar att en stor del, cirka 22 personer, tycker att 

det är ganska viktigt med kanondikter. Resterande respondenter är jämnt fördelade över inte 

viktigt-delen och väldigt viktigt-delen. Alternativ ett har 5 respondenter, alternativ två har 11 

respondenter, alternativ tre har som tidigare nämnt 22 respondenter, 14 personer har valt 

alternativ fyra och till sist har tre personer valt alternativ fem. Man kan se att resultatet är 

något fördelat över mittendelen vilket kan tyda på att det kanske inte är särskilt många av 

respondenterna som har starka åsikter om ämnet. Vissa forskare menar att litteratur anpassad 

för barn och ungdomar har fått komma i rampljuset på bekostnad av kanonverk under de 

senaste årtiondena och att det har resulterat i bland annat att nyexaminerade lärare inte längre 

har samma kompetens inom litteraturhistorien.34 Det skulle möjligtvis kunna förklara 

resultatet i diagram 4. Något som bör poängteras är dock att om påståendet stämmer så 

behöver det inte nödvändigtvis betyda att nyexaminerade lärare skulle vara ha lägre 

kompetens utan snarare kanske att lärarutbildningen har bytt fokus till viss del. Att barn- och 

ungdomslitteratur har fått en större plats i utbildningen tror jag är mestadels positivt, så länge 

det inte helt konkurrerar ut kanonverk. Särskilt elever i yngre åldrar har nog en större nytta 

utav de – troligtvis – mer relaterbara barn- och ungdomsdikterna som kan fungera som en 

 
34 Gunnar Hansson, Den möjliga litteraturhistorien, Stockholm: Carlssons bokförlag 1995, s. 9. 
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trampolin in i litteraturens gigantiska värld och dess kanoniserade verk. En annan aspekt som 

är värd att belysa är att litteraturkanonen inte är statisk utan förändras med tiden.35  

Läraren Anna är en stark förespråkare för att användandet av kanoniserade verk 

i undervisningen. Hon menar att fastän exempelvis ens grannes hemmagjorda dikt är väldigt 

fin så är det inte bara det estetiska hon är ute efter. Att undervisa om epoker, författarna 

bakom dikterna och om dikternas historia (om de har någon, vill säga) är något hon anser är 

en viktig del för att eleverna ska få en bra förståelse för litteratur och en bredare 

allmänbildning. ”Det är ju inte av en slump som de så kallade ’kanonförfattarna’ blev så pass 

kända och betydelsefulla för svensk litteratur och även hela samhället!” uttrycker Anna. ”Jag 

tror att många av de äldre dikterna som är populära än idag är det för att de behandlar 

allmänmänskliga teman. Att få sitt hjärta brustet är lika smärtsamt idag som det var för över 

100 år sedan.” fortsätter hon med. Karin Boye är ett exempel som tas upp då Anna tror att 

Boyes dikter tilltalar eleverna med det ofta väldigt känslofyllda innehållet som många 

tonåringar nog kan känna igen sig i. 

6.1.5. Vikten av författar- och epoktypiskhet 

Diagram 5. 

Den här frågan går ut på vilken vikt lärare lägger vid att materialet är författar- eller 

epoktypiskt och på samma sätt som de två föregående frågorna går skalan från ett som 

motsvarar ”inte viktigt alls” till fem som står för ”väldigt viktigt”. Som man kan se har 

alternativ tre och fyra exakt lika många respondenter, 18 stycken vardera. Detta tyder på att 

 
35 Kjeld Gravgaard, Litteraturkanon i gymnasieskolan – en studie av svensklärares åsikter, Malmö högskola 

2007, s. 20. 
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den stora majoriteten anser att det är viktigt eller ganska viktigt att materialet är typiskt för 

särskilda författare eller epoker. Alternativ ett har 6 respondenter och alternativ två har 9. 

Slutligen har alternativ fem 4 respondenter. 

 Fastän frågan vid första anblick kan se ut att behandla nästan samma sak som 

den tidigare frågan om kanon, alltså det som diagram 4 visar, finns det en viss skillnad. I min 

mening används verk och författare ur den så kallade ”lyrikkanonen” när man vill ha den som 

ett slags rättesnöre.36 Det är en lista av de viktigaste litterära verk som anses bilda ett 

kulturarv,37 och skulle passa om man exempelvis vill undervisa på ett allmänt plan om svensk 

litteraturhistoria eller utveckla elevernas allmänbildning. Den här frågan däremot berör 

snarare verk som är typiska för vissa epoker eller författare, vilket inte behöver betyda kända 

författare men kan inkludera dem. För att exemplifiera kan man använda diktaren Carl 

Snoilsky som kan betraktas som en typisk lyriker inom efterromantiken38 men som troligtvis 

skulle vara relativt okänd i dagens samhälle förutom inom vissa kretsar. Snoilskys verk skulle 

vara perfekta att läsa och studera med klassen om man ville undervisa om efterromantiken, 

vilket i och för sig troligtvis inte händer särskilt ofta, och diktarens något obskyra status 

skulle inte spela någon roll. Det är nog inte så många idag som anser att Carl Snoilsky är eller 

bör vara med i lyrikkanonen men det gör ingenting då det är själva epokens särdrag man är 

intresserad av i det här fallet. Gällande författaraspekten av frågan är tanken att man kan ta 

någon dikt som är författartypisk utan att den behöver vara känd eller kanoniserad, kanske 

något mindre känt verk av Edith Södergran som har fallit ur tiden. 

 Som man kan se i diagram 5 är det ett stort antal av respondenterna som har valt 

ganska viktigt eller viktigt gällande valet av epok- eller författartypiska verk, ett inte särskilt 

förvånande resultat då det är relevant både för kursplanen för årskurs 7–9 på högstadiet39 

samt alla tre kurser svenska på gymnasieskolan.40 En av enkätrespondenterna kommenterade 

att valet av lyrik varierar beroende på vilket moment de arbetar med för tillfället. Om de läser 

litteraturhistoria föredrar läraren att använda epok- och författartypiska dikter medan om de 

arbetar med jämförande texter anser han eller hon att det underlättar om eleverna kan känna 

igen sig och relatera till materialet. Läraren Anna påpekar i intervjun att fastän det står i 

kursplanerna för högstadiet att eleverna ska utveckla sin kunskap om betydelsefulla svenska 

 
36 Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kanon-(2) ”kanon”, (2021-

12-19)  
37 Gravgaard 2007, s. 6. 
38 Algulin, Ingemar & Olsson, Berndt, Litteraturens historia i Sverige, Lund 1987, s. 278 
39 Skolverket 2011. 
40 Skolverket 2011. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kanon-(2)
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poetiska verk inom litteraturhistorien är det något som i alla fall för hennes undervisning 

ibland kommer lite i skymundan. Hon menar att lärarna på hennes skola brukar fokusera på 

att lära eleverna om lyrikgenren i sig, exempelvis att det är vanligt med en annorlunda 

ordföljd, rim et cetera. Tiden finns tyvärr sällan för att lägga in ett litteraturhistoriskt 

perspektiv på lyrikundervisningen menar Anna, men hon poängterar att om de till exempel 

läser om en författare som har hållit på med både lyrik och prosa så brukar det gå att använda 

dem som exempel på litterära epoker, även i lyrikens fall. 

 

6.2. Tidsåtgång och sammanfattande diskussion 

I det här avsnittet diskuteras de två slutgiltiga frågorna i enkäten, nämligen hur mycket 

undervisningstid som ges åt lyriken i högstadiet och på gymnasiet. 

6.2.1. Tidsåtgång för lyrik på högstadiet 

Diagram 6. 

I den här frågan blev respondenterna tillfrågade att fundera på hur mycket tid som läggs på 

lyrikundervisning inom lyrik under hela högstadiet. 1–5 timmar är den kategorin som störst 

andel respondenter, 17 personer, har valt. 5–10 är det näst mest valda alternativet med 15 

respondenter. Två grupper med ett antal på fyra personer vardera har svarat 10–20 och mer än 

20 timmars undervisning respektive. Som man kan se är det alltså hela 80 % av 

enkätrespondenterna som anger att de inte undervisar om lyrik mer än tio timmar under 

loppet av tre år. Som jämförelse anger Skolverket att en elev läser i snitt cirka 290 timmar 

svenska under högstadiet, vilket visar att lyrikundervisningen tar upp en väldigt liten del av 
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utbildningen.41 Huruvida det är en konsekvens av Skolverkets sparsamma inkludering av 

lyrik i kursplanerna, lärarnas egna preferenser som har visat sig vara en viktig faktor gällande 

lyrikens plats,42 eller en kombination av båda är dessvärre oklart. 

6.2.2. Tidsåtgång för lyrik på gymnasiet 

Diagram 7. 

Denna fråga är identisk med den föregående förutom skillnaden att den handlar om 

lyrikundervisningstid på gymnasiet snarare än högstadiet. Här är den största kategorin 5–10 

timmars undervisning då den är vald av 18 personer. Den är jämfört med resultatet från 

diagram 6 mycket större än det näst största alternativet 1–5 timmar, som har valts av elva 

respondenter. Ett större antal än i diagram 6 har också valt de minst populära kategorierna, 

10–20 timmar och mer än 20 timmar. Likt det förra diagrammet är det lika många 

svarspersoner i båda alternativen här också, nämligen sex personer i vardera. Utifrån det här 

diagrammet kan man se att det i regel läggs ned något mera tid på lyrikundervisning på 

gymnasiet än i högstadiet. Tyvärr finns det ingen officiell siffra på hur många timmar 

svenskämnet får under gymnasiet, till skillnad från Skolverkets information om högstadiet, så 

det går inte att göra samma jämförelse. 

6.2.3. Sammanfattande diskussion av diagram 6 och 7 
I det centrala innehållet i kursplanen för årskurs 7–9 står det att eleverna ska läsa 

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

 
41 Skolverket 2021, ”Timplan för grundskolan”, https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-

och-kursplaner-for-grundskolan/timplan-for-grundskolan (2021-12-21). 
42 Andersson 2019, s. 66. 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/timplan-for-grundskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/timplan-for-grundskolan
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världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, 

dramatik, sagor och myter.”43 Fastän lyrik nämns uttryckligen lämnas ändå så pass mycket 

utrymme för de andra delarna att jag tror att det inte är osannolikt att lärare kanske tar upp 

lyrik lite kort medan det egentliga fokuset läggs på annan sorts skönlitteratur. Utifrån de 

skriftliga svaren från enkäten är det ett antal respondenter som anser att lyrik inte får den tid 

som den behöver i undervisningen och det är en av lärarna som har skrivit att lyriken ofta är 

något som kommer på slutet av terminen som ett lite ”mysigt och lugnt arbete när de tunga 

delarna är avklarade”, vilket tyder på att det ibland inte ses som ett riktigt och seriöst ämne. 

En ytterligare lärare tycker att lyriken inte får den tid den förtjänar och skulle vilja ha mer tid 

så att han eller hon även kan inkludera rapptexter och klassiska verk.  

I intervjun berättar Anna att hon tror att anledningen att det läggs ned så lite tid 

på lyrikundervisningen är för att lyriken i sig inte har samma ställning i samhället nu för tiden 

jämfört med hundra eller tusen år sedan. Hon drar också en parallell med att hon upplever att 

barn och ungdomar i dagens samhälle inte är lika mottagliga för dikter som ofta har abstrakta 

teman och okonventionellt språkbruk. Fastän det mycket möjligt kan ligga en sanning i det 

påståendet anser jag att det inte borde vara en anledning att skära ned på lyrikundervisningen 

utan snarare motsatsen. Det är skolans uppdrag att utbilda elever och om man börjar välja 

bort de delarna som kan upplevas som svåra tycker jag att man går emot det. Att elever tycker 

att dikter kan vara för komplicerade, om så är fallet, är i min mening ett tecken på att man 

snarare behöver arbeta mer med ämnet än att ge upp på det. Forskare som Pär-Yngve 

Andersson är inne på samma spår och menar att vi lever i en tid som är präglad av berättelser 

i olika former och att det eftertänksamma och grundliga tempot som lyriken har skulle gynna 

litteraturundervisning i stort och att det finns en stor potential för lyriken i skolan då den 

bidrar till utvecklande av egenskaper som självinsikt och förståelse för omvärlden.44 En 

viktig detalj, som några av respondenterna också tar upp, är att lyrik som sagt inte är 

begränsat till dikter som kan sägas vara skrivna av gubbar och tanter för mer än hundra år 

sedan utan kan även inkludera andra former som rapp och slam poetry. Jag tror att det kan 

vara en värdefull aspekt av lyriken då det finns chansen att eleverna kan känna igen och 

relatera på ett sätt som kanske inte är lika vanlig med traditionell lyrik. Genom att visa 

likheterna mellan de olika formerna tror jag att det kan vara enklare att få eleverna att 

 
43 Skolverket 2011. (hämtad 2021-12-20) 
44 Pär-Yngve Andersson, ”Lyrikläsning som didaktisk praktik”, Norsk Pedagogisk Tidskrift, 103, 2019:1, e-

artikel, https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.1504-2987-2019-01-07 (hämtad 2021-12-20)  

https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.1504-2987-2019-01-07
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uppskatta vanliga dikter också. Ett exempel på hur man lägga upp det finns i de skriftliga 

kommentarerna till enkäten. En lärare skriver: 

Lyriken är ett otroligt stort område som det går att arbeta så mycket med på så många olika sätt. 

Fler och fler arbetar nog med låttexter som en ingång och knyter ofta lyriken till andra 

arbetsområden. Jag brukar t ex köra Shakespeare och hip hop som ett tema i engelskan i åk 9, 

likheter och skillnader. 

En annan fortsätter på samma spår och använder sig mycket av låttexter och menar att 

eleverna lättare kan känna igen materialet. Han eller hon fortsätter också med att det är viktigt 

att välja ”klassiskt” material eller sådant som ingår i en kanon då det bidrar till elevernas 

allmänbildning, som enligt läraren behöver förbättras. 

 Något man kan säga utifrån den här diskussionen är att det tycks vara ett 

återkommande tema att lyriken inte får tillräckligt stor plats eller att genren inte får nog med 

tid. Många lärare använder sig av musik och mer moderna former av lyrik för att engagera 

eleverna och fastän det inte nämns uttryckligen tror jag att det kan delvis vara en följd av 

tidsbristen med tanke på att man har en begränsad mängd tid på sig att undervisa om lyrik 

och då gäller det att arbeta effektivt. Lärarna arbetar därmed med den tid de har och tycks 

göra det bästa av situationen. Man får även tänka på att det inte är en lösning att man som 

lärare helt enkelt väljer att ha mer lyrikundervisning utan det kommer på bekostnad av andra 

delar av svenskämnet. 

 

7. Slutsats och framtida forskning 

I den här delen presenteras uppsatsens slutsats, en sammanfattning av diskussionen och 

förslag på framtida forskning inom ämnet. 

7.1. Slutsats 
Vilka aspekter av lyrikundervisningen är då av störst vikt, anser lärarna? Vilka val görs? Det 

visar sig, inte helt oväntat, att lärarna slits mellan tidsbrist, jakt på elevengagemang och 

kursplaner. De allra flesta lärarna i undersökningen väljer dock ut materialet på egen hand 

och anser att den viktigaste aspekten är att eleverna ska kunna relatera till lyriken, något som 

forskningen av bland annat Andersson och Sigvardsson har visat vara viktigt. 

Relaterbarhetsaspekten visar sig vara särskilt genomsyrande då en stor andel av de lärarna 

som prioriterade andra aspekter så som kanon eller epok- och författartypiskhet ändå är 
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överens om att relaterbarhet är oerhört viktigt för undervisningen. För att få ett större 

engagemang och igenkänning bland eleverna använder sig en betydelsefull del av lärarna 

ibland av musik, både i form av rapp men även andra genrer, samt slam poetry. Andra menar 

i stället att man kan ta nästan vilken dikt som helst då många har allmänmänskliga teman som 

kärlek, sorg, natur, et cetera, och att det handlar om att det är upp till läraren att göra den 

relaterbar för eleverna. Gällande material ur den så kallade lyrikkanonen tycks 

enkätrespondenterna vara mer neutralt inställda och är fördelade någorlunda jämnt över 

diagrammet. När lärarna bads ge exempel på dikter som de trodde eller ansåg var kanonverk 

så visade sig en intressant detalj, nämligen att Karin Boye eller hennes verk nämndes i 36 av 

de 41 svar som gavs, vilket tydligt cementerar hennes plats i den inofficiella lyrikkanonen, i 

alla fall enligt de lärarna som svarade på enkäten. Svaren på frågan om vikten av material 

som är typiskt för vissa författare eller epoker är också relativt neutrala men lutar åt de högre 

värdena på värdeskalan, troligtvis som en följd av att det uttryckligen står i kursplanerna att 

eleverna ska lära sig om det. Tidsmässigt visade det sig att det läggs ned relativt lite på 

lyrikundervisningen, särskilt på högstadiet där utav 290 timmars undervisning så blev lyriken 

tilldelad mellan en till tio timmar. På gymnasiet verkar tid åt lyrikstudier vara något mer 

generös men det ligger inte långt före. Som en följd av tidsbristen tycks en del lärare försöka 

kombinera olika aspekter av svenskundervisningen för att både engagera eleverna mer men 

också helt enkelt för att hinna med den till synes stressade tillvaron. 

Att vara lärare innebär många utmaningar, bland dem frågan om vilka hur man 

ska förhålla sig till lyrikundervisningen men min förhoppning är att resultatet från denna 

uppsats har kastat lite ljus över åtminstone en av de många aspekterna av litteratururval. 

7.2. Förslag på framtida forskning 

Det vore intressant att göra en liknande undersökning som denna fastän med ett större antal 

respondenter, något som skulle bidra till ett mer statistiskt säkerställt resultat. Exempelvis 

skulle man i en uppsats med ett större omfång kunna försöka att få 250–500 svar i stället för 

mina cirka 50. Även intervjudelen skulle kunna expanderas med användandet av minst fyra 

personer, gärna från både högstadiet och gymnasieskolan. Eventuellt skulle det också vara 

intressant att inkludera resterande årskurser i grundskolan och titta närmare på valen av lyrik i 

de lägre åldrarna för att få en mer fullständig bild av lyrikundervisningen. Inkluderingen av 

fler intervjupersoner skulle kunna betyda att resultatet kan stå mer för sig självt och inte 

endast fungera som en kommentar till enkäten. 
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 En annan del som har potential att utforskas ytterligare är kategorierna som har 

använts i den här uppsatsen. Relaterbarhet, kanon och epok- och författartypiskhet går i min 

mening att använda men det känns också som att det går att finslipa dem genom att fundera 

på hur man kan definiera dem bättre och om det är någon kategori som saknas eller är 

överflödig. Till exempel, som jag har diskuterat tidigare, är kanon och epok- och 

författartypiskhet två relativt lika kategorier som man lätt kan riskera att blanda ihop. Jag har 

försökt att förklara skillnaden mellan dem i uppsatsen men för enkätrespondenterna som 

svarade på enkäten utan någon vidare hjälp var det troligtvis inte lika klart. 

 Ytterligare en del som hade varit intressant att studera är likheterna och 

skillnaderna mellan val av lyrik, som den här uppsatsen handlar om, och val av litteratur i 

största allmänhet. Litteratururval är ett område som det finns omfattande forskning kring och 

jag skulle tro att det finns intressant kunskap att hämta ifrån den diskussionen för ytterligare 

fördjupning kring lyrikval. 
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8.3. Källor i författarens ägo 
Transkription från intervjun och enkäten i sin fulla form finns i författarens ägo och kan tas 

fram på begäran. 

 

9.1. Bilaga 1 – Enkäten 

Enkäten går att komma åt genom följande länk: https://forms.gle/HWStCfGjdCgEgu3t5. 

 

9.2. Bilaga 2 – Övriga kommentarer från enkäten 

Nedan presenteras kommentarer från enkäten som lades till i sektionen ”övriga 

kommentarer”. 

  

Fråga: Ge gärna exempel på en eller flera dikter som du tror är relaterbara för eleverna. 

- De allra flesta dikter är eller kan bli relaterbara för elever. Några exempel från senaste 

tidens undervisning: Somliga gillar poesi av Szymborska, Genom solsystemen 

Södergran, Jag vill möta Boye, Vid Avenue De Nueilly Strindberg 

- Dikter av Yahya Hassan 

- Dagbok, Lenngren 

- Rumi Kappurs dikter brukar jag börja med, för att visa det mindre men ”pang på” 

lyrik 

- Jag använder en hel del sångtexter och som gammalt fan till Imperiet så får Taube och 

Bellman utrymme. Annars blandar jag lite utifrån vad jag träffar på/blir inspirerad av i 

stunden. Ibland använder jag en del av mina egna. 

- Har t.ex. använt en låttext av Timbuktu. 

- Ferlins ”Du har tappat ditt ord” och Boyes ”Ja visst gör det ont” 

- Södergran och Boyes dikter. Mer moderna låttexter - bl använt Korallreven och 

vintergatan. 

- Tomten 

https://forms.gle/HWStCfGjdCgEgu3t5
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- Jag tänker inte på det sättet, snarare att en dikt ska kunna öppna något för eleverna. 

Men det är väl ”relaterbarhet” antar jag. Annars är väl Karin Boye ett typexempel 

på vad som anses vara relaterbart. 

- Låttexter - mängder! 

- Mycket av Bodil Malmsten 

- Dikter up samlingen berör och förstör. 

- Du som aldrig gått ut ur ditt trädgårdsland…, Tidens värde, Under vintergatan  

- Extremt många dikter innehåller allmänmänskliga drag som gör dem relaterbara. 

Oavsett hur gamla de är etc. 

- ”Ja visst gör det ont” brukar gå hem hos många 

- Frödings dikter på värmländska ligger nära västgötskan här i norra Skaraborg. 

Tonsatta dikter som Vierge moderne eller Strövtåg... Har också en naturlig ingång 

för eleverna. 

- Dikter från ”Ortens poeter” där efter dra paralleller till exempelvis Södergran eller 

annan ”klassisk” diktare. 

- Vet inte så många 

- Alla - när de har undervisats på dem. 

- Jag brukar börja med musik de lyssnar på så tar vi det därifrån beroende på vad 

eleverna lyssnar på. Sen försöker jag hitta dikter som knyter an till deras val.  

- Alla, allt handlar om hur mycket tid man lägger ner på att läsa dikter gemensamt.  

- Dagen svalnar (Edith Södergran) 

- Yaya Hassan 

- Boyes Visst gör det ont. 

- Flera av Kristina Lugn, några av Edith Södergran. Jag tar iblan sångtexter med. 

Kent t ex. 

- Lennart Hellsing, Edith Södergran 

- Lagerkvists Ångest! Boyes I rörelse, Solja Krapu 

- Gläntan av Tomas Tranströmer 

- Beror ju enormt mycket på elevgrupp men ”Barndom” av Yahya Hassan är den 

första jag kommer att tänka på. ”Ja visst gör det ont” av Boye är ett annat exempel.  

- Teman såsom vänskap, kärlek, besvikelse, ensamhet och lycka. 

- Slutet och början av Szymborska, Flykten valde oss av Dagerman 

- Ikaros, 
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- Sapfo - Gudars Like (läses under antiken), Edith Södergrans Vierge Moderne 

(lyssnar även på dikten i pop-tappning av Molly Sandén. 

- Ikaros fall, Min själ, Dagen svalnar, Jag frös, Mannen har ordet, Du har tappat ditt 

ord och din papperslapp, Tröst 

 

Fråga: Ge gärna exempel på en eller flera dikter som du tror eller anser är med i 

”lyrikkanonen”. 

- ”flykten valde oss” 

- Boye 

- Boye, visst gör det ont 

- Ångest, I rörelse, Näcken, När dagen svalnar 

- Visst gör det ont när knoppar brister, I folkviseton 

- Stagnelius, Boye, Malmsten, Södergran. Det mesta av dessa författare. 

- Karin Boyes samlingar 

- Sapfo, Karin Boye, Ferlin, Fröding. 

- Karin Boye är fantastisk, men också tydligt kanoniserad. 

- Fröding, Rydberg, Boye, Södergran, Ferlin, Lugn, Åkesson, Martinsson, Geijer, 

Tegnér, Bellman, Taube 

- I rörelse (Boye), någon Tranströmer-dikt, Dagen svalnad (Södergran), Sapfo såklart, 

- Dan Andersson hos oss p.g.a. läget 

- Dagen svalnar; Död Amazon; I rörelse 

- I rörelse av Karin Boye 

- Ja visst gör det ont, Elda under din vrede 

- I rörelse. Ångest. 

- Pär Lagerkvist, Hjalmar Söderberg, Nils Ferlin, Karin Boye, Anna Greta Wide och 

Charles Baudelaire. 

- Stagnelius ”Näcken” Heidenstam ”Medborgarsång” 

- Visst gör det ont, Barfotabarn, ett gammalt bergatroll, vit mans slav 

- Ångest av Pär Lagerkvist, Förruttnelsen Stagnelius, Boye 

- Vän i förödelsens stund, Ångest, Triumf att finnas till, 

- Tomten, Knoppar brister (minns inte exakta namnet) 

- Stagnelius, boye, lenngren, tranströmmer 
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- I rörelse av Karin Boye 

- Karin Boye ” I rörelse” Edith Södergran ” Dagen svalnar” 

- Kan snarare ge exempel på diktare, t.ex. Södergran, Boye, Fröding. 

- Edith Södergran, Sapho, Erik Lindegren, Ekelöf och Fröding 

- De ovan. Till förruttnelsen. Res Amanda! Även mycket Fröding. 

- Ja visst gör det ont 

- Sapfo, Södergran, Boye, Åkesson, Fröding, Coolidge, Woodsworth, Goethe, osv föör 

många 

- Se ovan, någon Södergran, per Lagerqvist kanske 

- Vierge moderne 

- Jag har faktiskt ingen aning men jag avskyr ”När knoppar brister” 

- Vierge moderne av Södergran, Visst gör det ont av Boye, Romanska bågar av 

Tranströmer 

- Älvkungen (Goethe), 

- Se ovan 

- Visst gör det ont när knoppar brister (hjärnsläpp på bodde titel och författare) 

- Ja visst gör det ont, Tomten, Dagen svalnar….,Landet som icke är, Vierge moderne, 

Till fots fick jag gå genom solsystemet 

- Visst gör det ont… Jag köpte min kärlek för pengar… I rörelse 

- Visst gör det ont när knoppar brister 

- Visst gör det ont när knoppar brister, Tomten, Flyttfåglarne 

 

Fråga: Ge gärna exempel på en eller flera dikter som du tycker är författar- eller 

epoktypiska. 

- Älvkungen (Goethe), Grodek (Georg Trakl) 

- I rörelse av Boye. 

- Nordenflycht "Min levnads lust är skuren av", Lagerkvist "Ångest, ångest är min 

arvedel" 

- Ångest, Triumf att finnas till, 

- Maskin i olag (Fröding) 

- Esplanadssystemet Strindberg, mycket av Fröding. 

- Gudars like, like a summeras Day, Bellmans epistlar, endymion, förruttnelsen 
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- Fragment 31, Heliga Birgittas uppenbarelser, Kärlek och Församling.  

- Gråbergssång. Shakespeares sonetter. Wordsworths Daffodils 

- Sonja Åkessons Vara vit mans slav 

- Goethe, Sapfo, Shakespeare (sonett), romantikens diktare, 

- Till min k. Dotter om jag hade någon 

- Vierge moderne av Edith Södergran, Till min dotter av Anna Maria Lenngren 

- Vierge moderne, alla dikter som ger uttryck för ”nationalromantik”  

- Fragment 31, Sapfo, Ångest, Lagerqvist 

- Väljer ofta att lyfta fram kvinnors verk då det mesta är skrivet av män. Då går det 

att jämföra med levnadsvillkoren och hur de skriver olika vilket många av eleverna 

på högstadiet brukar gilla! 

- Fragment 31 Sapfo 

- Sapfo. 

- Frågan ovan beror helt på kontext. Stagnelius Näcken är ett bra exempel på typisk 

romantisk lyrik, Petrarca har bra exempel på medeltida höviska ideal  

- Saphos - Antiken, Shakespeares sonetter Renässans, Lindegren Modernism 

- Rilke, Heine, 

- Har för låg kunskap 

- Vierge Moderne 

- Alla som jag nämnt ovan 

- Sonja Åkesson, Boye, 

- Sapfo 

- Apollinaire 

- Stig Dagerman, Edith södergran, Tomas Södergran 

- Näcken-romantiken 

- Jag av Edith Södergran 

- Näcken; Strövtåg i hembygden, Hercules 

 

Fråga: Övriga kommentarer. Skriv gärna om du vill berätta gällande lyrikval som inte passar 

in på ovanstående frågor. 

 



34 

 

- Lyriken brukar oftast komma in som ett mindre inslag i slutet av terminen, 

mestadels efter betygsättning och som ett "mysigt" och lugnt arbete när de tunga 

delarna är avklarade. 

- Kopplar gärna till elevernas musiksmak och låttexter i allmänhet som en väg in i 

området. 

- Personligen tycker jag att läsning och analyser av lyrik inte alltid är givande i 

klassrummet. Jag brukar spendera mycket tid på att eleverna ska få skriva lyrik. 

Oftast genom övningar att de inte får använda vissa ord, limericks och speciellt 

tema på dikterna. Det här brukar jag spara som ett kompendium som högläses i 

klassen. Alla dikterna är anonyma och varje elev får läsa en högt. Här är dikterna 

ändå relaterbara för eleverna och de blir "en" med dikterna. 

- Jag tar mycket låttexter eftersom jag undervisar i musikklass och eleverna lätt kan 

känna igen materialet. Jag tycker dock det är viktigt att välja material som är 

”klassiskt” eller ingår i någon sorts kanon eftersom eleverna ofta saknar 

allmänbildning på den fronten och jag gillar att bidra till elevers allmänbildning, 

särskilt när jag ändå kan göra det på arbetstid. 

- Gymnasieelever bör bekanta sig med både kanon/utmanande dikter som de har 

svårt att relatera till vid första anblick och mer nutida dikter med teman som passar 

dem. 

- Min tidsuppskattning gäller om du räknar med låttexter också (vilket jag gör). 

Räknar du in lyriken i engelskaundervisningen också blir det förmodligen ännu 

+50%. Lycka till med din uppsats! 

- Väljer ofta dikter på mina elevers modersmål,särskilt när jag har nyanlända i 

klassen 

- Tyckte inte riktigt min syn på lyrikval fick plats i enkäten… jag väljer sånt jagsjälv 

tycker om att läsa, dikter som talar till mig. Om jag gillar det kan jag få eleverna att 

gilla det tänker jag mig. 

- Den tidigare frågan om hur mycket tid beror ju på vad man menar med 

undervisning i lyrik, enbart hur man läser och analyserar lyrik, mindre, att läsa 

lyrik i olika moment, mer tid 

- Jag väljer oftast dikter som passar in i ett tema 

- Att välja dikter handlar dels om tillgång. Det bästa är om eleverna får god tid på sig 

att läsa många dikter och utifrån det själva välja en av dessa dikter de vill analysera 
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ur ett större urval. (Givetvis efter att man arbetat med analys innan på olika sätt så 

att eleverna förstår vad de ska göra med dikten de väljer). 

- Det finns förvånansvärt många poeter som fått Nobelpriset som ändå är relativt 

lättillgängliga för eleverna på gymnasiet. 

- Beroende på vad jag vill att eleverna ska göra med texterna välja dessa ut. Läser vi 

litteraturhistoria är det mer kopplat till epoken men är det jämförande texter 

underlättar det med lyrik som eleverna känner igen och kan relatera till.  

- Lyriken är ett otroligt stort område som det går att arbeta så mycket med på så 

många olika sätt. Fler och fler arbetar nog med låttexter som en ingång och knyter 

ofta lyriken till andra arbetsområden. Jag brukar t ex köra Shakespeare och hip hop 

som ett tema i engelskan i åk 9, likheter och skillnader. 

- Dessvärre tror jag att lyrik inte får den tid den förtjänar. Önskar själv (mitt anda år 

som lärare) att jag kan få till mer tid och blanda in raptexter och mer ”klassiska” 

verk. 

- Jag utgår ifrån modern musik och ställer i relation till klassisk lyrik för att få dem 

att förstå att de tar del av lyrik dagligen. I år arbetar jag uteslutande med svensk 

hiphop. 

- Gärna mer lyrik i klassrummet! 

- Jobbar på högstadiet. Vore fint med kunskapsbank om lyrik. 

- Det viktigaste anser jag är att eleverna själva får prova skriva och möta ord och text 

som inspirerar och kan ge igenkänning. 

- Jag inser att jag lätt hamnar endast i svenska diktare. Inte så konstigt kanske men 

det slog mig att för att få en känsla för dikter och diktning kan man även titta på 

översättningar. 

- Jag jobbar på Sprint. Hela högstadiets svenska ska pressas in på ett år. Det handlar 

många gånger om att föra eleverna mot ett fungerande SVA-språk. Lyrik är inte 

prio. Men jag tycker det är kul. 

- Kanske på vilket stadie man arbetar på och när man tog examen. Vi läste inte en 

rad lyrik på vår lärarutbildning under svenskan. I engelska däremot blev det en hel 

del. 

- Jag använder sällan dikter i undervisningen. 

- Jag undervisar på mycket komprimerade gymnasiekurser på Komvux. Egenvalda 

dikter med muntlig presentation och analys är ett uppskattat inslag i Svenska 3. Då 

kan det ibland bli oväntade val som moderna låttexter och hiphoptexter.  


