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Abstract:
The study is ethnographic and the collected material consists of questionnaires, interviews and 
conducted practical exercises. The purpose of this study is to examine whether it is possible to 
change boys attitude to poetry and poetry teaching through practical exercises. The questions 
which the study is based on concerns how frameworks for tasks can enhance the creativity of 
the students, the standards students have as a reference point and what attitudes boys have to 
poetry. The study shows that students feel that they are more creative if there is a framework 
for the task, it has also been shown that boys do not have any special attitude to poetry, 
because they do not know what the word means. One of the most important results in the 
results section is that boys have a positive attitude to poetry as long as the teacher gives them 
the right tools to work with. 
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1 INLEDNING

Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med 
hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier 
lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. 

(Skolverket, 2011)

Det inledande citatet är ett utdrag ur svenskämnets syfte som beskriver hur språk kan hjälpa 

människor att uttrycka sig, lära känna sin omvärld och även sig själv. Under min gymnasietid 

fanns det en valbar kurs under det individuella valet som kallades för Skrivglädje där målet 

var att finna någon sorts glädje för olika former av skrivande, men främst lyrik. Kursen skulle 

även ge eleverna möjlighet att uttrycka sin personlighet i olika typer av texter och stärka den 

kreativitet som låg inom ramen för kursen. I den nuvarande läroplanen finns det en valbar 

kurs som heter  Skrivande och är den kurs som motsvarar kursen  Skrivglädje  bäst. Kursen 

Skrivande syftar till att eleverna för betyget E bland annat ska kunna ”skriva texter av olika 

slag, både skönlitterära och andra typer av texter.”,  eleven ska även kunna skriva texter ”efter 

mönster och förebilder” men även ”fritt” (Skolverket, 2011). Bland de gymnasiegemensamma 

kurserna som är obligatoriska är det Svenska 3 som ligger närmast kursen Skrivglädje. 

Att läsa, skriva eller lyssna till lyrik är inget som jag sett lärare på fältet arbeta med när 

jag varit ute på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under min tid på lärarprogrammet. Det 

jag själv berört under min VFU inom lyrik är när man i förbifarten tar upp någon mer eller 

mindre känd person som författat lyrik under någon av litteraturhistoriens epoker. Jag har 

upplevt att detta inte brukar vara uppskattat  av eleverna, speciellt inte av pojkarna,  då de 

tycker att lyrik (och skönlitteratur) är tråkigt och inte ger dem något. Enligt Lars Wolf anser 

många svensklärare att det är svårt att använda sig av lyrik i undervisning eftersom detta kan 

framkalla motvilja hos eleverna (Wolf, 2004:11) och då antar jag att elevernas motstånd till 

lyrik kommer från lärarens inställning till ämnet. Wolf skriver även ”...därför borde ett mål för 

skolan vara att avmystifiera lyriken, få den att framstå som en skriftlig uttrycksform vid sidan 

av  andra”  (Wolf  2004:12)  och jag tror  att  ju  mer  man tar  in  lyriken som uttrycksform i 

svenskämnet, desto mer lär sig eleverna att uppskatta och förstå lyrik. 

Pojkarna har varit de som visat mest motstånd till att läsa och skriva lyrik under mina 

veckor på VFU medan flickorna visat mindre motstånd och gjort det som förväntats av dem. 

Den grupp som läste kursen Skrivglädje  på gymnasiet bestod endast av flickor och pojkarna 

lysa med sin frånvaro. Det ger en fingervisning om var mina erfarenheter och förutfattade 

meningar kan tänkas komma ifrån. Jag har av dessa två anledningar valt att fokusera på endast 

pojkar  i  min  undersökning.  Jag  vill  ta  reda  på  om  mina  förutfattade  meningar  är  just 

förutfattade, eller om det finns en grund för mina tankar.
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Utöver att jag är svensklärare är jag även musiklärare och i musikämnet är det pojkarna som 

syns och hörs mest och flickorna smälter helst in i bakgrunden. Jag har dock upptäckt att 

pojkarna även här är  motvilliga när det kommer till  att  skriva,  och i  detta fallet  låttexter.  

Medan det är något som flickorna däremot finner roligt och tar till sig uppgiften med ro. Är 

det verkligen så att pojkarna avskyr att skriva och läsa lyrik eller vad har de egentligen för 

attityd till det? Går det att ändra den attityd som pojkarna verka ha till lyrik? 

Något annat jag reflekterat över är attityden och de förutfattade meningarna hos elever 

på olika program. Det fanns en jargong och föreställning på skolan om att natureleverna var 

de drivna och fick bäst betyg, samhällseleverna var de som inte visste vad de ville göra med 

sitt liv och de praktiska programmen som estet, el och bygg var för de som inte ville plugga 

eller  inte  hanterade  de  teoretiska  ämnena.  Jag  tänkte  att  det  kunde  vara  intressant  att 

undersöka om det fanns en attitydskillnad mellan praktiska och teoretiska program och hur 

stor skillnad det var mellan programmen när undersökningen var inriktad på pojkars attityd 

till lyrik. 

För bara något år sedan fick vi nya styrdokument och i GY11 under svenskämnets 

syfte kan man läsa att eleverna ska få tillfällen att läsa, tala, lyssna och skriva och möta olika 

typer  av  skönlitteratur  och  andra  typer  av  texter  och  sätta  dessa  i  relation  till  sig  själva 

(Skolverket, 2011) men vad som menas med ”andra typer av texter” framgår inte. Dock står 

det i kommentarsmaterialet till läroplanen för svenska att ”Med andra typer av texter menas 

främst vad som ibland brukar kallas för sakprosatexter.” (Skolverket, 2011) samt att: 

I ämnesplanen för svenska används termen genre endast om de litteraturvetenskapliga 
genrerna prosa, poesi och dramatik. I övrigt används genomgående termen texttyp i den 
mer övergripande och allmänna betydelsen ’typ av text’. (Skolverket,2011).

Som jag nämnde tidigare finns det en valbar kurs som går in på skrivandet mer ingående, men 

i  de  obligatoriska  kurserna  handlar  det  huvudsakligen  om  historisk  litteratur  och  ofta  i 

samband med epokstudier. När är det mening att jag ska få tid till att undervisa mina elever i 

skrivande som utgår ifrån kreativitet och inte bara läsa och skriva prosatexter? Det är i mitt 

tycke en smula motsägelsefullt när man i syftet för ämnet skriver att eleven ska lära känna sig 

själv och sin omvärld med hjälp av det som finns i svenskämnet och så berörs lyrik, enligt  

mig, bara ytligt och i förbifarten. Alla elever har sitt eget sätt att lära och kanske behövs det en 

tydlig balans mellan strikta ramar och fri tyglar i uppgifterna som ryms inom svenskämnet. 
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1.1 Syfte och problemformulering

Då jag gått igenom tidigare forskning har jag funnit att det finns rätt lite forskning kring lyrik 

i skolvärlden och gymnasieskolan är ett speciellt outforskat fält. Utifrån den erfarenhet jag fått 

under mina veckor på VFU har jag upptäckt att det speciellt är pojkar som är motvilliga till att  

läsa och skriva lyrik inom svenskämnet. Mitt syfte är således att undersöka om det genom 

undervisning går att förändra pojkars inställning till lyrik och lyrikundervisning. För att ta 

reda på elevernas inställning lämnar jag ut två enkäter i samband med de praktiska övningarna 

och  genomför  även  intervjuer.  För  att  tydliggöra  mitt  syfte  har  tre  frågeställningar 

formulerats:

• Kan intresset och kreativiteten påverkas hos elever genom undervisning? 

• Vad finns det för attityder till lyrik hos pojkar?

• Vilken social norm, som är skapad av samhället, utgår eleven ifrån i sin attityd till 

läsning och skrivande av lyrik?

1.2 Tidigare forskning

Lars Wolf är den forskare som skrivit mest om lyrik och om dess användning i skolan. Även 

han har konstaterat att det finns lite forskning gjord kring lyrik och om hur det används i 

skolan (Wolf, 2004). Med böckerna Till dig en blå tussilago. Att läsa och skriva lyrik i skolan 

(Wolf,2004), Läsaren som textskapare (Wolf, 2002) och …och en fräck förgätmigej: mer om  

att läsa och skriva poesi i skolan (Wolf, 2003) framhåller han att skolan sköter sig bristfälligt 

när det gäller lyrikundervisningen. Wolf har även skrivit en rapport där han lyfter fram att de 

argument som finns för lyrik måste hämtas från utlandet och menar att detta pekar på en brist i 

den svenska forskningen kring lyrik i skolan (Wolf, 1995). I rapporten nämner Wolf namn 

som Linda Hall och Geoff Fenwicks som lyfter påståenden om att lässvaga kan få hjälp att 

påskynda sin läsutveckling med hjälp av lyrik (Wolf, 1995). 

I  boken  …och  en  fräck  förgätmigej:  mer  om  att  läsa  och  skriva  poesi  i  skolan 

framhåller Wolf vikten av att eleven ökar sitt ordförråd för att kunna nyansera och variera sitt  

språk och skriver att ”...de måste […] få rikliga tillfällen att genom efter läsande, talande och 

skrivande övar upp sin aktiva ordkompetens.” (Wolf, 2003:15)  Wolf (2003) menar att detta 

inte kan övas genom teoretiskt inpluggande utan att lyrikundervisningen övar detta naturligt. 

Wolf har som utgångspunkt att alla elever kan bli intresserad av lyrik och han presenterar 

olika argument som styrker sina teorier och kommer även med tips på hur man kan hjälpa 

eleverna att komma igång med lyrikskrivandet. Wolf (2004) menar även att lyrik och musik 

hänger ihop på många olika sätt. Han anför även att ”...musik kan definieras som organiserat 
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ljud, och det är en definition som ofta – absolut inte alltid – fungerar bra på lyriken också.” 

(Wolf, 2004:22). Wolfs forskning är relevant för mig eftersom han liksom jag lyfter problemet 

med att det finns för lite forskat kring lyrik och hur det kan påverka eleverna.

Gun Rooswall Persson har skrivit en avhandling som heter Lärande samtal – elevers  

kollektiva textbygge i samband med diktskrivande där hon undersöker hur elever i årskurs 9 

muntligt löser en gruppuppgift genom samtal och hon diskuterar även hur eleverna skapar 

kön.  (Rooswall  Persson,  2000)  Rooswalls  undersökning  visade  att  elever  använde  olika 

samtalsstilar  under  problemlösningen,  som  var  att  skriva  en  gemensam  dikt.  Uppgiften 

eleverna fick var att skriva en dikt tillsammans och tala om den.  Hon kom fram till att de 

grupper som hade lätt för grupp- och uppgiftsorienterat arbete löste uppgifterna och fungerade 

bäst. Hon framhåller även att gruppdiskussioner allmänt ses av lärare som ett bra tillfälle för 

eleverna att  lära sig, men studien visade att  det inte alltid är det mest effektiva sättet  för  

elevernas inlärning och att det kan vara komplicerat för läraren att leda en gruppdiskussion. 

Denna forskning är egentligen inte relevant för min uppsats eftersom mina elever inte skrev 

texter tillsammans, dock kan det finnas en relevant koppling mellan Rooswalls forskning och 

de samtal mina informanter förde kring de texter som de läste.

Per-Olof Erixon skriver i sin bok  Drömmen om den rena kommunikationen  att den 

forskning som kan komma att göras kring gymnasieungdomars lyrikvanor har en risk att bli 

aningen  mager.  (Erixon,  2004)  Erixon  skriver  vidare  om  Catharina  Nyströms  studie 

”Gymnasisters  skrivande:  en  studie  av  genre,  textstruktur  och  sammanhang”  som i  stort 

handlar  om  skrivundervisning.  Studien  visar  att  det  främst  är  prosatexter  som  ingår  i 

skrivundervisningen och att lyriken är mindre viktig, dessutom är det en av få studier med 

inriktning  mot  gymnasiet.  (Erixon,2004)   I  övrigt  återfinns  endast  enstaka  artiklar  som 

behandlar lyrik och ofta är det en studie av en workshop som då behandlas. Även här finns det 

bevis  för  att  lyriken  är  ett  outforskat  ämne  och  att  man  främst  undersöker  prosatexter  i 

forskning. Studien är betydande för mig och är relevant eftersom den behandlar lyrik.

Nadjwa E. L.  Nortons beskriver i sin artikel  (Norton, 2011) hur unga kvinnor på ett 

”community center”  i  New York City får  delta  i  en  workshop som bygger  på  att  skriva 

hiphop-texter. Nortons fokus ligger på att synliggöra hur unga använder poesi som ett verktyg 

för  makten  att  skriva  om kön,  sexism,  sexuella  identiteter  och  sexuella  beteenden  och 

interaktioner. Artikeln ger även en översikt över den kritiska läs- och skrivundervisningens 

teoretiska ram. Avslutningsvis belyser skribenten innebörden av hur viktigt det är att unga ska 

få uttrycka sina känslor och åsikter och vilken betydelse uttrycket kan ha för unga poeter. 
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Johan Söderman har  forskat  på  hur  barn  och unga kan utvecklas  med hjälp  av  hiphop i 

musikundervisningen. Söderman menar att hiphoptexter ”ökar ordförrådet hos eleverna och 

stimulerar deras lust för poesi och kreativt skrivande.” (Söderman, 2011:170) och Söderman 

(2011) framhåller även att hiphop och sociala medier är viktiga verktyg när man närmar sig 

elever som har svårt att anpassa sig till skolan. 

Vidare har jag funnit en artikel skriven av Angela Wiseman som även hon har studerat 

en workshop där lyrikskrivning står i fokus. Artikeln  Powerful Students, Powerful Words:  

Writing and Learning in a Poetry Workshop (2011) handlar främst om hur Wiseman genom 

en etnografisk studie undersökt hur elever i en högstadieklass i Storbritannien svarat på en 

poesiworkshop som bygger på elevernas olika livserfarenheter. Resultaten av studien visar hur 

workshopen uppmuntrade eleverna till att bidra till sitt eget lärande i klassrummet och hur 

eleverna kan använda språket för att kommunicera. (Wiseman, 2011)

De tre ovanstående författarna Norton, Söderman och Weisman behandlar i princip 

samma saker. De talar om att skrivande av olika slag kan stimulera elevernas lärande och öka 

lusten och kreativiteten. Dessa artiklar är relevanta för min undersökning eftersom jag gör en 

liknande studie. Jag har dock till skillnad från dem valt att fokusera på pojkar och på attityder. 

Jag har även uppmärksammat att det finns två examensarbeten skrivna av blivande 

lärare som behandlar liknande forskning kring lyrik som jag gör. Den ena är  ”Mer poesi i  

skolan – en kvalitativ undersökning om poesins ställning i gymnasieskolan” av Lise-Lotte 

Holm och Malin Åstedt Dillard som skrevs på Högskolan i  Kristianstad 2005. Uppsatsen 

handlar om elever och lärares attityder till poesi på gymnasiet och den tar även upp hur man 

kan använda poesi som ett pedagogiskt verktyg för att nå målen för kursen. Resultatet visar att 

eleverna och lärarnas attityder är positivt inställda till  poesi och det skribenterna vill även 

lyfta fram att poesi fick eleverna att nå målen för kursen. Den andra är ”Lyrik på gymnasiet-  

Varför använder gymnasielärare lyrik i undervisningen? Och vad tycker eleverna?” skrivet 

av Martin Löfgren 2007 som även han skrev vid Högskolan i Kristianstad. Löfgrens uppsats 

handlar  om hur lärare och elever  resonerar  kring lyrikanvändning på gymnasiet.  Han har 

genomfört intervjuer med både lärare och elever och har kommit fram till att en framgångsrik 

lyrikundervisning  bygger  på  lärarens  engagemang  och  på  att  lärare  använder  olika 

undervisningsmetoder. 

Genom forskningsgenomgången har jag uppmärksammat att det behövs mer forskning 

som  belyser  och  fokuserar  lyrik  och  dess  betydelse  för  eleverna.  Det  behövs  en  ökad 

förståelse för olika elevers inlärning men även en fingervisning om hur lärarens attityd till 

ämnet kan påverka elevernas intresse och attityd. 
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2 METOD OCH MATERIAL

I detta kapitel kommer jag att förklara hur de olika delarna i undersökningen har utformats. 

Utifrån Vetenskapsrådets riktlinjer har jag tagit hänsyn till hur man ska behandla personer 

som ingår i forskning. (Vetenskapsrådet 2011) Alla de elever som deltagit i denna studie och 

eleverna fick i god tid via ett mail veta hur materialet som jag samlade in skulle behandlas,  

detta  i  enlighet  med  informationskravets  riktlinjer.  Samtyckeskravet  är  beaktat  och 

deltagandet i  studien var frivilligt.  Alla personuppgifter som samlades in är skyddade och 

konfidentiella. Björkdahl & Dimenäs (2007) skriver att kraven som finns runt principerna är 

där  för  att  skydda individen och är  något  som man bör  beakta  vid  undersökningar  inom 

skolan. Jag har använt tre olika metoder och alla är etnografiska. I kapitel 2.1 redovisas den 

metod jag valt. I kapitel 2.1.1 redovisas hur undervisningen i klassrummet gick till. I kapitel 

2.1.2   redovisas  hur  jag  valt  att  utforma  mina  enkäter.  I  kapitel  2.1.3  redovisar  jag  hur 

intervjuerna är utformade och till sist i kapitel 2.2 beskriver jag det material jag fått in.

2.1 Metod

Ordet etnografi kommer från grekiskan där etno betyder folk och grafi betyder beskrivning, 

alltså kan etnografi översättas till folk(be)skrivning. Etnografi är numera en benämning på 

den del av den kultur- och socialantropologiska forskningspraxis som innefattar insamlandet 

och bearbetningen av forskningsmaterial och analysen av sociala och kulturella strukturer och 

processer (www.ne.se). I en etnografisk tudie finns det olika omständigheter som gör att den 

inte kan upprepas under liknande förhållanden.   

[...]den vetenskapliga etnografiska beskrivningen aldrig göra anspråk på att presentera 
hela den objektiva sanningen om ett givet folks kultur och samhälle, men endast en del 
av sanningen. Detta innebär dock inte att den etnografiska beskrivningen nödvändigtvis 
är bristfällig[...]. (www.ne.se)

detta innebär att denna undersökning kommer att visa delar av hur sanningen på fältet kan se 

ut. Birgitta Kullberg skriver om etnografi på följande sätt:

I en etnografisk studie undersöks en specifik kultur. Forskaren intar undersökningspersonernas 
perspektiv och försöker att se världen genom deras ögon. Undersökningspersonerna lär 
forskaren om hur de tänker och handlar kring det som forskaren studerar. Etnografen undersöker 
en process i en så naturlig miljö som möjligt. (Kullberg, 2004:43).

Det  centrala  för  en  etnografisk  studie  är  att  man  undersöker  en  specifik  kultur  och  får 

information  om hur  personerna  i  undersökningen  tänker  och  handlar  kring  det  forskaren 

undersöker  (Kullberg,  2004).  Eftersom  jag  undervisande  kunde  jag  inte  inta  elevernas 

perspektiv, utan fick komplettera min observation med hjälp av andra metoder.
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2.1.1 Undervisningssituationen

Jag valde att skapa en undervisningssituation där jag i förväg gjort en lektionsplanering (se 

bilaga 1 och kapitel 2.1.1.1) och valt målgrupp efter egna intressen, alltså syftet för denna 

uppsats. Min tanke var att undersöka tre stycken gymnasieklasser där de olika klasserna hörde 

till  olika  gymnasieprogram,  natur,  el  och  energi  samt  bygg.  Jag  valde  även  att  göra 

undersökningen  på  två  olika  skolor  i  olika  delar  av  landet  för  att  få  större  spridning  i  

resultatet. Den ena skolan är en kommunal skola och den andra är en friskola. Gunilla Molloy 

(2003) har bedrivit en liknande form av forskning, som hon kallar för aktionsforskning, där 

hon studerat tonåringars attityder till läsning.  Hon är dock bara observatör och undervisar inte 

själv.  I boken ”Att läsa skönlitteratur med tonåringar” skriver Molloy att aktionsforskning 

syftar  till  att  forskaren  genomför  en  i  förväg  planerad  åtgärd  som  kan  förbättra  det 

missförhållandet man undersöker och skriver vidare att ”Utmärkande för aktionsforskning är 

att det finns ett nära samband mellan den som planerar aktionen och den som analyserar dess 

effekter”  (Molloy,2003:17)  det  som  utmärker  aktionsforskningen  skulle  enkelt  kunna 

beskrivas att det är en forskare som planerar en aktionen och ofta är den som analyserar det. 

Aktionsforskning  är  egentligen  en  utveckling  av  hur  en  etnografisk  studie  fungerar.  Det 

missförhållandet jag undersökt i skolan är det faktum att det i läroplanerna står väldigt lite om 

lyrik. 

2.1.1.1 Upplägg av lektion

Upplägget för lektionen följer svenskämnets centrala delar där undervisningen ska stimulera 

elevernas lust till att tala, skriva läsa och lyssna för att ge stöd i deras personliga utveckling. 

(skolverket) Min lektionsplanering utgår ifrån att eleverna först får lyssna till olika texter, och 

diskutera  dem,  sedan  läsa  texter  för  att  diskutera  dessa  och  sist  skriva  egna  texter. 

Anledningen till att eleverna inte får diskutera de egna texterna är för att det kan vara känsligt  

att blotta sina innersta tankar för klasskamraterna, men även för att den tidsramen som fanns 

för lektionen, 60 minuter, inte räckte till för att reflektera över de egenskrivna texterna. 

När eleverna kom in i  klassrummet frågade jag om det var okej att  jag spelade in 

lektionen (eleverna hade fått ut ett brev om detta en vecka i förväg) och då det inte var något 

problem placerade diktafonerna strategiskt i klassrummet,  en på bänken längst bak, en på 

bänkraden längst fram i den högra delen av klassrummet och en framme vid katedern i mitten 

av klassrummet. Vid inspelningen av el-klassen och bygg-klassen användes bara en diktafon 

framme vid tavlan. Det första eleverna skulle göra när lektionen startade var att fylla i enkät 1 

där jag ville att eleverna svarade på om de visste vad lyrik var och om de arbetat med det 

tidigare (se bilaga 4). Sedan startade jag delen som jag kallar  Lyssna  och där fick eleverna 
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först lyssna till en text av Göran Hansson som heter ”Om sagorna dör” som jag läste upp för 

dem och efteråt frågade jag om det var någon som hade några tankar om texten, om det var 

lyrik eller inte och vad den handlade om. Sedan läste jag upp texten till ”Brännö serenad” av 

Håkan Hellström utan att först tala om för eleverna att det var en låttext och bad eleverna 

komma med tankar och åsikter om texten.

Det andra momentet för lektionen, är det som jag kallar för  Läsa, där eleverna i par 

skulle läsa två andra texter och sedan diskutera vad texten betydde och handlade om. Texterna 

som eleverna fick läsa var ”Ja, visst gör det ont när knoppar brister” av Karin Boye och en 

text som jag själv har skrivit som heter ”Kontraster”. Eleverna ägnade 5 minuter åt att läsa 

vardera text per och när de hade läst klart fick de prata ihop sig om texten i 2-3 minuter för att 

sedan  presentera  för  klassen  vad  de  hade  kommit  fram till  i  paret.  Det  tredje  och  sista 

momentet kallar jag för Skriva där eleverna skulle få skriva lyrik själva. Den första uppgiften 

eleverna fick var ”När jag var liten” där eleverna fick i uppgift att skriva färdigt meningarna i 

uppgiften på 5 minuter. Tidsramen satte jag för att jag ville att eleverna skulle tänka så lite  

som möjligt  och  skriva  ner  det  första  som kom upp i  huvudet.  Den andra  uppgiften  var 

”porträttdikt” där eleven skulle måla ett skriftligt porträtt av en person med hjälp av några 

fasta  ramar.  Här  fick  eleverna  10  minuter  på  sig  att  färdigställa  texten.  Ramarna  för 

uppgifterna var fasta för att eleverna skulle komma i gång fort med skrivandet och faktiskt 

hinna  skriva  klart  texterna.  För  närmare  beskrivning  av  uppgifterna  se  bilaga  1.  Innan 

lektionen  avslutades  fick  eleverna  fylla  i  enkät  2  där  de  fick  svara  på  hur  de  upplevde 

lektionen (se bilaga 5).

2.1.2 Enkäter 

Björkdahl  & Dimenäs  (2007)  beskriver  fördelen  med  enkäter  när  man  vill  undersöka  en 

företeelse i större grupper på följande sätt: 

”Det kan ibland vara lättare att i enkätform besvara frågor som rör känsliga områden, eftersom 
de tillfrågade kan känna att de är mer anonyma än i en intervjuundersökning, förutsatt att 
utdelandet och insamlandet av enkäten sker korrekt.” (Björkdahl & Dimenäs, 2007:85)  

Jag valde att lämna ut två olika enkäter till de tre klasserna, en som de fick fylla i i början av 

lektionen och en som de fick fylla i vid slutet av lektionen. På enkäterna fick eleverna skriva 

sitt namn för att jag skulle kunna para ihop enkät 1 och 2 och för att jag lättare skulle kunna se 

förändringen av inställning och attityd hos eleverna.  Enkäter är  ett  redskap som gett  mig 

möjlighet att snabbt få reda på elevernas inställning till lyrik innan och efter lektionen. Jag 

valde att använda mig av både öppna frågor och slutna frågor och såhär beskriver Stefan 
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Stukát de olika teknikerna ”Det ostrukturerade frågeformuläret innehåller så kallade öppna 

frågor, dvs. frågor på vilka den tillfrågade själv skriftligen ska formulera sitt svar [...]” och 

”Det  strukturerade  frågeformuläret  innehåller  frågor  med  fastställda  svarsalternativ.  

Förutsättningen för en sådan enkät är att man på förhand har särskild god kännedom 

om det man vill fråga om.” (Stukát, 2005:43.44). Jag valde att använda de båda teknikerna 

eftersom att  jag  insåg  att  det  skulle  vara  omöjligt  för  mig  att  genomföra  intervjuer  med 

likvärdigt  resultat  och bredd och för  att  enkäterna  gav mig  mer  kännedom om elevernas 

attityd  och  tankar  kring  lyrik  på  ett  mer  överskådligt  sätt.  Frågorna  i  enkät  1  berör  om 

eleverna vet vad lyrik betyder, om de har läst eller skrivit lyrik förut och vad lyrik innebär för  

eleven. I enkät 2 upprepas men varieras frågorna och frågorna berör vad eleverna ansåg om 

lektionen, vad som var bäst med lektionen, vad eleverna tycker om att läsa och skriva lyrik 

och vad lyrik betyder för eleven efter  lektionen (enkäterna återfinns i sin helhet i bilaga 4 och 

5). Enkäterna kommer redovisas i tabellform som sedan kommenteras. Eftersom enkäterna 

innehåller  både kvantitativa och kvalitativa resultat  är  tabeller  att  föredra.  De kvantitativa 

resultaten kommer ur de öppna frågorna och redovisas i löptext där de svar som givits citeras. 

2.1.3 Intervjuer

Jag har även valt att göra intervjuer för att få en djupare förståelse för hur eleverna upplever 

lyrikmomentet och hur lektionen kan ha påverkat deras syn på lyrik efter genomförd lektion. 

Intervjuerna som utfördes bokades in i förtid men utfördes efter avslutad lektion. Jag gjorde 

sammanlagt  tre  intervjuer,  två  enskilda  intervjuer  och  en  par-intervju.  Det  var  på 

naturprogrammet och elprogrammet som jag fick möjlighet att intervjua elever och jag har 

valt att döpa informanterna från natur på bokstaven N och informanterna från elprogrammet 

på bokstaven E för att det ska vara lätt att veta vem som hör till vilket program. 

Intervjuerna som är gjorda för undersökningen är lite av den ostrukturerade arten och 

kan beskrivas som att den som intervjuar är ”[...]medveten om vilket ämnesområde som ska 

täckas in, men ställer frågorna i den ordning situationen inbjuder till.  Detta sker ofta med 

hjälp  av  en  checklista[...].”  (Stukát  2005:39).  På  detta  sätt  får  intervjun  ett  djup  och 

intervjuaren  (jag)  kan  ställa  uppföljningsfrågor  där  det  behövs  ett  förtydligande.  Birgitta 

Kullberg har skrivit följande om intervjuer inom etnografi ”Etnografin har verkligheten som 

modell  och  [...]  i  etnografiska  arbeten  används  både  samtalet  (informell  intervju)  och 

djupintervjun (formell intervju).” (Kullberg, 2004:110). 

Jag  valde  att  ha  en  intervjuguide  eller  som,  Stukát  (2005)  valt  att  kalla  det,  en 

checklista,  (se  bilaga  2)  där  jag  hade  förberett  ett  antal  frågor  och  konstruerade  senare 

följdfrågor under intervjun, således använde jag mig av båda formerna vid mina intervjuer. 
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Vid intervjuerna kopplade jag in informanternas enkäter och gick igenom dessa tillsammans 

med informanterna för att ge eleverna möjlighet att utveckla sina svar muntligt. Vid en av 

intervjuerna blev jag av under olika omständigheter tvungen att göra en en par-intervju med 

två elever  då tiden var knapp.  I  en gruppintervju kan det  vara svårt  att  få  fram vad den 

specifika eleven tänker, tycker och känner eftersom informanterna påverkas av varandras svar 

och kanske inte  vill  svara helt  sanningsenligt  då informationen kan vara känslig.  (Stukát, 

2005:41) Intervjuerna redovisas i kapitel 4.1.3 och 4.2.3 och återges i berättande form för att 

fånga känslan som fanns vid intervjuerna. 

2.2 Material

Materialet  för  undersökningen innehåller  enkäter,  intervjuer,  inspelningar  från lektionerna, 

mina egna observationsanteckningar som jag fört under lektionerna och texterna som eleverna 

skrev under lektionen. Enkäterna är det största materialet och i tabell 1 nedan kan man läsa att 

jag samlat in sammanlagt 60 enkäter. 

Under lektionerna med alla klasser fick jag möjlighet att spela in, dels för att komma ihåg vad 

jag själv hade sagt och gjort under lektionen, men även för att jag skulle kunna komplettera 

mina fältanteckningar som jag gjorde när eleverna fick berätta vad de tänkte och kände kring 

texterna i läsnings-momentet. Eleverna fick några veckor i förväg ett brev från mig, som deras 

lärare gav dem, där jag berättade om undersökningen. I brevet frågade jag om inspelning fick 

genomföras och att de kunde maila mig vid frågor, detta brev återfinns i bilaga 3. I tabellen 

(tabell 1) ovan kan man se att jag fick både ljudinspelningar och anteckningar från samtliga 

klasser.  

I tabell 1 kan man även se att det bara gjordes intervjuer i två klasser varav det är två 

enskilda intervjuer och en par-intervju. Intervjuerna är ca 15 minuter långa och spelades in 

med  diktafon.  Jag  kompletterade  intervjuerna  med  stödanteckningar  där  jag  skrev  om 

elevernas  kroppshållning  och  ansiktsuttryck  för  att  få  en  bättre  känsla  för  intervjun  vid 

efterlyssningen. Eleverna skrev texter under lektionerna som jag sedan samlade in och i tabell 

1 ser vi att det var ganska olika i hur många texter som jag fick in. Alla elever skulle skriva 
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två texter vardera men i naturklassen fick jag endast in 5 av 14 texter. I elklassen fick jag in 

hälften av texterna och i byggklassen 18 av 26 texter. Eftersom det var spridda skurar gällande 

inlämningarna har  jag själv valt  vilka texter  som ska redovisas i  undersökningen,  urvalet 

grundar  sig  dels  i  att  det  inte  var  alla  elever  som blev klara  med sina texter,  i  några  av 

klasserna fick jag in fler texter och valde då slumpvis ut två texter som jag tyckte passade för  

undersökningen.  Elevtexterna  redovisas  genom  korta  sammanfattningar  i  kapitlet  för 

undervisningssituationen för varje program och i bilaga 6 presenteras den fullständiga texten. 

Jag har gett författarna till texterna namn på bokstäver som stämmer överens med programmet 

precis som jag gjort för informanterna vid intervjuerna, natur får namn på N, el får namn på E 

och bygg får namn på B. 

2.3 Kritiska reflektioner

De tankar och reflektioner som uppkommit under arbetsprocessen handlar till större del om 

den tidsram som jag satte för min undersökning. Ramen för lektionen var 60 minuter och då 

skulle jag hinna lämna ut enkäter, undervisa och helst av allt skulle intervjuerna ligga inom 

samma tidsram. Lärarna ville att intervjuerna kulle rymmas inom tidsramen som jag var där 

för att deras lektioner inte var längre. Jag hade dock tur att eleverna var villiga att stanna kvar 

en stund efter den 60 minuter långa lektionen. Det uppstod en tidspress hos eleverna när de 

skulle producera egna texter i slutet av lektionen och förmodligen är det orsaken till att jag 

inte  fått  in  fullständiga  och  färdigställda  texter  av  samtliga  elever  som  ingått  i 

undersökningen. 

Det hade varit önskvärt att undersöka fler gymnasieprogram för att få in mer material 

och kanske få tydligare resultat. Att dela ut enkäter har sina svårigheter eftersom eleverna 

själva väljer om de vill svara sanningsenligt eller skriva bara för att de måste och då hittar på 

saker som kanske inte stämmer. 
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3 BEGREPP

I  kapitel  3  kommer  jag  att  reda  ut  de  begrepp  som är  centrala  för  undersökningen  och 

analysen  av  resultatet.  Begreppen som utreds  nedan är  viktiga  för  förståelsen  av  hur  jag 

kommer att tolka begreppen för att sedan kunna använda dem i en analys av det insamlade 

materialet. Kunskap är ett brett begrepp och behöver därför en närmare förklaring för hur jag 

kommer att använda mig av det och hur jag tänker kring kunskap. Kreativitet,  genus och 

attityd  är  centrala  begrepp  som tillsammans  ligger  som grund för  min  undersökning och 

litteratursociologin hjälper mig att förklara litteraturens betydelse för samhället. 

3.1 Lyrikbegreppet

Begreppet lyrik kan vara svårt att tolka och ofta likställs det med begreppen dikt och poesi.  

Ordet lyrik kommer från grekiskan och betyder ungefär ”hörande till lyra” och tillsammans 

med epik och dramatik utgör de textens tre grundformer. Ordet poesi betyder diktning och kan 

tänkas vara en mer adekvat term att använda än lyrik. Poesi och lyrik har i svenskan blivit mer 

eller minde synonyma och i både Sverige och utomlands används poesi ofta som ett allmänt 

begrepp medan lyrik snarare står för något abstrakt eller subjektivt som beskriver en känsla 

eller en stämning. (www.ne.se) Lars Elleström har skrivit följande rader om lyrik: 

”För att förstå lyrikens väsen är det [...]mindre viktigt att fokusera teman, motiv och

stämningslägen [...]. Allt för ofta antas det att lyrik är något som bara är en angelägenhet 

för världsfrånvända melankoliker och kroniska enstöringar med sociala problem.” 

(Elleström, 1999:11)

Jag använder mig av ordet lyrik eftersom att jag anser att det ger eleverna en bredare bild av 

vad lyrik kan vara och utesluter inte lyrik i form av musiktexter. 

3.2 Kunskap

”Det har länge ansetts självklart att den kunskap som finns i skolans verksamhet är av ett slag 

som inte behöver reflekteras. Kunskapen är given av vetenskapen och inbyggd i det kulturella 

arvet och något annat behöver inte sägas.” skriver Bernt Gustavsson (2002:23) i sin bok ”Vad 

är kunskap?” och kunskap är ett begrepp som tydligt behöver lyftas fram i en undersökning 

som denna.  Vad är  det  för  kunskap jag  vill  att  eleverna  får  med sig  efter  att  vi  avslutat 

lektionen, vad ska de ha uppnått? För att jag ska uppnå det jag vill med min undervisning och 

undersökning måste  jag som lärare  tydliggöra  vad som är  viktigt  för  mig.  Vidare skriver 

Gustavsson ”för att tro ska bli kunskap måste vi ha goda skäl, argument, för det vi tror på och 

att vi måste berättiga, dvs visa eller bevisa att det vi tror är sant. (Gustavsson:2002:50) och det 

innebär att jag som lärare ska ha goda skäl och argument för det jag gör, samtidigt måste 
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eleverna tro på det vi gör för att det ska leda till förankrad kunskap. Den kunskap som jag vill  

att eleverna ska ha med sig efter undersökningen är att de ska veta att det går att skriva lyrik 

på olika sätt och utifrån olika ramar. Jag vill att eleverna ska ha testat att skriva lyrik och även 

tolka lyrik som andra skrivit. 

3.3 Litteratursociologi och genus

Lars  Furuland  som  är  professor  i  litteratursociologi  skriver  att  ”Det  mänskliga  språket 

genomlöpes av barnet,  när det lär  sig att  tala,  stava,  läsa,  skriva under samspel med sina 

medmänniskor.”  (1997:33)  och  han menar  att  en  av  de  främsta  förutsättningarna  för  vår 

språkliga  kommunikation  ligger  i  de  erfarenheter  och reaktioner  vi  får  i  samhället.  Inom 

litteratursociologin analyserar man sambanden mellan dikt och samhälle och försöker studera 

litteraturens betydelse i samhället. 

Maria Hedlin beskriver i inledningen till  sin bok  Jämställdhet – en del av skolans  

värdegrund de normer och könsstereotyper som finns och som ligger till grund för att vi blir  

bemötta på ett visst sätt. Hon menar att det finns oskrivna regler för vad som är manligt och 

kvinnligt, att det finns en anledning till att ”pojkar betraktas som tuffa machograbbar och alla 

flickor  som små prinsessor” (Hedlin,  2006:9).  Hedlin menar  att  de oskrivna reglerna och 

normerna blir tydliga när någon bryter mot dem, en kvinna löper risk att bli kallad okvinnlig 

eller manhaftig medan en man kallas omanlig eller mesig (Hedlin, 2006:27). 

Även i skolan finns dessa normer och oskrivna regler och i styrdokumenten kan man 

läsa att det är upp till oss lärare att upplysa eleverna och  försöka motverka könsstereotypa 

mönster. Stereotyper om manligt och kvinnligt yttrar sig även i vårt språk och i våra intressen 

och i boken  Språk och kön försöker författarna att utreda om det finns ett kvinnospråk och 

mansspråk och skriver följande ”[...]människor är sociala varelser som ständigt bär med oss 

kulturella föreställningar om kvinnors och mäns agerande och därmed också förväntningar på 

detsamma.” (Edlund, Erson, Milles, 2007:74). 

3.4 Attityder

Begreppet attityd kan tolkas på många sätt och en definition av begreppet är att ordet betyder 

kroppsställning,  kroppshållning,  pose  eller  inställning,  förhållningssätt.  (www.ne.se)  Jan 

Einarsson beskriver attityd på följande sätt  ”Attityder  har med [...]en böjelse för ett  visst 

beteende (att  göra).  En definition är att  de innebär  en benägenhet  att  konsekvent  reagera 

gillande eller ogillande mot en viss företeelse.” (Einarsson, 2009:217) 

Ellen  Bijvoet  (2007)  skriver  i  Sociolingvistik  att  attityder  hör  ihop  med  vanor, 

värderingar, steroeotyper fördomar och åsikter och att attityder inte är medfödda, utan något 

vi  ”socialiseras in i” (Bijvoet (2007:117). Bijvoet (2007) skriver vidare om att attityderna 

22

http://www.ne.se/


uppkommer  redan  innan  barn  börjar  skolan  då  föräldrarna  påverkar  barnen.  Senare  ”blir 

kompisar, andra jämnåriga, skola och massmedier viktiga förmedlare.” (Bijvoet, 2007:117). 

Bijvoet (2007) menar även att ett av språkets funktioner är att ge uttryck för vem man är. Hon 

skriver även att identiteten kan med hjälp av språket hjälpa oss visa vad vi tillhör för grupp 

och beskriver detta på följande sätt ”Språket kan med andra ord fungera som identitetsmarkör, 

och med hjälp av bl.a. språk […] visar vi vår grupptillhörighet.” (Bijvoet 2007:119).  

3.5 Kreativitet 

Lev S Vygotskij  beskriver hur barns fantasi  avtar ju mer de utvecklas och han pratar om 

puberteten som blir en slags mellanålder. Mellanåldern träder in när barnets barnsliga jämvikt 

rasar och den mogna jämvikten inte är funnen, det vill säga i puberteten. ”Att den skapande 

fantasin i den form som den hade i barnaåren hos tonåringarna träder tillbaka kan man mycket 

lätt märka av det faktum att det är ett massfenomen eller en regel att lusten[...]försvinner hos 

[...] i den åldern.”(1995:43). Vygotskij (1995) framhåller även att ”fantasin är beroende av 

erfarenheten,  men barnets  erfarenhet  […] skiljer  sig  på  ett  markant  sätt  från  den vuxnes 

erfarenhet” (1995:39) och han menar att barns fantasi inte är mer fri än den vuxnes. Snarare 

att barnets fantasi bör vara mer bunden då fantasin bygger på erfarenheter och att man som 

barn har mindre erfarenhet än de vuxna.  Den vuxne väljer sedan att kontrollera fantasin till 

skillnad från barnet som nästan inte kontrollerar den alls. (Vygotskij, 1995)

Kempe  och  West  (2010)  beskriver  den  så  kallade  den  svarta  pedagogiken inom 

musikämnet och det innebär att man skrämmer elever till lydnad. Kempe och West framhåller 

att den svarta pedagogiken bygger på tron att människor är onda i grunden och att ”det enda 

sättet att få dem att arbeta flitigt är att skrämma dem till lydnad med emotionell eller fysisk 

bestraffning.” (Kempe & West 2010:167). Det är alltså en påtvingad kreativitet som skapas 

genom den svarta pedagogiken och kan jämföras med det Vygotskij skriver om massfenomet 

där kreativiteten försvinner hos tonåringar(1995:43). Även om den svarta pedagogiken är en 

metod som idag inte får användas inom skolan finns den ändå mellan eleverna i en form av 

tävling om uppmärksamhet och jakten på betyg. Den lidande konstnären är ett annat uttryck 

som Kempe och West (2010) reder ut och det innebär att man än idag har en uppfattning om 

att  konstnärligt  skapande förutsätter  lidande.  Eleven behöver hela  tiden pocka på lärarens 

uppmärksamhet  och  ”hon  måste  fortstätta  kämpa  för  att  få  lärarens  gillande  av  det  hon 

presterar” (Kempe & West 2010:170).  Jag anser att  det Kempe & West (2010) skriver är 

väsentligt för att kunna förstå lärarens förutfattade mening kring elevernas attityder om lyrik. 

Men även för att förstå och kunna sätta sig in i elevernas situation i skolan. 
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4 RESULTAT

I kapitel 4 kommer jag att redovisa resultatet från undersökningen och har delat upp de olika 

programmen för sig. Jag kommer först att redovisa resultaten från naturprogrammet och har 

delat upp det i mindre kapitel där undervisningssituation, enkäter, intervjuer och en kortare 

sammanfattning finns. Detta upplägg appliceras även på elprogrammet och byggprogrammet, 

det som skiljer byggprogrammet från de två andra programmen är att det inte finns några 

intervjuer. I slutet av kapitel 4 finns en större sammanfattning av hela undersökningen. 

4.1 Naturprogrammet

I detta kapitel kommer jag att redovisa resultatet från naturklassen och i kapitel 4.1.1 kommer 

jag att beskriva undervisningssituationen. I den delen kommer även delar ur inspelningarna, 

anteckningarna och texterna redovisas. Under kapitel 4.1.2 kommer jag att behandla 

enkäterna som eleverna fyllde i. I kapitel 4.1.3 kommer jag att redovisa de två intervjuerna 

och kapitel 4.1.4 kommer innehålla en sammanfattning av resultatet från naturprogrammet.

4.1.1 Undervisningssituation

Skolan  där  undersökningen  av  naturklassen  ägde  rum ligger  i  en  medelstor  stad  i  norra 

Sverige. Skolan ligger i gamla företagslokaler och klassrummet är avlångt och eleverna sitter i 

två långa rader i bredd framför tavlan. Det är därför enligt mig svårt att bedriva undervisning i 

salen och det ställer till  problem för både mig som lärare och eleverna eftersom eleverna, 

beroende på var de sitter, inte alltid ser det jag visar via projektorn. Jag som undervisar har 

svårt att se alla elever och det tar tid att lämna ut stenciler vid de tillfällen detta behövs då det  

är trångt mellan bänkraderna. Klassen bestod utav sju pojkar. 

Eleverna var aningen förtegna och ville inte diskutera de texter som jag läste upp för 

dem. De få gånger jag fick ett svar svarade eleverna osäkert i stil med ”det är det väl” så jag 

valde att förklara för dem vad begreppet lyrik betyder. När jag berättade för dem att lyrik och 

musik hängde ihop blev de förvånade och kunde inte alls förstå att alla musiktexter var lyrik.

När eleverna läste Karin Boyes text svarade de genomgående att texten handlade om 

”något sorgligt som från början är dåligt men till slut blir bra och löser sig” (transkriberat ur  

inspelningarna). När jag utmanade dem och frågade dem om texten kunde handla om sex 

spred sig ett fnitter genom klassrummet och sedan blev det  total tystnad och jag fick känslan 

av  att  de  tyckte  att  det  var  pinsamt.  Tolkningarna  av  min  text  ”kontraster”  handlade 

övervägande om någons tragiska liv och att ”alla människor har en fasad och man vet aldrig 

vad som döljer sig där bakom” (ur inspelningarna). Eleverna i denna klassen hade problem 
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med att komma igång med sitt skrivande och jag fick därför inte in texter av alla eleverna.  

Två av elevtexterna redovisas i bilaga 6 och det var de enda texterna från denna klassen som 

var helt färdigställda. Den första dikten är från uppgiften ”När jag var liten” och är skriven av 

Noak. Den handlar om att han var elak som liten och idag är han en av rånarna som han tyckte 

illa om förr. Han vill bli miljonär men är rädd att hamna på kåken om någon tjallar. Den andra 

dikten är utifrån uppgiften ”Porträttdikt” och är skriven utav Nils och handlar om saker som 

förstörs, en vän som förändrats. Den handlar om att det var bättre förr innan någon slutade 

lyssna. Det finns en rädsla för sjukhus och att man förstår saker när det redan är för sent.

4.1.2 Enkäter

I denna klass var det 7 elever som deltog i undersökningen och elevernas svar redovisas dels i  

tabellform men även i skriftlig form eftersom några av frågorna var öppna och eleverna själva 

fick stå för svaret. 

4.1.2.1 Enkät 1

Enkät 1 lämnades ut precis i början av lektionen och eleverna fick svara på om de visste vad 

lyrik betydde, om de läst lyrik förut och om de hade skrivit någon lyrik innan. På fråga 1 

svarade endast två elever att de visste vad lyrik betyder, detta kan vi se i tabell 2 och de 

resterande fem pojkarna i klassen visste inte eller var osäkra. I tabell 3 kan vi se att det var två 

elever som hade läst lyrik förut och att de andra fem inte hade läst lyrik förut eller inte visste.  

I tabell 4 kan man utläsa att det var tre elever som var osäkra och fyra som inte hade läst lyrik.

Fråga fyra var en öppen fråga där jag ville veta vad lyrik innebar för eleverna och de svar som 

gavs var ”ingenting/inget speciellt”, ”ett sätt att uttrycka sig”, ”lyrik innebär tal- och språktips 

för mig” och ” vet inte riktigt vad det är, men typ text från förr i tiden”. 

25

Tabell 2: Vet du vad ordet lyrik 
betyder?

Tabell 3: Har du läst lyrik 
förut?

Tabell 4: Har du skrivit 
lyrik förut?



4.1.2.2 Enkät 2

Enkät 2 delades ut efter att lektionen var avslutad och eleverna fick svara på hur de upplevde 

lektionen och vad de tyckte var roligast att göra under lektionen. Tabell 5 visar att sex av sju 

pojkar svarade att lektionen var rolig. I tabell 6 kan man se att större delen av klassen, fem 

pojkar, tyckte att det bästa med lektionen var att få skriva lyrik och två pojkar svarade att det 

var roligast att läsa lyrik.

På fråga 3 ville jag veta vad eleverna tyckte om att läsa lyrik och två pojkar svarade att det var 

tråkigt, två pojkar skriver att det var intressant utan att motivera varför och tre pojkar svarade 

att det var roligt ”för man fick tolka texterna, känna sammanhanget, och relatera till sig själv”. 

På fråga 4 ville jag veta vad de tyckte om att skriva lyrik och tre pojkar svarade att det  

var  jättesvårt,  de  övriga  fyra  svarade  att  det  var  roligt  att  skriva  om ändock  svårt  med 

tidspress. På fråga 5 ville jag veta vad lyrik betydde för dem efter lektionen och en elev 

svarade att det betydde mer nu när de förstod att lyrik var kopplat till musik och två pojkar 

svarade att lyrik innebär ”dikter” och ”känslor” och fyra pojkar svarade ”vet inte”, ”samma 

som innan” och ”inte mycket”.

4.1.3 Intervjuer

Det genomfördes två intervjuer i klassen och jag har valt att använda mig av fiktiva namn när 

jag benämner eleverna, detta för att ta hänsyn till  det forskningsetiska principerna. De två 

informanterna är båda 16 år och går sitt första år på gymnasiet.

4.1.3.1 Niklas 

När lektionen var avslutad satte jag mig ned med Niklas för att starta intervjun. I klassrummet 

är det inga elever kvar och vi är således ensamma i den stora tomma lokalen. Precis innan vi 

ska starta intervjun krånglar inspelningsmodulen och det uppstår en viss nervös stämning från 
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min sida. Niklas å andra sidan sitter lugnt i vid bordet och iakttar mina tappra försök till att få 

ordning på sakerna. När intervjun väl drar igång börjar jag med att gå igenom de svar han 

givit på enkäterna och det visar sig att han inte visste vad ordet lyrik betydde innan lektionen.  

Men han påpekar snabbt att nu vet han att det betyder texter, låtar och sånger. 

Jag är frågar Niklas om han skrivit lyrik innan och han svarar att han inte kan komma 

ihåg det just nu, men han antar att det har han säkert gjort någon gång förut. Min följdfråga 

blir naturligtvis hur han upplevde hur det var att skriva lyrik nu och han svarar ”Jag tyckte att 

det var ganska kul när man fick komma på själv liksom vad man skulle skriva, då vart det ju, 

visst att vi följde en ram, men det var ändå liksom fritt efter det.” (Niklas, 16 år). Niklas  

nämner ramarna och han anser att det är mycket svårare om det är för fritt för då måste man 

komma på något själv, med en ram får man lite hjälp på vägen. 

Jag återgår till Niklas enkäter och ber honom utveckla varför skrivandet var roligast 

under lektionen. Svaret jag får är att man får fantisera själv till skillnad från när man läser det 

någon annan skrivit. Han säger även att det underlättade när man först fick lyssna när jag läste 

upp texter högt, sedan läsa några texter själv och diskutera dem och till sist skriva själv för då 

hade man fått idéer på vägen om hur man kunde skriva och tänka. 

Niklas berättar att han inte hade hört låten vars text jag läste upp och att det till en 

början kändes som en vanlig text och att han blev förvånad över att det var en låt men ändå 

kunde förstå det när han läste igenom texten en gång till för då kände han rytmen i texten. 

Han förklarar även att han inte tidigare tänkt på att alla musiktexter är lyrik, men skulle han 

gissa skulle balladerna vara det som mer var lyrik än rap-låtar. Innan vi avslutade vårt samtal 

frågade jag Niklas om lyrik var något han ville ha mer av i svenskundervisningen och han 

svarade då att ”det skulle vara intressant att ha lite mer lyrik för då kan man lära sig att kolla 

på texter och få en annan bild av dem när man tolkar dem”. Han sa även att han trodde sig 

blivit bättre på att skriva lyrik under lektionen och att man blir bättre ju mer man tränar. 

4.1.3.2 Navid

Navid som suttit ute i korridoren under min intervju med Niklas kommer in i klassrummet 

och  slår  sig  ner  på  stolen  framför  mig.  Även  om skoldagen  är  slut  och  det  är  sent  på 

eftermiddagen är Navid pigg och ivrig att få börja. För att få en grund för intervjun så går vi 

igenom Navids enkätsvar tillsammans och det visar sig att han visste vad lyrik betydde innan 

lektionen. Han hade även läst lyrik tidigare i samband med att läraren på högstadiet hade gått 

igenom de olika tidsepokerna och då nämnt att det finns olika verk som klassas som lyrik.  

Han har även skrivit lyrik tidigare också detta gjordes på högstadiet berättar han. 

Min nyfikenhet leder mig till nästa fråga där jag vill veta vad Navid tyckte om lyrik innan 
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lektionen idag och vad han hade för känsla kring lyrik. Navid skruvar en aning på sig och 

verkar besvärad och svarar att ”lyrik inte är något jag reflekterar över eller tänker på” (Navid, 

16 år). Men han säger också att han tycker att det är roligt när man får vara kreativ och bolla 

runt ord och skapa nya saker är rätt skoj ändå. Han fortsätter och berättar att det är roligt att 

läsa lyrik eftersom det  får  fram alla de nya djupa tankarna som man kan analysera.  Han 

berättar även att nu efter lektionen så är han mer intresserad av historierna bakom lyrik och 

varför det uppkommit och det i sin tur kan leda till att man själv kan få någon sorts inspiration 

för sitt eget skrivande.

Vi återgår till Navids enkäter där han svarat att skrivdelen var roligast och jag frågar 

om han kan motivera sitt svar. Navid berättar att han tycker om att skapa saker själv och 

därmed är skrivandet roligast och att det är skoj när man får testa sina egna kunskaper i att 

förmedla en känsla eller en tanke. Men, fortsätter han, läsningen är också rolig eftersom man 

får tänka och reflektera. Att lyssna på någon som läser en text är ungefär detsamma som att 

läsa, säger han. Vi pratar vidare om ramarna kring uppgifterna de fick göra under lektionen 

och Navid tycker att det är betydligt lättare att få en ram kring en uppgift. Detta eftersom att  

man inte behöver tänka att det ska bli jättestort och att man ska skriva något jättehäftigt och 

djupt. Har man ramarna kan man behärska sig men ändå göra det personligt och djupt.

Jag frågar sedan hur det kändes när jag sa att musik/låttexter också var lyrik och då 

svarade Navid att många texter är uppbyggda med en form av takt i sig så det förvånade 

honom inte. Han säger även att han visste sedan tidigare att musiktexter var lyrik eftersom 

han lyssnar en del på musik. Innan vi avslutade intervjun frågade jag om lyrik var något han 

ville ha mer av i svenskundervisningen och han svarade att han tycker om att få skapa eget 

och att skriva själv. Han tycker att  det är något som behövs lite mer i undervisningen då 

grunderna är viktiga när  man ska analysera texter och även när  man ska prata  om texter 

överlag och man ska tolka något.

4.1.4 Sammanfattning av kapitel 4.1

Skolan  ligger  i  en  medelstor  stad  i  norra  Sverige  och  det  var  7  elever  som  deltog  i 

undersökningen. Eleverna hade svårt att prata om texterna som de fick lyssna på till en början 

men  blev  mer  aktiva  med  tiden.  När  sedan  eleverna  fick  läsa  texter  på  egen  hand  och 

diskutera dessa med sin bordsgranne kom eleverna med egna tolkningar på texterna. Eleverna 

hade problem med att komma igång med sitt skrivande och jag fick därför inte in texter av 

alla eleverna. 

I enkät 1 kunde man se att endast två elever visste vad lyrik betyder, det var tre elever 

som hade läst lyrik förut och bara en elev som hade skrivit lyrik förut. Svaren på fråga fyra 

var: ”ett sätt att uttrycka sig”, ”lyrik innebär tal- och språktips för mig” och ” vet inte riktigt 
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vad det är, men typ text från förr i tiden”. Enkät två visade att det var sex elever som svarade 

att lektionen var rolig och mer än hälften av eleverna tyckte bäst om att få skriva lyrik. 

I intervjun med Niklas berättade han att han efter lektionen visste var lyrik var. Hans 

upplevelse av att skriva lyrik var att det var ganska kul och att det var bra att det fanns ramar 

för uppgifterna då de annars skulle vara för svårt att komma på något att skriva om. Niklas 

tyckte att skrivandet var roligast under lektionen just för att man fick fantisera själv. Niklas 

visste inte tidigare att musik och lyrik hörde ihop och innan intervjun var slut frågade jag om 

han  var  intresserad  av  mer  lyrik  i  svenskundervisningen  och  det  tyckte  han  skulle  vara 

intressant så man kunde lära sig att tolka lyrik och även bli bättre på att skriva lyrik.

Intervjun med Navid började med att han berättade att han visste vad lyrik var innan 

lektionen och att han hade skrivit förut. Navid tycker att lyrik är roligt eftersom man får vara 

kreativ och han tycker även att det är roligt att läsa lyrik. Navid har svarat att skrivdelen var 

roligast för att han tycker om att skapa saker själv. Navid tycker att det är betydligt lättare att 

få en ram kring en uppgift för då behöver man inte komma på ett eget ämne. Navid talade 

även om att han visste att musiktexter var lyrik eftersom han lyssnar en del på musik. Innan vi 

avslutade intervjun frågade jag om lyrik var något han ville ha mer av i svenskundervisningen 

och han tycker att det är något som behövs lite mer i undervisningen då grunderna är viktiga 

när man ska analysera texter och även när man ska prata om texter överlag.

4.2 Elprogrammet

I  detta  kapitel  redovisar  jag  resultatet  från  elklassen  och  i  kapitel  4.2.1  kommer  jag  att 

beskriva undervisningssituationen, inspelningarna, anteckningarna och texterna. Under kapitel 

4.2.2 kommer jag att behandla enkäterna som eleverna fyllde i. I kapitel 4.2.3 kommer jag att 

redovisa  den  par-intervju  som  genomfördes  och  kapitel  4.2.4  kommer  innehålla  en 

sammanfattning av resultatet från elprogrammet.

4.2.1 Undervisningssituationen 

Skolan där undersökningen ägde rum ligger i en stor stad i södra Sverige. Då klassen endast 

bestod  av  10  elever  var  klassrummet  litet  och  fungerade  väl  för  en  sådan  liten  grupp. 

Bänkarna stod klassiskt uppradade två och två i rader. Klassrummet var inte utrustat med 

projektor så jag fick lämna ut alla uppgifter och texter på papper. Reaktionerna från eleverna i 

klassen uteblev när de lyssnade till texten ”Om sagorna dör”. Eleverna hade inte några tankar 

kring ”Brännö serenad”,  men när  jag berättat  att  det  var  en låttext  ifrågasatte  de om det 

verkligen var lyrik. Eftersom eleverna hade svårt att förstå vad lyrik innebar förklarade jag 

vad begreppet lyrik betyder för dem. När jag berättade för dem att lyrik och musik hängde 

29



ihop blev det lättare för dem att se sambandet mellan musik och lyrik.

Elevernas  tankar  kring  Karin  Boyes  text  handlade  genomgående om knoppar  som 

spricker på våren och att ”det är en kärleksförklaring till någon”. Elevernas tolkningar av min 

text ”Kontraster” var att det handlade om drogmissbruk och att det var olika personer för varje 

vers, en familj eller främlingar. Klassen kom i gång med skrivandet relativt fort men hade 

svårt att färdigställa texterna. Alla eleverna skrev färdigt minst en text var, dock ledde det till 

att materialet blev minde än jag önskat. Två slumpvis valda elevtexter redovisas i bilaga 6 och 

den första är skriven utifrån ”när jag var liten” av Egon som skriver att han tycker om fotboll, 

att han har ett stressigt liv och är rädd för hundar. Texten handlar även om att han inte vet vad 

kärlek är och att alla förtjänar ett bra liv. Den andra texten är utifrån uppgiften ”porträttdikt” 

och är skriven av Emil som skriver om en person som han har fina minnen ihop med, den 

handlar om en önskan om att få gifta sig men att det förmodligen är omöjligt. Han vill inte att 

personen åker till Afrika och lämnar honom. 

4.2.2 Enkäter

Det var 10 elever som svarade på enkäterna. Jag redovisar nedan elevernas svar på de båda 

enkäterna dels i tabellform men även i skriftlig form eftersom några av frågorna var öppna 

och eleverna fick själva tänka ut sitt svar.

4.2.2.1 Enkät 1

Enkät 1 i början av lektionen  och eleverna fick svara på om de visste vad lyrik betydde, om 

de läst lyrik förut och om de hade skrivit någon lyrik innan. På första frågan svarade alla tio 

elever att inte visste vad ordet lyrik betyder vilket vi kan se i tabell 7. I tabell 8 och tabell 9  

kan vi se att klassen inte har eller är osäker på om de läst eller skrivit lyrik. 

4.2.2.2 Enkät 2

Enkät 2 delades ut efter att lektionen var avslutad och eleverna fick svara på hur de upplevde 
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lektionen och vad de tyckte var roligast att göra underlektionen. I tabell 10 nedan kan man se 

att det var sju elever som tyckte att lektionen var rolig eller jätterolig och det var tre elever  

som inte  visste  vad det  tyckte om lektionen.  I  tabell  11 nedan kan man se att  hälften av 

eleverna, tyckte att det bästa med lektionen var att få läsa lyrik. Tre elever svarade att det var 

roligast att lyssna på lyrik och två elever tyckte bäst om att skriva lyrik.

På fråga 3 ville jag veta vad eleverna tyckte om att läsa lyrik svaren var jämt fördelade över  

tråkigt och roligt. På fråga 4 ville jag veta vad de tyckte om att skriva lyrik och en elev tyckte 

att det var svårt, fyra elever tyckte att det var tråkigt och tre elever svarade att det var lärorikt. 

På fråga 5 ville jag veta vad lyrik betydde för dem efter lektionen och sju elever svarade att 

det inte betydde något eller samma som innan. De tre sista eleverna svarade att det betydde 

musik, dikter och ett konstigt sätt att beskriva något.

4.2.3 Intervjuer

Det genomfördes en gruppintervju i denna klass eftersom eleverna inte ville intervjuas enskilt 

och jag har valt att använda mig av fiktiva namn när jag benämner eleverna, detta för att ta 

hänsyn till det forskningsetiska principerna. De två informanterna är båda 16 år och går sitt 

första år på gymnasiet.

4.2.3.1 Erik och Elliot 

Efter lektionens slut går jag, Erik och Elliot till ett litet grupprum där intervjun ska äga rum 

och genomföras. Rummet är inte mer än 5 kvm stort och luften försvinner fort ur rummet.  

pojkarna verkar aningen obekväma med situationen och det blir inte bättre när intervjun väl 

startar. Jag ögnar igenom deras enkäter och konstaterar att ingen av dem hade läst lyrik innan 

lektionen. Erik däremot hade skrivit lite texter tidigare till skillnad från Elliot som inte kan 

minnas att han gjort det tidigare. Pojkarna är fåordiga och det är svårt att få dem att svara på 
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frågorna. När jag ställer en fråga tittar de på varandra innan någon av dem svarar och sedan 

skruvar de på sig i stolarna och jag upplever det som att det är en extremt obekväm situation. 

Jag ställer nästa fråga och vill veta vad de tyckte om lyrik innan lektionen och då blir det tyst  

en längre stund. Tillslut svarar båda i mun på varandra att de inte vet. När jag sedan säger att 

man får vara helt ärlig svarar Erik att han inte tänket på lyrik förut så han har ingen speciell  

åsikt om det. Jag frågar vidare om hur det känns nu och om det är något som de uppfattar som 

roligt  och än en gång möts jag av tystnad. Erik svarar sedan att det inte är något som är 

jätteskoj, men man överlever om man måste. Elliot svarar att han inte vet vad han känner nu.

Jag frågar  om lyrik är en lätt  skrivform eller  om det  upplevs  som svårt  och båda 

pojkarna slappnar av en aning och svarar på frågan. Erik tycker att det beror på om man får ett 

ämne eller inte, att utan ett givet ämne är det jättesvårt. Elliot är inne på samma spår och 

tycker att det var till stor hjälp när man fick fylla in meningar i uppgiften ”när jag var liten”.  

När jag frågar dem om kopplingen mellan lyrik och musik svarar Erik att han inte lyssnar på 

Håkan Hellström men att texten som jag läste upp kändes som en text. Elliot svarar att alla 

låtar som det finns sång i är lyrik men att han inte visste att det verkligen var alla låtar som 

var lyrik innan lektionen. 

Pojkarna börjar bli lite mer bekväma i situationen och Erik berättar att han tycker att 

det är bra när alla tre delar finns med under lektionen, alltså läsa, lyssna och skriva. Han 

menar att det är lättare att skriva om man först fått läsa och lyssna på lite texter och sedan blir 

det tråkigt i längden om man bara ska sitta och läsa massa texter. Elliot berättar att han på  

högstadiet fick skriva en hel del texter och att det är något som är helt okej att göra, men 

kanske inte det roligaste som finns. 

Innan vi  avslutade  intervjun var  jag lite  intresserad av vad de hade lärt  sig  under 

lektionen och båda svarade att de hade lärt sig vad lyrik betydde. Erik hade i sin enkät svarat 

att lyrik betydde allt nu och jag bad honom utveckla det. Erik förklarade då att han inte visste 

vad lyrik var innan men att han vet det nu och att det är rätt okej med lyrik. Han sa även att  

det är lättare och roligare att skriva lyrik än noveller eller andra typer av texter. Jag frågade 

Elliot om det var något han hade att tillägga som han inte kände att han hade fått sagt under 

intervjun och han svarade då att  det hade varit  roligt  om man kunde få in mer musik på 

lektionerna i svenskan. 

4.2.4 Sammanfattning av kapitel 4.2

Skolan ligger i en storstad i södra Sverige. Klassen bestod av tio pojkar och klassrummet var 

litet och fungerade väl för en liten grupp. Bänkarna stod klassiskt uppradade två och två i 

rader. Upplägget för lektionen såg ut på samma sätt som för naturklassen och eleverna fick 

först lyssna på två texter. Reaktionerna uteblev när jag hade läst texterna och jag fick förklara 
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vad lyrik innebar och då förstod eleverna kopplingen mellan musik och lyrik. När eleverna 

sedan skulle läsa själva pratade de lättare om handlingen och tolkade dessa och kom med 

många tankar och kommentarer. Klassen kom i gång med skrivandet relativt fort men hade 

svårt att färdigställa texterna. Alla eleverna skrev färdigt minst en text var men det gjorde att 

de insamlade texterna inte blev så många som jag hade velat.  

I resultaten av enkät 1 kan man se att alla tio elever svarade att de var osäkra eller inte 

visste vad ordet lyrik betyder. Eleverna är även osäkra på om de läst eller skrivit lyrik förut. 

På enkät 2 svarade sju elever att lektionen var rolig och hälften av eleverna tyckte att det bästa 

var att få läsa lyrik. Det var delade meningar gällande både läsningen och skrivandet av lyrik 

och på femte frågan svarade eleverna på vad lyrik betydde efter lektionen och sju svarade att 

det inte betydde något och de tre sista eleverna svarade att det betydde ”musik och dikter”.

Vid intervjun med Erik och Elliot verkar pojkarna verkar aningen obekväma och jag 

får lirka fram svar från dem. Ingen av pojkarna har läst lyrik innan men Erik har skrivit lyrik 

tidigare. Ingen av dem vet vad de tyckte om lyrik innan lektionen och Erik svarar efter en 

stund att han inte tycker att det är jätteskoj. När jag frågar hur pojkarna uppfattar lyrik som 

skrivform svarar båda pojkarna att det är svårt utan ramar. Elliot förstod kopplingen mellan 

lyrik och musik. Erik berättar att han tyckte att det var bra att man fick alla tre delarna under 

lektionen, läsa lyssna och skriva. Elliot instämmer och säger även att det är helt okej att skriva 

lyrik. Innan intervjun avslutas säger Elliot att det är roligare att skriva lyrik än noveller och att  

det hade varit roligt om man fick in mer musik i svenskämnet.

4.3 Byggprogrammet

I  detta  kapitel  redovisas  resultatet  från  byggklassen  och  i  kapitel  4.3.1  kommer  jag  att 

beskriva  undervisningssituationen.  I  den  delen  kommer  även  delar  ur  inspelningarna, 

anteckningarna  och  texterna  redovisas.  Under  kapitel  4.3.2  kommer  jag  att  behandla 

enkäterna som eleverna fyllde i. I kapitel 4.3.3 kommer jag att redovisa de två intervjuerna 

och kapitel 4.3.4 kommer innehålla en sammanfattning av resultatet från naturprogrammet.

4.3.1 Undervisningssituationen 

Skolan som undersökningen av byggklassen ägde rum på är den samma som för elklassen. 

Eleverna gick andra året på byggprogrammet och klassen bestod av 13 elever. Klassrummet 

var anpassat för 30 elever och som vanligt sätter sig alla elever längst bak i klassrummet, detta 

innebar  egentligen  inget  problem mer  än  att  jag  fick  anpassa  röststyrkan och röra  mig  i 

klassrummet. Bänkarna stod klassiskt uppradade två och två i rader. I den här gruppen hade 

ingen blivit tillfrågad om att ställa upp på några intervjuer så det material jag fick med mig 

var enkäterna, inspelningarna och texterna som eleverna skrev. Lektionen med pojkarna på 
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byggprogrammet låg i anslutning till deras gymnastiklektion och de hade inte hunnit äta lunch 

när de stormade in i klassrummet.

Eleverna var inte sena med att analysera texten ”Om sagorna dör” och det var en elev 

som tolkade texten på följande sätt ”Det känns som att den är skriven till en person som inte 

längre ger någon inspiration till den som skrivit dikten” (Bo, 17 år). Innan jag hade läst klart 

”Brännö serenad” hade någon sagt vem författaren var. Jag berättade vad lyrik betyder och 

frågade  eleverna  vad  musik  har  för  koppling  till  lyrik  och  efter  en  stund svarade  en  av 

eleverna  att ”musiktexter heter lyrics på engelska och de kanske beror på det” (Bengt, 17 år.) 

Elevernas tankar kring Karin Boyes text handlade om kärlek, rädsla, brustna hjärtan 

och att gå vidare.  Elevernas tolkningar av min text ”Kontraster” var att  den handlade om 

drogmissbruk, tonårsdepression och att det handlade om en familj. Eleverna hade ingen ro i 

kroppen under lektionens gång.  Några av eleverna hade svårt att skriva klart texterna och 

kunde således  inte  lämna in någon färdig  text.  Två slumpvis  valda elevtexter  redovisas  i 

bilaga 6 och den första är skriven utifrån ”när jag var liten” av Bertil som skriver att livet var 

lättare som liten, och att idag är allt tyngre. Den handlar om att få återvända till barndomen 

och  det  bekymmerslösa,  och  slippa  dagens  problem.  Den  handlar  om  rädslan  för  att 

misslyckas.  Den andra texten är utifrån  ”porträttdikt” och är skriven av Benny och handlar 

om den anledning man har att drömma, att ligga kvar i sängen. En önskan om barn och en  

doft av den älskades hår. Den handlar om att få en person att stanna och inte försvinna bort.

4.3.2 Enkäter

I denna klassen var det 13 elever som svarade på enkäterna. Jag redovisar nedan elevernas 

svar  på de båda  enkäterna dels  i  tabellform men även i  skriftlig  form eftersom några  av 

frågorna var öppna och eleverna fick själva tänka ut sitt svar. 

4.3.2.1 Enkät 1

Enkät 1 lämnades ut i början av lektionen. På första frågan i tabell 12 kan vi se att tre elever 

svarade att de visste eller trodde att de visste vad ordet lyrik betyder. Det var åtta elever som 

svarade att det inte visste vad det betydde och två elever var osäkra eller inte visste vad ordet 

lyrik betyder. I tabell 13 kan vi se att det är sju elever som svarat att de inte läst lyrik förut och 

fem som inte vet och en som har läst lyrik förut. I tabell 14 kan man utläsa att sju elever svarat 

att de inte skrivit lyrik förut, fyra elever vet inte och två har skrivit tidigare. På fråga 4 svarade 

valde fyra att inte svara, sex svarade jag vet inte och endast tre svarade musik.  
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4.3.2.2 Enkät 2

Enkät 2 delades även här ut efter att lektionen var avslutad. I tabell 15 nedan kan man se att  

alla elever svarade att lektionen var rolig eller jätterolig. I tabell 16 nedan kan man se att sju  

elever tyckte att det bästa med lektionen var att få lyssna på lyrik. Två elever svarade att det  

bästa var att läsa lyrik och fyra elever tyckte bäst om att skriva lyrik.

På fråga 3 ville jag veta vad eleverna tyckte om att läsa lyrik och det var två elever som tyckte 

att det var tråkigt. Fem elever svarade att det var okej eller sådär och sex elever svarade att det 

var intressant och roligt. På fråga 4 ville jag veta vad de tyckte om att skriva lyrik och en elev  

tyckte att det var tråkigt, fem elever svarade att det var sådär och helt okej. Två elever tyckte 

det var svårt och fem elever svarade att det var roligt.  På fråga 5 ville jag veta vad lyrik 

betydde för dem efter lektionen och fem elever svarade att de betydde musik och känslor.

4.3.3 Sammanfattning av kapitel 4.3

Skolan ligger i en storstad i södra Sverige. Klassen bestod av tretton pojkar och klassrummet 

stort och rymligt. Upplägget för lektionen såg ut på samma sätt som för de andra klasserna 

35

Tabell 12: Vet du vad ordet 
lyrik betyder?

Tabell 14: Har du skrivit 
lyrik förut?

Tabell 13: Har du läst 
lyrik förut?

Tabell 15: Hur upplevde du 
lektionen? Tabell 16: Vad var 

bäst med lektionen?



och eleverna  fick  först  lyssna  på  två  texter.  Eleverna  var  engagerade  och beskrev  Göran 

Hanssons text ”Om sagorna dör”på följande sätt ”Det känns som att den är skriven till en typ 

älskare för att den personen inte längre ger någon inspiration till den som skrivit dikten”. De 

förstod inte kopplingen mellan musik och lyrik förrän jag förklarade det mer ingående. 

Även när eleverna själva fick läsa några texter hade de lätt att diskutera handlingen 

och  tolka  texterna. Elevernas  tankar  kring  Karin  Boyes  text  var  genomgående  att  den 

handlade om kärlek, rädsla, brustna hjärtan och att gå vidare. Tankarna kring ”kontraster” 

(skriven av mig) var att  det handlade om drogmissbruk och tonårsdepression. När eleverna 

sedan skulle skriva egna texter märktes det tydligt att de inte hade någon ro i kroppen och 

några av eleverna hade svårt att hinna skriva klart texterna.  

I resultaten av enkät 1 kan man utläsa att tre elever svarade att de visste vad ordet 

betyder medan tio elever var osäkra eller inte visste. Eleverna var även osäkra på om de läst 

eller skrivit lyrik förut. På enkät 2 svarade alla elever att lektionen var rolig eller jätterolig och 

större delen av klassen tyckte bäst om att få lyssna på lyrik. Det var delade meningar gällande 

både  läsningen  och  skrivandet  av  lyrik  och  på  femte  frågan  var  några  av  svaren  musik, 

låttexter och ord som beskriver känslor och uttryck.

4.4 Sammanfattning av kapitel 4

Här  sammanfattar  jag  resultaten  från  de  olika  programmen  och  jag  har  valt  att  dela  in 

sammanfattningen under olika rubriker. I kapitel 4.4.1 beskriver jag undervisningssituationen 

för natur-, el- och byggprogrammet. I kapitel 4.4.2 beskriver jag de huvudsakliga resultaten i 

enkäterna genom tabeller. Slutligen sammanfattas intervjuerna jag fick in under kapitel 4.4.3.

4.4.1 Undervisningssituation

Undersökningen  gjordes  på  två  olika  skolor  i  olika  delar  av  Sverige  och  på 

gymnasieprogrammen natur, el och energi och bygg. Både natureleverna och elklassen hade 

svårt att uttrycka sig muntligt när de fick tid att reflektera och tolka texterna de själva läste  

och  fick  upplästa.  Byggklassen  var  exalterad  och pratade  mycket  och  eleverna  kom med 

många kloka tolkningar och reflektioner. Grupperna relativt jämnstora då det var 7 pojkar i 

naturklassen, 10 pojkar i elklassen och 13 pojkar i byggklassen. 

4.4.2 Enkäter

I enkäterna visade det sig att det bara var 5 av 30 elever (se tabell 17) som visste vad lyrik 

betydde och man kan snabbt räkna ut att det är ca 85% som inte vet vad ordet betyder.
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Efter avslutad lektion visade det sig att många hade uppfattat vad lyrik betyder. Man även 

konstatera att merparten av eleverna uppfattade lektionen som rolig. Tittar man på tabell 4, 10 

och 15 i ovanstående kapitel och slår samman resultaten från klasserna får man en relativt 

jämn fördelning på vad eleverna upplevde som bäst med lektionen. Vi ser i  tabell  18 det 

sammanslagna resultatet och procentsatserna från alla klasser. Tio svarade att det var bäst att 

lyssna på lyrik, nio elever svarade läsa lyrik och de resterade elva svarade skriva lyrik. 

4.4.3 Intervjuer

Det var bara i  naturklassen och elklassen som jag fick möjlighet att göra intervjuer och i 

naturklassen blev det två separata intervjuer medan jag i elklassen fick göra en gruppintervju. 

På naturprogrammet intervjuade jag Niklas och Navid och i intervjuerna visade det sig att 

både Niklas och Navid tyckte att det var ganska kul att skriva lyrik och vara kreativa. Båda 

var överens om att det var bra att skrivuppgifterna hade ramar som man skulle följa och båda 

ansåg att det skulle vara kul med mer lyrik i undervisningen eftersom man lär sig att analysera 

texter.  När jag intervjuade Erik och Elliot  i  elklassen hade ingen av dem läst  lyrik innan 

lektionen och ingen av pojkarna tycke lektionen var jätteskoj. Erik och Elliot tyckte att det var 

svårt att skriva lyrik men uppskattade att det fanns en ram kring uppgiften för det förenklade 

det hela lite, och sen tyckte de att det var roligare med lyrik än att skriva noveller. Elliot  

avslutade intervjun med en efterfrågan av mer musik i svenskämnet. 
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Alla elevers sammanlagda svar.

Tabell 17:  Vet du vad ordet lyrik betyder?Sammanställning av alla elevers svar.



5 ANALYS

I detta kapitel kommer jag att besvara mina forskningsfrågor som ställdes i samband med 

undersökningen  och  analysera  dessa  utifrån  resultatet,  begreppen  och  den  tidigare 

forskningen. Forskningsfrågorna var följande:  Kan intresset och kreativiteten påverkas hos  

elever genom undervisning?, Vad finns det för attityder till lyrik hos pojkar? och Vilken norm 

om lyrik utgår eleven ifrån?.

5.1 Den kreativa eleven 

Efter lektionerna visade det sig tydligt att eleverna i alla klasser tyckte minst om att lyssna på 

lyrik och hade svårigheter med att uttrycka sig och kunna tolka texterna som de hörde. Om 

detta beror på att de var ofokuserade, ointresserade eller inte förstod vet jag inte, men gissar 

jag  kan  grunden  ligga  i  att  eleverna  faktiskt  inte  visste  vad  de  förväntades  göra  och 

förmodligen inte var vana vid att tolka texter som de bara hör. Eleverna har troligtvis större 

förtrogenhet med att göra andra typer av textanalyser. I alla klasserna berättade jag vad lyrik 

betydde efter att eleverna hade lyssnat på texterna och diskuterat dem. Lyrik anses ju vara 

något som är svårtolkat och enligt Elleström (1999) något som brukas av och förknippas med 

världsfrånvända melankoliker. Denna föreställning var inget som eleverna själva uttryckte sig 

om, men flera elever hade i enkäterna svarat att det var svårt att förstå vad författaren menade 

när de fick läsa och lyssna på lyrik. En del elever tyckte även att det var svårt att skriva lyrik 

och mycket berodde på tidspressen.

Det gick betydligt lättare när eleverna fick läsa texter själva och diskutera med en 

kompis och detta kan man jämföra med ett av de resultaten Gun Rooswall Perssons (2000) 

fick i sin avhandling, där de elever som bäst hanterade  grupp- och uppgiftsorienterat arbete 

löste uppgifterna bäst. Att prata med någon annan och samarbeta kan vara till en hjälp när 

eleverna  ska  diskutera  något  som är  främmande  för  dem.  De tankar  och  tolkningar  som 

framkom av eleverna var intressanta och kreativa och det talar emot det Vygotskij  (1995) 

skriver om pubertala ungdomars avtagande kreativitet. Jag tror att det beror på hur man lägger 

upp den kreativa uppgiften och på vilket sätt eleverna förväntas vara kreativa och det kan 

även kopplas ihop med den forskning som Lars Wolf (2002, 2003, 2004) bedrivit där han 

kritiserar skolans bristfälliga och icke existerande lyrikundervisning. Wolfs utgångspunkt är 

att  alla elever kan bli intresserade av lyrik.  

Jag blev aningen mållös av elevernas tolkningar av Karin Boyes text där natureleverna 

beskrev texten som något sorgligt som från början är dåligt men till slut blir bra och löser sig, 

elklassen enades om att det var en kärleksförklaring till värmen och våren och byggeleverna 

tänkte att det handlade om brustna hjärtan och att gå vidare. Att jag blev mållös visar att mina 
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förutfattade meningar  om att  ”pojkar inte  kan prata  om känslor” var helt  fel.  Detta  visar 

tydligt att man som lärare måste ta till sig det Bernt Gustavsson(2002) skriver om att vi måste 

ha argument för det vi tror på för att bevisa sanningen i det, och jag kan inte påstå att jag haft 

välgrundade argument till mina förutfattade meningar och därför kan det kanske inte heller 

räknas som en vedertagen sanning. 

I intervjuerna kom det fram att alla informanterna ville ha mer lyrikundervisning och 

tyckte att det var lärorikt att skriva lyrik, men även att få läsa och lyssna på lyrik för att sedan 

tolka texterna. Min första frågeställning  Kan intresset och kreativiteten påverkas hos elever  

genom undervisning? besvarades under intervjuerna och informanterna var överens om att det 

var var en stor hjälp att skriva lyrik efter strikta ramar och att det blev lättare att skriva med 

ramar. Det viktigaste argumentet för ramarnas positiva effekt var för att eleverna slapp sväva 

ut  i  sin  egen  fantasi  och  för  att  det  fanns  risk  för  att  texterna  annars  hade  blivit  för 

ostrukturerade  och  ämnesvalet  för  stort  och  omfattande.  Niklas  (16år)  som  gick  på 

Naturprogrammet sa ”det är svårare om det är för fritt så ramarna var till en hjälp.” och Erik 

på elprogrammet sa ”Det är rätt okej med lyrik när man vet vad det är och så. Och det är 

lättare och roligare att skriva lyrik än att hålla på med noveller och sånt.”.

Lars Furuland (1997) skriver att det mänskliga språkets förutsättningar grundar sig 

redan  hos  barnet  när  det  lär  sig  att  tala,  stava,  läsa  och  skriva  och  att  förutsättningarna 

kommunikationen tillhandahålls av erfarenheter och reaktioner i samhället.  Vygotskij (1995) 

skriver att barns fantasi avtar ju mer barnet utvecklas och att tonåringar har en tendens att 

tillsammans skapa ett massfenomen där man kan se att lusten försvinner hos barnet. Ändå 

visar undersökningen att eleverna tyckte det var roligt att skriva lyrik. Betyder det då att våra 

förutsättningar för kommunikation tar en paus i tonåren och att det antingen blir bättre eller 

sämre ju äldre vi blir om man ska tolka Vygotskij (1995)? Eller handlar det om att ju äldre 

man bli desto mer påverkad blir man av sin omgivning och de normer och värderingar som 

råder i samhället och därför sätter gränser för sig själv? Jag skulle vilja säga att samhället  

spelar en betydande roll i vilka beslut vi tar och hur vår attityd påverkas.

I inledningen tog jag en bit ur överskriften för kursplanen i svenska där det står att 

människan genom språket kan uttrycka sin personlighet och att man genom olika texter lär 

känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv (Skolverket, 2011). Jag har under åren på 

lärarprogrammet utformat en ämneskonstruktion som överensstämmer med mina tankar och 

värderingar och mitt sätt att undervisa. Min undervisning ska utgå ifrån kreativitet och  ska 

genomsyra allt inom svenskämnet och det är min uppgift att vidga elevernas fantasi, deras 

kunskaper och medvetandegöra elevernas egen utveckling. Bernt Gustavsson (2002) skrev att 

vi måste ha argument för det vi tror på för att det ska bli en sanning. Det betyder att om jag  

tror på att mina elever kan skriva, läsa och lyssna på lyrik så kan eleverna förmodligen det om 
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jag ger dem rätt verktyg. Jag och eleverna själva sätter gränserna för vad vi kan åstadkomma 

och vad som är roligt i undervisningen.

5.2 Genus, har det betydelse eller inte?

Jag valde att inrikta mig på pojkars inställning till lyrik när jag formulerade mitt syfte och 

mina utgångspunkter för denna undersökning och orsaken till  mitt val var att jag hade en 

uppfattning om att pojkar och flickor hade olika inställningar till olika ämnen i skolan. Maria 

Hedlin (2006) skriver att pojkar betraktas som machograbbar och flickor som prinsessor och 

författarna Edlund, Erson och Milles (2007) utreder om det finns tydliga tecken på att det 

finns en skillnad i hur män och kvinnor talar, ett kvinnospråk och ett mansspråk. Jag tänkte att 

lyrik var ett ämne som flickor var duktiga i och tyckte bra om. Jag tänkte raka motsatsen när 

det  gällde pojkarna,  att  pojkarna hade en negativ inställning till  lyrik  och därför  inte  var 

villiga att prestera under de lektionerna och jag ville undersöka om det fanns en grund för 

mina föreställningar. Detta visade sig vara helt fel. 

Pojkarna motbevisade mig gång på gång och det blev tydligt för mig att det var precis 

som eleverna i naturklassen tolkade en av texterna ”alla människor har en fasad och man vet 

aldrig vad som döljer sig där bakom”. Pojkarnas texter som finns i bilaga 6 skrevs under 

lektionen och är känslosamma och behandlar ämnen som uppgivenhet, tonårsgrubblerier och 

känslan av att vara otillräcklig. Eleverna har öppnat sina hjärtan och innersta vrår för mig, en 

person som de inte känner och aldrig har träffat förut. Kopplar man det till det Lars Elleström 

(1999) skrev om hur man ska förstå lyrikens väsen utan att fokusera teman och motiv så 

förbehåller jag mig rätten att tro att eleverna blottat sin själ för mig snarare än att de skrivit för 

uppgiftens skull och för att deras lärare befann sig i klassrummet.

Maria Hedlins (2006) ”machograbb” är som bortblåst när man ser på de tolkningar 

som pojkarna gjort  av de olika texterna och vid intervjuerna har  jag sett  att  det finns ett 

intresse hos alla informanterna av att skriva poetiska texter. Edlund, Erson och Milles (2007) 

ger en bild av de kulturella föreställningar man kan ha om människors agerande och mina 

tankar om pojkarnas agerande är omvärderade och jag börjar snarare tro att det inte finns 

något som är manligt eller kvinnligt, det är bara skapat av de sociala förutsättningar vi har. 

Eleverna jag intervjuat är alla positiva till  att  få in mer lyrik i undervisningen och 

utifrån enkäterna kunde man utläsa att merparten av elevernas attityd till lektionen var positiv 

och de ansåg att lektionen var rolig. För att besvara min andra frågeställning Vad finns det för  

attityder till lyrik hos pojkar? måste jag åter igen koppla till den erfarenhet jag fick när jag 

varit  ute  på  VFU att  elevers  attityd,  speciellt  pojkarnas,  varit  negativt  inställd  till  ämnet. 

Enligt Jan Einarssons (2009) definition av begreppet har attityder det med en böjelse för ett 

visst  beteende att  göra,  att  man reagerar  gillande eller  ogillande mot något.  Detta kan då 
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kanske förklara varför eleverna uppfattats negativt inställda till lyrik av mig och sina egna 

lärare. Dels genom att vi ofta lägger in värderingar hos eleverna likt det Lars Wolf (2004) 

skrivit ovan om elevers motvilja, men även utifrån de normer och könsstereotyper som Maria 

Hedlin (2006) beskriver som ligger till grund till för hur vi blir bemötta av andra. 

5.3 Förväntningar på eleverna utifrån ”normen”

Att lyrik inte är något som används i gymnasieskolan syns på resultatet av enkäterna som 

visar att de flesta eleverna inte vet vad lyrik är för något eller vad det betyder. Detta skulle 

kunna ha sin förklaring i att lyrikbegreppet kan vara svårt att tolka och likställs ofta med dikt 

och poesi. Lars Elleströms (1999) förklaring om att man ofta förknippar lyrik med enstöringar 

med sociala  problem kan också  vara  en  förklaring  till  varför  lyrik  inte  finns  i  elevernas 

undervisning. Lars Wolf (2004) menar att lärare ofta väljer bort lyrik i sin undervisning för de 

anser att det framkallar motvilja hos eleverna, detta är dock en uppfattning som visats sig på 

motsatt  sätt  i  min undersökning. För  att  besvara den tredje frågeställningen  Vilken social  

norm, som är skapad av samhället, utgår eleven ifrån i sin attityd till läsning och skrivande  

av lyrik? behöver man ha i åtanke att Ellen Bijvoet (2007) skrev att språket kan fungera som 

ett märke för identitet och att  attityder inte är medfödda, utan något vi  ”socialiseras in i”. Om 

läraren aktivt väljer bort lyrik i sin undervisning kan detta möjligen leda till att eleverna tar 

efter lärarens attityd och därför inte tycker att lyrik är varken kul eller viktigt. 

När en lärare är inte är bekväm i att undervisa elever i lyrik kan det lätt uppstå en form 

av  svart pedagogik  (Kempe & West 2010)  där det enda sättet för att få eleverna att göra 

uppgifterna är att skrämma dem till lydnad och bestraffning. Bestraffningen i detta läget är 

elevernas  betyg och det  kan  i  sin  tur  leda  till  lydnad.  Läraren  tvingar  alltså  eleverna  att 

prestera i ett ämne i utbyte mot ett betyg och glädjen och kreativiteten försvinner. Det andra 

begreppet Kempe & West (2010) presenterar är den lidande konstnären, och hör så väl i hop 

med bestraffningen i  den svarta pedagogiken. För  konstnären  gäller  det  att  hela  tiden  få 

lärarens uppmärksamhet och prestera bra för att få uppskattning. Detta kunde jag dock inte 

märka hos eleverna i undersökningen. Eleverna ville lära sig och ville vara kreativa, sedan vet 

jag inte om det var för att jag var någon ny förmåga i klassrummet eller om min undervisning 

skiljde sig från den ordinarie lärarens. 

Edlund, Erson och Milles (2007) skriver att de kulturella föreställningar vi bär med oss 

om hur kvinnor och män ska vara leder till  att förväntningar blir därefter. Så om jag från 

början mött en elev med negativ inställning till lyrik och har handledare som tycker att lyrik 

är tråkigt och har föreställningen att dennes elever tycker att lyrik är tråkigt, är det kanske inte 

så konstigt att jag gör det enkelt för mig och tror att alla elever är likadana. Undersökningen 

bevisar motsatsen och får mig att tänka om när det gäller mina förutfattade meningar. 
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6 SLUTDISKUSSION

Startgropen  för  denna  undersökning  låg  i  syftet  som  var  att  undersöka  om  det  genom 

undervisning går att förändra pojkars inställning till lyrik och lyrikundervisning. Jag ställde 

upp följande frågeställningar:

• Kan intresset och kreativiteten påverkas hos elever genom undervisning?

• Vad finns det för attityder till lyrik hos pojkar?

• Vilken social norm, som är skapad av samhället, utgår eleven ifrån i sin attityd till  
läsning och skrivande av lyrik?

Underökningen har visat att de elever som deltagit i undersökningen till en början haft en 

intetsägande inställning och attityd till lyrik då det var få som visste vad ordet betydde och 

innebar.  Elevernas inställning har efter  lektionen förbättrats  främst för att  eleverna fått  en 

förståelse för begreppet och detta visade sig i elevernas svar på enkäterna, men även för att 

merparten av undersökningsgruppen tyckte att lektionen var rolig. Genom intervjuerna fick 

jag reda på att pojkarna tyckte att det var lättare att skriva lyrik än andra typer av texter och  

även att det var ganska roligt när man fick vara kreativ. Pojkarna i intervjuerna menade att det 

var lättare att skiva om man fick någon form av ram och resonerade sig fram till att de skulle 

ha  svårt  att  skriva  något  alls  om de  var  helt  fria  i  sitt  skrivande.  Bland  de  redovisade 

elevtexterna (bilaga 6) finner man  Nils som skriver: ”Jag önskar att allt blev som förr, allt 

hade kanske blivit annorlunda, om du inte hade luktat alkohol" och han förmedlar en känsla 

av uppgivenhet i texten. I texten skriven av Egon kan man läsa dessa två rader: "Jag hoppas 

att alla ska ha ett fint liv, jag vet ingenting om kärleken" som för mig visar på att han liksom 

många andra i tonåren grubblar över framtiden. Där finns även Bertils text där man kan läsa 

raderna: ”Jag vill ibland återvända dit. Till det lätta... Jag vill inte handskas med alla problem. 

Jag är rädd att ibland misslyckas.” och känns som att han har många saker runt sig och ibland 

känner sig otillräcklig. I pojkarnas texter finner jag ett djup som jag aldrig trodde att jag skulle 

få erfara i denna undersökning.  

Jag  skrev  i  min  inledning  om mina  erfarenheter  och  upplevelser  av  att  det  är  en 

attitydskillnad mellan elever på olika program och hävdade även att det var stor skillnad i 

ambition hos eleverna när det handlar om att slutföra uppgifter. Min undersökning har dock 

visat  att  det  inte  finns  någon märkbar  skillnad  mellan eleverna  på de olika programmen. 

Resultaten visar att eleverna svarar liknande på enkäterna. Mina frågeställningar har således 

besvarats utifrån det material jag fått in och jag anser att jag fått svar på det jag velat med min  

undersökning. 
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Jag har av undersökningen förstått att ett upplägg liknande det jag hade där eleverna först fick 

lyssna, sedan läsa och sist skriva fungerade väl. En insikt jag fått av underökningen är att det 

inte alltid är positivt att ha tankar och föreställningar om allt man se och gör, speciellt inte 

utan att själv hittat belägg för det man yttrar sig om. Alla människor har fördomar mer eller 

mindre och det är nog klokt att rannsaka sig själv både en och två gånger innan man dömer 

något eller någon. Jag har även upptäckte att det är bra att vara kritisk mot all den forskning 

som  är  gjord  tidigare  för  det  innebär  inte  nödvändigtvis  att  det  resultatet  för  den 

undersökningen går att applicera på den egna forskningen och undersökningsgruppen. 

Lyrik  i  skolan  är  ett  relativt  outforskat  ämne  och  det  krävs  förmodligen  flera  års 

forskning innan det kan skrivas något väsentligt om ämnet. Jag tror att lyriken är viktig i 

skolan och att den kan hjälpa eleverna att utveckla sitt språk och får en bredare kunskap om 

hur språket kan användas utöver de regelstyrda prosatexterna som de nöter i varje ämne. Jag 

hoppas att svensklärare inser att lyriken inte alls skapar motvilja hos eleverna och vågar sig på 

att utöva lyrikövningar i klassrummet, både skriftligt och muntligt.

Det finns självklart begränsningar med min studie, dels är undersökningsgruppen för 

liten för att få tillräckligt brett material för att uttala sig om hur elever generellt upplever 

lyrikundervisning och dessutom är det bara tre gymnasieprogram som presenteras. Önskvärt 

vore om alla gymnasieprogram fanns representerade i undersökningen. Det finns även en viss 

nackdel med studien eftersom den är gjord utifrån etnografiska metoder och därför inte går att 

återskapa helt och hållet. Det är också önskvärt att den som utför en liknande undersökning 

inte är den som samtidigt ska undervisa, detta för att man kan se andra mönster och upptäcka 

detaljer som man inte hinner uppfatta när man undervisar samtidigt som man ska observera 

och föra fältanteckningar. Jag hoppas att undersökningen jag gjort kan leda till att fler vill 

undersöka attityder hos elever, inte enbart attityder kring lyrik, utan även i andra ämnen. Jag 

hoppas att  undersökningen kan bidra till  att  fler  svensklärare vågar  undervisa i  lyrik  mer 

frekvent.  

Avslutningsvis vill jag skriva att jag lärt mig att elever är villiga att lära och ge saker 

en chans om de får rätt verktyg, tillräckligt med tid och en förståelse för området som hjälper 

dem att utveckla en vilja till att lära. Vidare har vikten av att rannsaka sig själv blivit större 

hos mig när jag ska välja vad eleverna ska tillägna sig för typ av kunskaper under lektionen. 

Det  är  inte  bara  viktigt  för  att  det  står  i  kursplanen  utan  även  för  att  eleverna  ska  få 

användning av kunskaperna utanför skolan och i framtiden. 
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BILAGA 1 – LEKTIONSPLANERING

Lektionens namn: Kreativitet i lyrik

Arbetsområde: Dikter och kreativt skrivande 

Lektionen går ut på att belysa följande:

• Vad är lyrik

• Få eleverna att vara kreativa

• Testa på lite olika sätt att skriva lyrik för att vidga kreativiteten

LEKTIONSUPPLÄGG:

Lektionsmoment 1, INTRODUKTION, planerad tid: ca 5 min

Presentera  lektionen för eleverna och berätta hur upplägget för lektionen ser ut, vi ska först 
fylla i enkät 1 sedan har vi en lyssningsdel, en läsdel och en skrivdel och i slutet av lektionen 
ska eleverna få fylla i enkät 2. Syftet med lektionen är att undersöka elevernas inställning till 
lyrik och om jag kan förändra den genom undervisning. Detta talar jag dock ej om för 
eleverna utan de får veta att syftet är att testa på olika former av lyrik. Dela ut enkät 1.

Lektionsmoment 2, LYSSNA, planerad tid: ca 15 min 

BESKRIVNING: Jag läser upp Om sagorna dör – Göran Hansson, har eleverna några 
reaktioner eller funderingar? Vi diskuterar de eventuella frågetecken som dyker upp och ajg 
svarar på elevernas frågor. Sedan läser jag upp Brännö Serenad – Håkan Hellström, 
reaktioner, funderingar? Är lyrik = musik? Är all musik lyrik? Techno? Hiphop? Rock? 

Lektionsmoment 3, LÄSA, planerad tid: ca 20 min

BESKRIVNING:Eleverna läser Karin Boyes ”Ja visst gör det ont” och diskuterar sedan 
texten 2 och 2. Varje par lyfter sina tankar för klassen. Går det att tolka dikten på något annat 
sätt? Jag drar exempel på de tydliga parallellerna till sex och eleverna får lov att reagera. 
Eleverna läser ”Kontraster” (egenskriven dikt). Tankar/frågor? Detta för att visa ett exempel 
på hur man kan skriva utifrån ett givet ämne.

Lektionsmoment 4, SKRIVA, planerad tid: ca 20 min

BESKRIVNING: Skrivuppgift! Eleverna får ut skrivpapper och uppgiften ”När jag var 
liten...”, en uppgift som görs enskilt under 5 minuter för att elevens skrivande ska komma 
igång. Eleverna vänder på pappret medan jag delar ut nästa uppgift”Porträtt dikt” sedan har 
eleverna 10 minuter på sig att skriva dikten.

Lektionsmoment 7, planerad tid: ca 5 min

Lektionen går mot sitt slut och eleverna lämnar in sina dikter till mig och får sedan besvara 
enkät 2. avslut och tack
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Dikter/uppgifter:

När jag var liten

När jag var liten... 
Nu när jag är stor... 
Förr... 
Idag... 
Då... 
Nu... 
Jag vill... 
Jag vill inte... 
Jag är rädd... 
Jag hoppas... 
Jag vet... 

Porträttdikt

1. Tänk på en person som du känner starkt för. (allt i din dikt skall handla om den här 

personen utifrån olika perspektiv)

2. Välj en färg eller känsla som du har för den här personen. Det blir diktens namn.

3. Välj EN av följande inledningar som första mening och avsluta meningen själv.

• Du får aldrig...

• I den här drömmen är du...

• Vi hade varit....

• Ingen annan ska....

Skriv sedan:

1. en mening med en byggnad i
2. en mening med en tidpunkt i
3. en jämförelse mellan personen det handlar om och ett djur
4. en mening på högst 5 ord
5. en mening med ett klädesplagg i
6. en mening som är en önskan
7. en mening som utspelar sig i framtiden
8. en mening med en lukt i
9. en fråga
10. en mening där du placerar personen i en miljö som den inte skulle gilla
11. en mening som slutar med ett utropstecken
12. en mening där färgen eller känslan från titeln är med igen
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Om sagorna dör – Göran Hansson
Jag sitter i tankar när natten är kvav
och rotar med dikter jag hört.
Jag fångar en känsla runt doften du gav 
som utan ett ord mig förfört.

Jag får inga toner till min melodi!
Jag går på en lina som du håller i!
Och åskan den rullar på himmelen grå
och bullrar så natten blir mör.
För mörkt för att finna sin lycka ändå
och lyckan blir aldrig om sagorna dör.

Min svaghet är versen som aldrig blev klar.
Min styrka är sagornas brunn.
Jag blir som ett minne dit stormarna far
och vandrar på glasväg så tunn.

Och alls inga toner har min melodi!
Jag står på den lina som du håller i!

Så rör mig, du längtande, virvlande sång,
berör mig som älskande gör.
Och låt det vi önskar få vinna en gång - 
för lyckan blir aldrig om sagorna dör.

Brännö Serenad – Håkan Hellström 
Vad vet du om månljuset, förrän du blivit' sönderslagen under det
Och vad vet du om gryningen
Förrän du mött varje morgon med sömnlösa ögon

Vad vet du om solen, förrän nån släckt alla ljusen
Och vad vet du om att inte vilja vakna längre
Ni kommer få se er ungdom ruttna framför er

Och vad vet du om kärleken, förrän du förgäves hatat den
Och vad vet du om när hjärtat kan bränna
För kärlek som aldrig kan dö men inte heller leva

Hon kommer aldrig tillbaka
Det är mitt eget fel,vad som än hände med mitt hjärta
För jag har alltid vetat att du inte skulle stanna
Jag blir hellre ensam än lycklig med nån annan

Sprid ut bensinen över solnedgången, riv ner staden
Häll ut havet ända bort till horisonten, tysta ner musiken
Hon kommer aldrig hit igen
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Ja visst gör det ont – Karin Boye
Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan  
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider  -
tyngden drar dem neråt, hur de klänger.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darra  -
svårt att vilja stanna och vilja falla.

Då, när det är värst och inget hjälper,
Brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar
glömmer att de skrämdes av det nya
glömmer att de ängslades för färden  -
känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit som skapar världen.

Kontraster – Erika Fryksäter
Långa, levande, lekande skuggor slängs mot husfasaden
Trevande, tysta, tassande fötter springer över gårdsplanen
Sanden i sandlådan sprids ut runt träramen
Barnens skratt klingar som kristall

Ett gnisslande fönster öppnas på andra våningen 
Famlande och klumpigt tar sig flickan in
Natten går mot dag och solen letar sig in mellan persiennerna
Sopbilden dämpar ilskna röster, men ingen missar porten som slängs igen

I köksfönstret står blomkrukor och andra saker
Allt för syns skull, allt för att dölja den hemska insidan
Ölburkar, sprutor, kanyler och en ostädad lya
kvällens dunkla ljus lyser in på köksbordet

På en bänk i parken sitter hon för att vila benen
Många hårda år har tärt på den spröda kroppen
Väl tillbaka på boendet lägger hon sig för att sova
Ett sista andetag och ett liv har tagit slut
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BILAGA 2 - INTERVJUFRÅGOR

Innan 

Hade du läst lyrik innan? 

Hade du skrivit någon form av lyrik innan?

Vad tycke du om lyrik innan?

Efter 

Vad tycker du om lyrik nu?     

Hur upplevde du att det var att skriva lyrik?

Upplever du att du lärt dig något nytt efter min lektion?

Musik 

Hur kändes det när ni fick läsa modernare lyrik som musiktexter?

Har du tänkt på att musiktexter är lyrik innan lektionen idag?

Skriva lyrik

Tycker du att lyrik är något som borde finnas mer i undervisningen?

Enkäten 

I enkät ett svarade du...

I enkät två svarade du...
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BILAGA 3 – MAIL TILL ELEVER ANG. INSPELNINGAR OCH INTERVJUER

Hej!

Mitt namn är Erika Fryksäter och är en lärarstudent från Umeå universitet. Jag kommer att 

besöka er den 12/4 på er lektion med er lärare och hålla en lektion om lyrik och min tanke är 

då att jag ska spela in er. 

Min fråga till er är om det är okej att jag spelar in lektionen?

Allt material kommer att behandlas av mig och ni kommer att vara helt anonyma i uppsatsen 

om det är någon jag använder mig av där. Inspelningen är för min egen skull för att jag ska 

komma ihåg vad som hänt och lite vad ni har för tankar kring lektionen. Materialet kommer 

att förstöras när jag behandlat det och ni kommer förbli anonyma hela tiden. 

Har du frågor så kan du maila mig på lilla_ikkis@hotmail.com

Hej!

Efter lektionen som jag håller med er på fredagen skulle jag vilja intervjua dig!

Jag vill veta lite mer om vad du tycker och tänker kring lektionen och det vi pratar om och 

behandlar där. Jag vill gärna spela in intervjun och frågar dig om det är okej med dig? 

Du kommer att vara helt anonym och jag kommer behandla materialet med största respekt. 

Det material jag använder mig av senare i min uppsats är också anonymt och du kommer att 

få möjlighet att läsa igenom de delar som berör vårt samtal under intervjun om du vill.

Har du frågor så kan du maila mig på lilla_ikkis@hotmail.com

Med vänlig hälsning

Erika Fryksäter
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BILAGA 4 – ENKÄT 1

Namn:__________________________

Kön  [   ] kvinna       [   ] Man

Program: Naturprogrammet [   ] 
    Byggprogrammet [   ]
    El- och energiprogrammet [   ]

1. Vet du vad ordet lyrik betyder?
[   ] Ja
[   ] Ja, jag tror det
[   ] Varken eller
[   ] Nja, jag är osäker
[   ] Nej, jag vet inte

Om ja, vad betyder det?

2. Har du läst lyrik förut?
[   ] Ja
[   ] Jag vet inte
[   ] Nej

3. Har du skrivit lyrik förut?
[   ] Ja
[   ] Jag vet inte
[   ] Nej

Om ja, i vilken situation? (skolan, hemma, skrivkurs osv.)

4. Vad innebär lyrik för dig?
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BILAGA 5 – ENKÄT 2

Namn:__________________________

Kön  [   ] kvinna       [   ] Man

Program: Naturprogrammet [   ] 
    Byggprogrammet [   ]
    El- och energiprogrammet [   ]

1. Hur upplevde du lektionen? (kryssa i rutan för vad som stämmer in bäst)
[   ] Jätteroligt
[   ] Roligt
[   ] Vet inte
[   ] Tråkig
[   ] Jättetråkigt

2. Vad var bäst med lektionen?
[   ] Lyssna på lyrik
[   ] Läsa lyrik
[   ] Skriva lyrik

Motivera varför det var bäst:

3. Vad tycker du om att läsa lyrik?

4. Vad tycker du om att skriva lyrik?

5. Vad innebär lyrik för dig nu?
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BILAGA 6

Elevtexter Naturprogrammet
När jag var liten av Noak

När jag var liten var jag en elak pojke

Nu när jag är stor så är gatan mitt hem

Förr så tyckte jag att rånare var elaka

Idag är jag en av dom

Då så hade jag i bästa fall en leksakspistol

Nu har jag en älgstudsare

Jag vill bli miljonär

Jag vill inte vara fattig

Jag är rädd för att dom ska tjalla på mig

Jag hoppas att jag får skjuta alla grisar

Jag vet att jag kommer få tjäna livstid på kåken

Porträttdikt av Nils

Ingen annan ska behöva förstöra allt

Som terroristerna förstörde WTC

Dagen den 9:e september

Du är som en katt

Alltid gosig att söt

Lika fin som T-shirten du hade på dig den dagen

Jag önskar att allt blev som förr

Allt hade kanske blivit annorlunda

Om du inte hade luktat alkohol

Varför lyssnade du aldrig förr?

Händelsen för mig är som sjukhuset för dig

Du förstod allt när det var sent!

Efter detta så är du bara en svart skugga för mig.

54



Elevtexter Elprogrammet

När jag var liten av Egon
När jag var liten var jag mycket intresserad av fotboll.

Nu när jag är stor spelar jag fotboll i ett fotbollslag

Förr var jag inte så upptagen

Idag har jag mycket att göra

Då är det dags att sova

Nu vill jag kolla på en film

Jag vill bli en bra fotbollsspelare

Jag vill inte träffa dig igen

Jag är rädd för stora hundar

Jag hoppas att alla ska ha ett fint liv

Jag vet ingenting om kärleken

Porträttdikt av Emil
Kärlek

Du får aldrig ta livet av dig

Jag minns när vi var i ditt hus

När vi shotade Jäger med din far på valborg

Även om du är lång som en giraff älskar jag dig

Jag älskar dig

Minns du när du lånade min tröja?

Jag önskar att vi gifter oss

Jag tror ej vi kan vara tillsammans längre

Det var lika äckligt att höra som att lukta på bajs

Varför?

Res ej till Afrika, stanna med mig

Jag hatar dig!

Det var min första kärlek
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Elevtexter Byggprogrammet

När jag var liten av Bertil

När jag var liten var allting mycket enklare och friare.

Nu när jag är stor är allting mycket mer komplicerat och allvarligare.

Förr var allting mycket barnsligare.

Idag är allt mycket mer tyngre och ansvarsfullt.

Då hade man inga bekymmer, inga svårigheter att handskas med.

Nu är allt annorlunda.

Jag vill ibland återvända dit. Till det lätta...

Jag vill inte handskas med alla problem.

Jag är rädd att ibland misslyckas.

Jag hoppas... 

Jag vet...

Porträttdikt av Benny

Anledning

I den här drömmer är vi.

Vi är högst upp på taken.

Vi är under täcket på morgonen.

Liggande i våran varglya.

Vi är oss.

På en äng i en klänning.

Önskar vi kunde stanna

Men längtan efter våra framtida barn

Jag känner doften av ditt hår

Kan vi stanna?

Vill inte se dig någon annanstans

Kom tillbaka!

Du är min anledning.
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