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Sammanfattning  
 

Denna uppsats har fokus på hur lyrikmomentet är formulerat samt synliggjorts i 

läroböcker. Vi kommer likaså att titta närmare på hur kvinnliga respektive manliga 

författare framskrivs i lyrikmomentet i respektive bok. Vi kommer att utgå från tre 

stycken läroböcker i gymnasiet för Svenska 3. Dessa läromedel är Språket från 1987, 

Litterära vägar från 1999 och slutligen Svenska impulser 3 från 2013. Författarna till 

den första boken är fyra stycken varav en är kvinna. Till bok nummer två är det en 

manlig författare och sista boken har två manliga författare.  

 

Valet att fokusera vår uppsats på området lyrik på gymnasieskolan är grundat utifrån vår 

personliga uppfattning att lyrik används i liten utsträckning i undervisningen. Vår egen 

erfarenhet är att lyrik inte undervisades under vår egen skoltid i grundskolan och 

gymnasiet. Detta ser vi som väldigt tråkigt då vi genom vår ämneslärarutbildning med 

ämnesvalet svenska har fått studera och inse lyrikens språkliga kvalitet samt 

utvecklingspotential. Vårt intresse för lyrik har med åren blivit starkare. Varför lyrik 

dessutom bör behandlas inom skolans ramar finns det också argument för i 

undersökningar och litteratur. Magnus Persson skriver i boken Varför läsa litteratur där 

han för fram åsikten om att svaret på frågan har lika många svar som antalet läsare.
1
 

Lyrik är dessutom något som vi stöter på oftare än vad vi inte kanske tänker på. Ett 

exempel är rim på julklapparna eller musiken till ett kalas, begravning, bröllop med 

mera, menar professorn Lars Wolf.
2
 Lyrik finns dessutom i musik och vad man kan 

notera i dagens skola är att många elever bär runt på sina mobiltelefoner och ofta går 

runt med hörlurar i öronen. Med andra ord kan ett intresse av musik existera bland 

eleverna men alla lyssnare av musik kanske inte reflekterar över att texterna bygger på 

lyrik. Lyrikens stora bredd är något som vi uppsatsförfattare dessutom visar under vår 

rubrik ”tidigare forskning” där både nationell och internationell forskning behandlas. 

Detta för att visa den bredd och potential lyriken har inom det svenska språket.  

 

För denna uppsats har vi valt att använda oss av den teoretiska utgångspunkt som 

beskrivs av den franske kultursociologen Pierre Bourdieu i boken Praktiskt förnuft från 

                                                 
1
 Persson, Varför läsa litteratur?, 2008,  S. 6 

2
 Wolf, Till dig en blå tussilago, 2001, S. 13 



 

 

 

1999. I denna bok talar han om kulturellt kapital
3
 som innebär att vissa instanser 

tillskrivs ett högre kulturellt kapital och värde än andra på grund av utbildning eller 

exempelvis språklig förmåga och som därmed har högre status än den utan bildning och 

språklig förmåga.
4
 

 

Metoden vi har valt till denna uppsats är vad Peter Esaiasson med flera i boken 

Metodpraktikan kallar kvalitativ textanalys. Metoden går ut på en systematisk och 

noggrann läsning av textens olika delar, det vill säga textens helhet samt kontexten där 

texten medverkar. Med helheten i texten syftar författarna till den del av texten som 

forskaren har för avsikt att undersöka.
5
 

 

Syftet med denna uppsats är att synliggöra hur lyrikavsnittet i läromedel för kursen 

Svenska 3 eller motsvarande äldre kurser på samma nivå är utformat. Dessutom är syftet 

att titta närmare på hur de manliga respektive de kvinnliga lyrikförfattarna framställs 

och tillika hur stor andel kvinnliga författare som nämns i läromedlet i jämförelse med 

manliga författare.  

 

Vad som framgår tydligt i vårt resultat är att antalet kvinnliga och manliga författare i 

respektive bok varierar. Den äldsta av våra utvalda läroböcker, Språket var varken den 

bästa eller den sämsta i aspekten antalet synliga lyriker av båda könen. Läromedlet som 

publicerades lite mer än tio år senare, nämligen Litterära vägar var det läromedel som 

hade den sämsta synligheten av kvinnliga lyriker då skillnaden i antalet manliga och 

kvinnliga författare i denna bok var störst. Nästa läromedel som vi undersökte var 

Svenska impulser 3 och var den bok som hade minst skillnad i antalet synliga kvinnliga 

och manliga författare. I denna bok nämndes enbart en manlig författare och lyriker mer 

än en kvinnlig. Det finns dessutom en skillnad i hur författarna framskrivs och 

porträtteras i respektive bok. Språket beskriver inte någon författare ingående utan 

använder lyrikerna för att exemplifiera hur man kan författa en dikt samt hur lyrikern 

kan ha tänkt vid författande av dikten. I Litterära vägar ligger fokus snarare på att 

nämna så många författare som möjligt istället för att beskriva dem som lyriker eller 

romanförfattare. I sista läromedlet, Svenska impulser 3 förekommer den största 

skillnaden i framskrivningen av författarna vilket var beroende på om författaren var 

                                                 
3
 Bourdieu, Praktiskt förnuft, 1999, b.l.a S. 31-37 

4
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 Esaiasson Peter, Gilljam Mikale, Oscarsson Henrik och Wängnerud Lena, Metodpraktikan, 2012, S. 210 



 

 

 

kvinna eller man. Männen tog större plats i beskrivningarna och användes i större 

utsträckning för att utgöra exempel. 

 

Synlighet av män och kvinnor i bilderna och fotografierna i boken varierar också dessa 

från bok till bok. Ett exempel är från Språket där kvinnorna framställs i mer 

avslappnande miljöer som på ett café eller i en balettstudio, medan männen porträtteras i 

jobbsammanhang eller när de befinner sig i skolmiljö. 

 

Nyckelord till denna uppsats är lyrik, didaktik, läromedel, svenska och genus. 
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Inledning 
 

Vår uppsats kommer att studera hur män respektive kvinnor synliggörs, porträtteras och 

hur stor andel män som nämns i förhållande till kvinnor. Då kan det vara på sin plats att 

nämna något kring jämställdhet och jämställdhet i skolan. Jämställdhet är ett begrepp 

som definieras utifrån förhållandet mellan män och kvinnor.
6
 Jämställdhet är också en 

del av värdegrunden i skolan och oavsett kön så ska båda erhållas en bra och likvärdig 

utbildning. Dock visar ett flertal studier att jämställdhet ej diskuteras i större 

utsträckning när diskussion pågår om värdegrundsarbetet. Ett problem är att då det väl 

förs en diskussion kring jämställdhet i värdegrunden så hamnar diskussionen på det 

privata planet och exempel hemifrån ges.
7
 Dock måste en lärare se längre än till det 

privata och hur läraren eventuellt själv lever jämställt. Lärarens fokus för jämställdhet 

måste grunda sig i det professionella uppdraget. Läraren måste med andra ord ha 

kunskaper om strukturer och könsmaktsordningen som existerar i samhället samt 

kunskaper om vad kön kan ha för innebörd i samhället.
8
  

 

Innehållet i svenskämnet är läsning av olika texter, samtal om texter samt att producera 

egna texter. Med andra ord är texter centralt inom ämnet, men en förutsättning för att 

elever ska utvecklas är att de får kunskaper om texttyper. Är texten exempelvis en dikt, 

roman eller novell? Den mest dominerande texttypen är skönlitteratur.
9
 Detsamma 

gäller också när det kommer till jämställdhet och texter. För att både kvinnliga och 

manliga elever ska kunna förlika sig och känna med en text, utvecklas och få likvärdiga 

kunskaper om texttyper så är det av största vikt att läromedlen och dessa texter 

porträtterar könen på ett likvärdigt sätt och nämns i lika stor utsträckning. 

 

I läroplanen för ämnet svenska 3 från Skolverket står det följande:  

 

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, 

lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och 

berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
10

 

                                                 
6
 Hedin, 2011, Jämställdhet – En del av skolans värdegrund, S. 11 

7
 Ibid, 2011, S. 20 

8
 Ibid, 2011, S. 21 

9
 Bommarco och Parmenius, Läsning, skrivande, samtal, 2012, S. 22 

10
 www.skolverket.se/laroplaner, besöktes 15/2-17 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sve?tos=gy&subjectCode=sve
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Utifrån citatet ovan finner vi stöd för att lyrik ska benämnas och behandlas i 

undervisningen i skolan. Lyriken i sin tur ska vara författad av både män och kvinnor 

poängterar Skolverket. Utifrån citatet finner vi stöd för denna uppsats som ämnar 

undersöka hur lyrikmomenten i läromedel är utformade samt kvinnliga respektive 

manliga författares synlighet i dessa läromedel. Anledningen är att lyrikmomentet ska 

vara ett arbetsmoment i skolan samt att båda könen ska vara närvarande och synliga.  

 

Lyrik och pedagogik  
 

Den tyske lyrikern Jan Wagner intervjuas i artikeln Dikter är en lyx som alla kan unna 

sig från Dagens nyheter 2016. Wagner anser att dikter är en lyx i livet och poesi är 

något som alla bör ge sig själva. Det är en del av livet som alla bör bekanta sig med. 

Lyrik kan alla människor i världen bära med sig, från tidig till sen ålder. ”Alla behöver 

lyrik, även de av oss som har glömt bort detta”.
11

 

 

Men vad är egentligen lyrik? Staffan Bergsten menar i boken Lyrikläsarens handbok att 

lyrik kan ha många definitioner med anledning av vetenskaplig exakthet och 

litteraturhistoriska sammanhang. Bergsten förklarar dock lyrik kort genom definitionen:  

 

Inte allt för långa, formellt och innehållsligt sammanhållna versifierade texter 

som på något sätt står i förbindelse med en inre, själslig verklighet.
12

  

 

Att lyrik har olika definitioner är likaså författaren Lars Elleström inne på i boken 

Lyrikanalys. Elleström drar en parallell mellan lyrik och hundraser. Hundraser finns det 

många av runt om i världen och en del raser är så pass olika att det blir svårt att se hur 

de är förknippade med varandra. Detsamma gäller dikten. Vad det blir av dikten beror 

på hur man väljer att bemöta den. Med andra ord kan tolkningen av lyrik bli olika. 

Storleken och utseende är olika från dikt till dikt, från ras till ras.
13

  

 

Bergsten skriver att i alla kulturländer är läsning av lyrik obligatoriskt. Med andra ord 

förekommer ett milt tvång i skolan som går ut på att elever ska läsa lyrik. Att ge 

                                                 
11

 DN kultur, Almegård, publicerad: 17/12-16 
12

 Bergsten, 1998, Lyrikläsarens handbok, S. 16 
13

 Elleström, 2011, Lyrikanalys, S. 10 
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pedagoger tips på hur man kan öka intresset för lyrikläsning är mycket begränsat, men 

det viktigaste enligt Bergsten är att pedagogerna har kunskap och engagemang i lyrik. 

För att bli en duktig pedagog inom lyrikmomentet kräver många timmars egen läsning.  

 

Man kan dock inte komma ifrån det faktum att lyrikläsning utgörs av en konst. Därför 

är det extra viktigt att nya läsare får ledning av en engagerad lärare. De lärare som har 

erfarenhet av lyrikundervisning anser att den personliga kontakten är viktig. Ett exempel 

är att högt läsa upp en dikt och diskutera den. Vid en sådan situation kan läraren hjälpa 

eleverna att förstå dikten, och en ny, oerfaren elev kan ge läraren nya insikter för hur 

man kan tolka lyrik. Det gemensamma målet är att dikter bidrar till ett ökat värde för 

alla medverkande samt en djupare förståelse av såväl språket som ett verktyg som kan 

främja en personlig utveckling.
14

 

 

Bakgrund 
 

Lars Wolf har kommit fram till att bland lärarkandidater existerar en rädsla över 

lyrikens språk.
15

 Många medverkande till studien som inte beskrivs med namn såg 

tillbaka på sin egen utbildning från ungdomsskolan och konstaterade att lyriken inte 

speglade ett fritt tänkande bland annat. Orsaken är att lyriken uppfattades som nära 

förbundet med författaren
16

. Dikttolkning och diktläsning har en tendens att bli en akt 

där läraren ger eleverna svaret på hur dikten ska tolkas
17

.  

 

När vi uppsatsförfattare tänker tillbaka på vår gymnasietid kan ingen av oss minnas att 

vi har behandlat eller arbetat med lyrik. När vi tittade närmare i äldre kollegieblock från 

denna tid samt olika papper som vi har sparat kunde detta bekräftas. Ingen av oss har 

behandlat eller arbetat med lyrik. Kanske är orsaken att våra lärare fann det svårt att 

arbeta med lyrik på ett pedagogiskt sätt. Eller att lärarna fann lyrik som Wolf ovan 

beskriver det, att läraren ger eleverna svaren på hur dikten ska tolkas och därför inte ser 

någon utvecklingspotential. Orsaken till varför vi inte fått arbeta med lyrik i skolan kan 

enbart våra före detta lärare svara på. Anledningarna kan vara många.  

 

                                                 
14

 Bergsten, 1998, S. 13 
15

 Wolf, 2010, Läsaren som textskapare, S. 138 
16

 Ibid, 2010, S. 139 
17

 Ibid, 2010, S. 15 
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Att vi inte fått arbeta med lyrik finner vi tråkigt samt att vi har gått miste om någonting 

med vår förståelse idag över lyrikens roll och utvecklingsmöjligheter inte bara inom 

svenskan utan också hos oss som individer. Vi har alltid haft ett intresse för språk och 

litteratur. Genom vår utbildning har vi likaså fått en förståelse kring vad elever kan lära 

sig av litteratur och framför allt lyrik. Vi finner det dock likaså svårt att arbeta med lyrik 

inom undervisningen. Orsaken är att vi tror att många elever, och lärare, finner 

diktläsning samt diktanalys som något negativt, eventuellt något som man inte vill 

arbeta med på grund av olika anledningar. Denna tanke bekräftar även Wolf då han 

menar att ordet diktanalys förknippas med något negativt.
18

  

 

Genom att vi inte har fått möjlighet att arbeta med lyrik i vår gymnasiala utbildning, 

upplever vi detta som att vi har gått miste om någonting. Detta ”någonting” handlar om 

att vi gått miste om en stor utvecklingspotential med inriktning på språkutveckling för 

att ge ett exempel. Vi har gått miste om ett i vår mening roligt sätt att arbeta med 

språket genom metaforer, bildspråk samt träna upp vårt ordförråd med synonymer 

exempelvis. Hade möjligheten givits oss att träna på dessa delar i språket hade vi 

eventuellt känt en större säkerhet i vårt eget skriftspråk. Likaså kunde vi ha upplevt att 

vi utvecklades och lärde oss mer kring språkbruk samt hur man kan variera sitt språk i 

både tal och skrift genom användning av synonymer exempelvis. 

 

Genom vår egen skoltid har vi också alltså en uppfattning om att kvinnorna ofta inte 

behandlades i klassrummet. Stort fokus låg också på män och deras olika underverk 

eller prestationer i vår egen undervisning i grundskola och gymnasiet. Genom att 

kvinnorna inte fick lika stor plats i skolan lärde vi författare till denna uppsats oss en 

studieteknik där vi enbart studerade männen då vi visste av erfarenhet att fakta om 

kvinnorna inte skulle komma att bli examinerande kunskaper på prov eller 

inlämningsuppgifter. Att studera kvinnor och deras underverk var med andra ord något 

vi elever fick göra på fritiden om intresse fanns och utöver det övriga skolarbetet.  

 

Vid starten av vår utbildning för att bli ämneslärare litade vi blint på läromedlen som 

används i dagens skola och tvekade inte att använda dessa utan eftertanke och närmare 

analys. Genom vår utbildning växte dock ett tvivel fram och en kritisk syn gentemot 

dessa böcker. Idag, nästan fyra och ett halvt år senare litar vi inte på läroböcker innan en 

                                                 
18

 Ibid, 2010,  S. 138 
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närmare granskning. Det gäller som lärare att med andra ord titta närmare på vad som 

står i läromedlen och på vilket sätt dessa böcker lyfter fram information, enligt oss. En 

lärobok författad för kursen Svenska 3 behöver inte vara anpassad till det centrala 

innehållet för kursen till hundra procent och i vissa fall kan läromedlen faktiskt stå i 

motsats till värdegrunden. Det innebär att skola och lärare har ett ansvar att granska 

läromedel för respektive kurs.  

 

Vår kritiska syn på läromedel tog vi med oss vid arbete med vår c-uppsats i religion där 

vårt fokus var att studera hur kvinnorna framställs i läromedel för studenter på 

högskolenivå eller universitetsnivå. Där kom vi fram till att kvinnorna alltid framställs 

utifrån männen och ofta hade en biroll. Det var vid denna tidpunkt som vår idé till 

denna uppsats väcktes och vi ville titta närmare på läromedel för elever genom olika 

tider med fokus på bland annat kvinnor och män samt deras framskrivning.  

 

Historisk tillbakablick 
 

Lars Wolf skriver i sin bok Till dig en blå tussilago att den del av grundskolans 

svenskämne som behandlas och förvaltas dåligt är lyriken.
19

 Wolf skriver att tidigare 

undersökningar visar att lärare tycker att lyrik är en svår del att undervisa i 

svenskämnet, samtidigt som eleverna i högre ålder tycks känna större motvilja mot just 

denna del av svenskämnet.
20

 En anledning till detta kan vara att dikt anses vara något 

högtidligt och fint vilket därmed kan ha bidragit till att lyrik anses som någonting stelt, 

svårt och lite tråkigt. Trots detta möter vi lyrik överallt idag i form av musik eller i 

födelse- och dödsannonser eller kanske rimmet på julklapps- eller födelsedagspresenten. 

 

För att förstå hur lyriken kan ha fått den status den har idag i grundskolan kan det vara 

bra att se närmare på vilken roll den har spelat i skolan historiskt. Wolf startar sin 

historiska återblick i den officiella läroplanen som kom ut 1878 där det främsta syftet 

med lyrik tycktes vara att lära sig poetiska texter utantill. Särskilt viktiga att lära sig 

ansågs de texter som man menade stärkte känslan till fosterlandet och som höll fast vid 

en god kristen moral. Samma tankar tycktes även styra läroplanen som kom ut 1889, då 

diktens innehåll och uttryck enbart skulle behandlas till viss del medan fokus istället 

                                                 
19

 Wolf, 2001, Till dig en blå tussilago, S. 7 
20

 Ibid, 2001, S. 9 
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fortfarande ansågs skulle ligga på att lära sig texterna utantill.
21

 Läroplanerna från 1919 

samt 1955 blev även de utformade på samma sätt och med samma värderingar även om 

innehållet ändrades något. Något unikt som Wolf säger sig hitta här i sin studie av äldre 

läroplaner är att det här för första gången kommer fram tankar om dikten och läsaren, 

det vill säga eleverna.
22

 I läroplaner och metodikhandböcker under 1900-talet blev 

uppfattningen att dikter handlar om stämningar och känslor mer väsentligt. Stämningar 

och känslor som man ansåg att läsaren skulle ha med sig från dikten och som inte fick 

gå förlorade.  

 

Vidare in på 1960-talet nämns lyriken i läroplanerna med få ord under den här tiden och 

det skrivs väldigt lite om lyrik, skriver Wolf.
23

 När lyrik nämns görs det dock i samband 

med att stärka svenskan som språkämne hos eleverna snarare än att de ska utveckla ett 

eget kreativt och individuellt språk. Wolf nämner vidare att under 1970-talet börjar 

svenskan som ett rent språkämne att diskuteras och framförallt kritiseras.
24

 I Lgr 80 

kom sedan tankarna om att främja språkutvecklingen hos varje enskild individ till 

yttryck i: 

 

Associationsövningar, ramsor, rim och dikter stimulerar många till en 

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

preciseringar åt tidigare upplevelser av ord och verklighet.
25

 

 

1995 kom en ny läroplan, Lpo 94 (Lpf 94 för gymnasiet), och ersatte den tidigare. Nu 

började ny forskning kring språkutveckling att tas hänsyn till i läroplanen och 80-talets 

tankar om att stimulera eleverna till inlärning och språkutveckling var fortfarande 

aktuellt. Såhär stod det i Lpo 94s allmänna del: 

 

Barns arbete med bilder, med litteratur och drama, med konstnärliga 

uttrycksmedel över huvud taget främjar deras språkutveckling.
26

 

 

Trots den ganska stora förändringen vad gäller lyrik och synen på dess potential för 

kreativ språkinlärning och språkträning i läroplanerna menar Wolf att det ändå inte har 
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skett speciellt stora förändringar ute på fältet, det vill säga i undervisningen.
27

 En 

utredning som publicerades 1988 visade att språkliga teknikövningar till stor del 

dominerade i läromedlen snarare än övningar som gav eleverna frihet att pröva sitt eget 

språk. Han påpekar att 1980 och 1990-talens läromedel har visat större intresse för 

lyriken och dess fördelar för språklig utveckling än man tidigare har gjort och som vi 

också kunnat se i denna historiska återblick. Däremot påpekar Wolf att läromedlen då, 

och även idag fortfarande tycks ha ett bristande intresse för lyriken som didaktiskt grepp 

och en möjlighet till språkinlärning
28

. 

 

Lyriken på gymnasiet 
 

Wolfs historiska tillbakablick ger oss en bild av vilken plats lyriken har haft i skolan 

genom tiderna och vilken status den har haft. Han konstaterar att lyriken mestadels har 

fungerat som ett hjälpmedel för att utveckla svenskan som språkämne hos eleverna 

snarare än det har handlat om att lyriken får stå för sig själv som genre och där eleverna 

får bekanta sig med dess uttryck och utveckla ett eget kreativt och individuellt språk. 

Wolfs tillbakablick nämner dock inget angående vilken specifik plats lyriken tagit i 

kursplaner i svenska för gymnasieskolan. Vi har därför tagit ut några särskilda 

ämnesmål från Lgy 70 samt Gy 11. 

 

Det vi främst kunde hitta som ämnesmål i Lgy 70 innehåller inte en tydlig instruktion 

om undervisning kring lyrik, utan är snarare något som kan anas i undertexten och som 

också gav läraren möjlighet att välja eller välja bort lyrik som genre: 

 

 Få en fördjupad kunskap om litteraturens utveckling i historiskt perspektiv 

och om framväxten av olika genrer 

 Ett viktigt syfte med studierna är att de skall ge glädje och läslust. Studierna 

skall stimulera de studerandes intresse för och nyfikenhet på litteratur, 

litteraturhistorisk utveckling, språk, kultur och samhället.
29

 

 

Här beskrivs inte lyriken som sådan utan inkluderas precis som exempelvis prosa och 

dramatik i kategorin ”genrer”. Samtidigt står det att studierna ska bidra till och 
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medverka till att eleverna känner glädje och läslust och stimulera deras nyfikenhet till 

ämnet svenska. Här skulle lyriken kunna fylla en viktig funktion. 

 

Om vi tittar på den nuvarande kursplanen för svenska i gymnasieskolan nämns lyriken 

främst för Svenska 3 och där skriver man också in att kvinnors och mäns texter ska få 

lika mycket plats i undervisningen, något som är relevant för vår egen studie. Såhär står 

det i läroplanen för Svenska 3 på gymnasiet som behandlar lyriken: 

  

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, 

lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och 

berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
30

 

 

Vi ser det som en positiv historisk utveckling att lyrik nämns som en central del av 

kursen Svenska 3 och att det där även nämns att kvinnors och mäns skönlitterära texter 

ska behandlas inom de tre genrerna prosa, lyrik och dramatik. Det som dock kan ses 

som problematiskt är att lyriken nämns som del av Svenska 3 men inte på samma 

självklara sätt inom Svenska 1 och 2. Svenska 3 är en kurs som inte alla program läser 

på gymnasiet, exempelvis inte yrkesinriktade program, om eleverna inte själva lägger 

till dessa kurser i sin utbildning. Det innebär att lyrik inte får den stora plats inom 

Svenska 1 och 2 som de flesta program läser under sin utbildning som vi kunde önska. 

 

Varför lyrik? 
 

I Wolfs bok Till dig en blå tussilago tar han upp en rad argument till varför lyrik som 

genre är viktig att ha med i skolan och för elevernas språkutveckling. Han tittar närmare 

på lärare, författare och olika politikers uttalanden om lyrik och genrens förmåga att lära 

ut till eleverna. Han finner tre olika kategorier bland dessa argument för 

lyrikundervisning: 

 

1. Funktionella argument (argument som beskriver nyttan i lyrikundervisning, 

exempelvis hur lyrik kan främja språkutveckling hos eleverna) 

2. Emancipatoriska argument (frigörande/gränsöverskridande – att lära sig att uttrycka 

egna tankar och åsikter och att utveckla sitt eget känsloliv genom lyriken) 

                                                 
30
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3. Litteraturargument (traditionalistiska argument som beskriver lyrikens viktiga del 

som litteraturarv som eleverna bör få ta del av samt att undersöka lyriken som form)
31

. 

 

Samtidigt som elever i högre åldrar i grundskolan i undersökningar visar motvilja mot 

lyrik som tidigare nämnts
32

 beskriver Wolf forskning som visar att lyrikundervisning för 

barn tycks vara framgångsrikt då barn beskrivs ha en ”naturlig fallenhet för 

intellektuella lekar och experiment”.
33

 Det finns likaså ny forskning som visar att 

lässvaga barn kan gynnas av lyrikundervisning och påskynda sin läsutveckling genom 

att känna igen fonologiska mönster.
34

  

 

Wolf nämner också kontrasten och svårigheten mellan lyrikens viktiga bidrag till 

svenskämnet, att lärare håller med om detta men att både lärare och elever tycks 

uppgivna inför denna genre. Lärare tycks ha svårt att motivera eleverna till att läsa lyrik 

och de säger sig också i Wolfs egen enkätundersökning inte ha de kunskaper som krävs 

för att arbeta med lyrik
35

. Wolf menar att lyrik ofta istället får rollen som något slags 

biprojekt då han skriver: 

 

I de klassrum där lyriken ändå dyker upp används den många gånger för att 

introducera eller stödja något annat. Lyrik används också ibland för att stimulera 

elevernas uppsatsskrivande eller för att illustrera ett temaområde. Tanken tycks 

vara att lyriken skalla ha ett välgörande inflytande på det arbete som skall göras, 

beröra det med sitt trollspö, eller bara vara ett slags trevlig garnering på något 

som behöver piffas upp.
36

 

 

Han nämner likaså den äldre gymnasieskolan där lyrik främst gick ut på att lära sig att 

analysera dikter efter en bestämd mall och där läraren hade någon slags ensamrätt i att 

tolka dikter och var den som visste vad den egentligen handlade om. Dessa 

analysexerciser menar Wolf är ett sätt att döda de känsloupplevelser som man möjligen 

hade kunnat få av dikterna. Det finns alltså en problematik i att bara använda lyriken 

som ett biprojekt till något annat och att också behandla lyriken ovarsamt genom 

analysmodeller som riskerar att ta bort den glädje och lust som man redan i 1970-års 
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kursplan för svenska påpekade att man ville ha. Lyriken har som vi ser det många 

fördelar för svenskan som språkämne och för barn med lässvårigheter. Vi ser det därför 

som särskilt viktigt att granska läromedel för gymnasieskolan som blivande 

gymnasielärare för att se hur lyriken beskrivs och på så vis undersöka vilka hjälpmedel 

läraren får från läromedlen i att undervisa i lyrik.  

 

Syfte  
 

Syftet med denna uppsats är att synliggöra hur lyrikmomentet i läroböcker för kursen 

Svenska 3 eller motsvarande, äldre kurser är utformat. Dessutom är syftet att titta 

närmare på hur manliga respektive kvinnliga lyrikförfattare framställs tillsammans med 

hur stor andel kvinnliga författare som nämns i läromedlet i jämförelse med manliga 

författare.  

 

Frågeställningar 
 

Denna uppsats antar tre frågeställningar: 

 

 Hur framställs lyriken i en lärobok från årtalen 1987, 1999 och 2013? 

 

 Hur ser fördelningen mellan kvinnliga och manliga författare ut i 

läromedlens lyrikavsnitt?  

 

 Hur skiljer sig framskrivningen av kvinnliga och manliga författare i 

lyrikavsnitten åt?  

 

Varför läsa litteratur?  
 

Detta är en komplex fråga enligt Magnus Persson i boken Varför läsa litteratur. Persson 

menar att svaret på frågan är lika många som det existerar läsare i dagens samhälle. 

Detta är i sin tur inte något negativt då alla svar visar på litteraturens mångfald att 

tillfredsställa medborgarna. Litteraturen kan både förmedla kunskap, roa, trösta och 

mycket mer därtill.
37
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Påståendet att det i skolan inte finns några hängivna läsare är fel enligt Magnus Persson 

i artikeln Att läsa runt omkring texten. Det finns många passionerade läsare både bland 

lärare men också bland elever. Men av någon orsak faller dessa lärare och elevers 

intresse bort. Enligt ett flertal forskningsrapporter drar forskarna slutsatsen att fler och 

fler personer inom skolan inte ser en poäng med att läsa litteratur. Lärarna får dessutom 

ständig information om försämrade resultat.
38

  

 

Vad kan man vinna på att läsa litteratur? Lars Wolf skriver i Läsaren som textskapare 

att från kursplanen med uppdatering år 2000 står det bland annat i målen för 

gymnasieskolan att undervisningen ska leda till utvecklad lust och fantasi genom 

läsning av olika litteraturtexter.
39

 När det gäller målen som berör litteratur kan man i sin 

tur lägga tre aspekter på dessa. Den första kallas för en pragmatisk aspekt vilket innebär 

att man ska ha ett konkret mål med läsningen. Den andra är den traditionalistiska 

aspekten och behandlar det faktum att man läser för att titta närmare på litteraturarvet. 

Den sista aspekten är den emancipatoriska som handlar om att läsningen ska utveckla 

eleverna till att få större förståelse för det rådande samhället samt sig själva. Lärarens 

uppgift här, menar Wolf, är att skapa en balans mellan de tre aspekterna för att på så sätt 

skapa balans i undervisningen. Ingen av aspekterna får ha övertag över de andra.
40

  

 

Louise M. Rosenblatt skriver i boken Litteraturläsning att oavsett vilken litteratur, 

exempelvis drama eller dikter, kan texten hjälpa läsaren att begripa och förstå händelser 

som sker i livet. Människor är skapade på det sättet att vi söker en kontakt till 

medvetandet. En medvetenhet som berör en livskänsla. Författaren till texten kan 

dessutom ha skrivit med utgångspunkt i ett värdesystem i stor respektive liten skala. 

Ibland skriver författaren inom en social ram eller efter ett kosmiskt mönster.
41

  

 

Olga Dysthe med flera författare skriver i Skriva för att lära att genom att läsa så 

tillgodogör man sig en rad olika kunskaper. Bland annat lär sig läsare att skriva och dels 

får läsaren kunskaper i ämnet. Däremot poängterar författarna även vikten av att skriva. 

Enbart genom att läsa blir man inte automatiskt en bra skrivare. Författaren gör 

jämförelsen med en bra pianospelare. Pianister blir inte duktiga genom att enbart lyssna 
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på andra pianister. Genom att höra andra spela och sedan kombinera detta med egen 

träning, efter att pianisten lärt sig grunderna, ger utveckling. Lyssnaren kommer 

automatiskt att kopiera vissa delar och andra delar analyseras för en ökad förståelse.
42

 I 

Skriva för att lära fortsätter författarna med att berätta att när en person läser en text 

pågår en mental dialog med den aktuella författaren. Det kan vara en författare som 

levde för länge sedan eller som lever idag.
43

 

 

Liknande tankar är Birgitta Bommarco och Suzanne Parmenius Swärd inne på i boken 

Läsning, skrivande, samtal. Genom den mångfald som existerar i litteratur ger varje text 

en länk till ny reflektion och kunskap. Tack vare läsning av litteratur kan eleverna 

uppleva och införliva samt reflektera kring värderingar och idéer. Denna process sker på 

ett påtagligt och nära sätt. Genom att möta olika karaktärer inom litteraturen ges 

eleverna möjlighet att reflektera över olika erfarenheter och för att få förståelse för 

andra människors sätt att leva.
44

  

 

Som lärare är det ingen enkel uppgift att motivera att en text kommer uppfattas som 

intresseväckande för eleverna eller om texten kommer uppfattas som icke 

intresseväckande, menar författarna Bommarco och Parmenius. För en pedagog kan det 

också vara svårt att motivera varför en bok ur ett didaktiskt perspektiv är bra. Texten 

måste fungera i klasskontexten för att väcka intresse samt känsloinlevelser.
45

 Läraren 

måste med andra ord ha kunskap om sina elever, exempelvis vilken utmaning som 

kommer fungera.
46

 Ett sätt kan vara att vid start av en ny klass visa intresse för vad 

eleverna har läst tidigare. Då kan även läraren få en förståelse för var eleverna befinner 

sig i sin litteraturutveckling.
47

  

 

Judith A. Langer drar samma slutsats som författarna ovan i boken Litterära 

föreställningsvärldar. Langer menar att genom litteratur ges möjlighet att titta närmare 

på olika perspektiv, vilket i sin tur ökar jämställdheten hos läsarna. Genom att 

undersöka andra världar genom litteratur gör läsaren dessa världar speciella och 

personliga, vilket innebär att läsaren kan föreställa sig den aktuella världen. Inom 
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klassrummets väggar är det inte meningen att alla elever och läraren ser texten med 

samma ögon.
48

 Tanken är att alla läsare ska ge sin bild av det lästa och lärarna förväntas 

att välkomna denna tolkning. Tolkningarna kan i sin tur leda till en diskussion.
49

 

 

Olika tolkningar på en text skriver Anne Heith om i Texter – medier – kontexter. Varför 

elever tolkar texter olika kan bero på vilket kön eleverna har, var eleverna befinner sig i 

utvecklingsnivån eller vilka förkunskaper eleverna besitter. Alla elever har en bakgrund 

och historia, olika livssituationer samt olika planer inför framtiden och andra 

önskemål.
50

 

 

Varför ska man då läsa i skolan? Det är en fråga som enligt Heith alla svensklärare 

måste ta ställning till. Med andra ord, vad är syftet med läsningen? En annan fråga som 

blir aktuell är vad man ska läsa i skolan. Heith menar att vid dessa frågor är det viktigt 

att man pratar om kunskapsutveckling samt att läraren preciserar syftet och kontexten 

som texten kommer läsas inom. Lärarens uppgift är att anpassa undervisningen och 

litteratur efter eleverna som individer och deras utvecklingsstadier. Litteraturen ska med 

andra ord finnas där som stöd för elevernas utveckling.
51

  

 

Varför vi finner litteratur viktigt i undervisningen  
 

Genom vår utbildning till gymnasielärare i ämnet svenska har vi som genomförde den 

här undersökningen fått en större bild och förståelse för hur mycket eleverna kan lära 

sig av att läsa. Som ovan gick att utläsa leder ofta läsning av en text till diskussion och 

samtal där eleverna kan utbyta tolkningar med varandra, vilket vi tänker kan hjälpa 

elever att få ett vidgat perspektiv på hur en läsare kan tolka en text. Med andra ord finns 

det inget rätt svar, vilket i sin tur kan hjälpa elever som har svårt att ta plats i 

klassrummet att synas mer. Förklarar läraren för eleverna innan diskussionen börjar att 

inga svar eller tolkningar är fel kan det få en del elever att våga svara och förklara sin 

tolkning.  
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Dessutom har vi båda författare genom vår utbildning fått ett intresse för litteratur och 

en vetskap har vuxit fram om att litteratur kan hjälpa elever. Hjälpa eleverna, som ovan 

går att utläsa, att visa på att läsaren kan leva sig in i en annan värld och på så sätt få en 

ökad förståelse för omvärlden och varför en del människor väljer att leva på ett annat 

sätt än de själva.  

 

Teori och Metod  
 

Teori 
 

För vår studie har vi valt att använda oss av den teoretiska utgångspunkt som beskrivs 

av den franske kultursociologen Pierre Bourdieu i boken Praktiskt förnuft från 1999. I 

denna bok talar han om kulturellt kapital som innebär att vissa instanser tillskrivs ett 

högre kulturellt kapital än andra tack vare bildning eller exempelvis språklig förmåga
.52

 

Bourdieu skiljer mellan kulturellt kapital och ekonomiskt kapital.
53

 Han ger ett exempel 

på att företagsledare, fria yrkesutövare och universitetsprofessorer har mer kulturellt och 

ekonomiskt kapital än till exempel okvalificerade arbetare som har både minst 

ekonomiskt samt kulturellt kapital. Han menar dock att professorerna är relativt rikare 

på kulturellt kapital än ekonomiskt kapital medan företagsledarna relativt sett är rikare 

på ekonomiskt kapital än på kulturellt kapital men de står likväl båda i en maktposition. 

Dessa skillnader mellan människor med lågt respektive högt kulturellt och ekonomiskt 

kapital skapar klyftor, inte bara politiskt mellan höger- och vänsterorienterade utan 

också i förlängningen mellan människor i vardagslivet. Här talar han främst om olika 

samhällsklasser men också om etnisk tillhörighet och kön. Det innebär att de människor 

som befinner sig högre upp i det sociala rummet
54

 (med ett högt kulturellt och 

ekonomiskt kapital) inte har några särskilt stora utsikter att komma överens och fungera 

tillsammans med människor som befinner sig långt ner.
55

 Det innebär förstås också en 

svårighet att få dessa människor att mötas, inte minst då de i det vardagliga livet 

befinner sig i helt olika sociala rum.  
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Bourdieu skriver också om familjers olika sociala status men framförallt om skolan och 

utbildningssystemet och dess påverkan och reproduktion av dessa olikheter. Han talar 

här om skolans svårighet att få elever från olika sociala rum att mötas. Han skriver: 

 

Utbildningssystemet fungerar på samma sätt som Maxwells demon: tack vare den 

energiförbrukning som krävs för att göra urvalet upprätthåller 

utbildningssystemet den redan existerande ordningen, det vill säga skillnaden 

mellan olika elever som har olika mycket kulturellt kapital.
56

 

 

Han menar att skolan har makt på så sätt att den kan utforma särskilda skolor för elever 

med högre kulturellt och ekonomiskt kapital och särskilda skolor för de elever som inte 

har något kapital vare sig kulturellt eller ekonomiskt. På så sätt upprätthåller 

skolsystemet, och de bildade och förmögnare familjerna, dessa klasskillnader. 

Betygssystemet anser Bourdieu även har funktionen av en social konstruktion som 

fungerar som ett sätt att tala om vem som är den mest kompetenta och på så vis även 

den tydligaste och rättmätiga ledaren.
57

 Stat, skola och lärare har i förlängningen också 

ett särskilt kulturellt kapital på så vis att de har kunskap om och gör urval i den litteratur 

och de läromedel som de anser vara viktigt för eleverna att ta del av i skolan. I och med 

detta urval kan man tänka sig att skolan har makt att tala om vad som har ett kulturellt 

värde och vad som inte har det, vad som är motiverat att lära ut till eleverna och vad 

som inte är det. 

 

Anna Williams är inne på samma tankegångar i sin bok Stjärnor utan stjärnbilder från 

1997. Hon skriver: 

 

Symboliskt kapital förvärvas och investeras. Det har sina fördelar att föreställa 

sig ett sådant Bourdieuskt litterärt fält, inte minst därför att det säger något om 

maktfördelning och tolkningsföreträde. Inom fältet kan vinster göras och de 

stridande förenas av att de kämpar om något de anser viktigt. Aktörernas 

ställning bestäms av deras förvärvade litterära, sociala och kulturella kapital. 

Inom fältet utvecklas den smakbildning som fungerar segregerande.
58
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Aktörerna, i det här fallet de som tillskrivs makten på det kulturella fältet och med ett 

stort kulturellt kapital, kan på så vis bestämma vilka författare eller kanske vilken 

litteratur som anses ha ett kulturellt värde och som är viktig. Williams menar att 

Bourdieus resonemang går att använda i undersökningen kring maktstrukturer när det 

kommer till kön vilket är det hon själv gör i sin bok. Hon skriver att litteratur skriven av 

kvinnor och kvinnliga författare tidigare inte har getts utrymme i litteraturhistorien men 

har idag istället börjat uppmärksammas av den feministiska 

litteraturhistorieskrivningen.
59

 Hon skriver dessutom att forskningen uppmärksammat 

skillnader mellan manliga och kvinnliga författares villkor. Kvinnorna har reducerats till 

förmån för männen i hela 1900-talets litteraturhistoria och därmed tillskrevs alltså inte 

kvinnan samma litterära och kulturella kapital som mannen. 

 

Bourdieus tankar och vidare också Williams ligger som grund för denna studies teori 

med motiveringen att skolvärlden har ett högt kulturellt kapital och på så vis inflytande 

och makt över vad som trycks och används i skolans läromedel. Här blir det intressant 

att titta på och analysera i vilken utsträckning lyrik tar plats i läromedel från olika tider i 

historien och om det går att utreda vilket kulturellt värde lyriken kan uppfattas ha utifrån 

dessa. På samma sätt blir det intressant att se i vilken utsträckning kvinnliga lyriker tar 

plats i dessa läromedel utifrån Williams tankar och på så vis också om det går att se 

vilket kulturellt värde som läggs på lyrik skriven av kvinnor. 

 

Metod 
 

Till denna uppsats har vi valt metoden Peter Esaiasson med flera i boken 

Metodpraktikan kallar kvalitativ textanalys. Metoden går ut på en systematisk och 

noggrann läsning av textens olika delar, det vill säga textens helhet samt kontexten där 

texten medverkar. Med helheten i texten syftar författarna till den del av texten som 

forskaren har för avsikt att undersöka. Med andra ord handlar metoden om att forskaren 

är intresserad av vissa textpartier och finner dessa textpartier som viktigare än övriga. 

Ibland kan det forskaren leta efter existera dolt mellan raderna och enbart bli synligt 

endast vid intensiv läsning.
60
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Kvalitativ textanalys har två huvudtyper av frågeställningar.
61

 Den första textanalytiska 

frågeställningen handlar ofta om att systematisera innehållet i den undersökta texten. 

Den andra frågeställningen handlar om att forskaren kritiskt granskar innehåller i den 

aktuella texten. Frågeställningarna kan i sin tur ha tre underkategorier. Inom 

systematiseringen består kategorierna av att klargöra tankestrukturen i texten hos den 

person eller de personer som synts och/eller hörts inom den rådande samhällsdebatten. 

Den andra kategorin är att logiskt ordna tankeinnehållet i olika överblickbara kategorier. 

Sista delen består i att klassificera, vilket innebär en sammanfattande del.
62

  

 

Enligt författarna går de kritiskt granskande undersökningarna längre än de ovan 

presenterade systematiska undersökningarna. En del i kritisk granskning kan vara 

idékritiskt, vilket betyder att forskaren tar ställning till argumenten i texten för att se om 

de passar in på de rådande normerna, både rationella och moraliska. Dessutom kan 

forskaren ägna sig åt så kallad ideologikritik. Då undersöker forskaren i den undersökta 

texten samhällskonflikterna och försöker synliggöra dessa. Sista delen heter 

diskursanalys och är ett stort område och anses vara den vanligaste textanalysmetoden 

enligt författarna. Diskursanalys går ut på att belysa maktförhållandet inom samhällets 

ramar och fokus ligger på att forskaren uppfattar att verkligheten formas med hjälp av 

språket. Författarna skriver att språket också formar samhället. Diskursanalysen visar 

och lyfter fram mönster i samhället som människor tar för givet.
63

 Här existerar dock en 

utmaning som handlar om att forskaren på ett övertygande sätt måste visa läsarna att 

människors agerande styrs av dolda strukturer.
64

  

 

Ägnar man sig åt denna metod ska forskaren använda sig av jämförelser. Jämförelserna 

ska handla om tid eller rum. Tidsaspekten handlar om historisk utveckling medan den 

rumsliga aspekten handlar om jämförelser mellan aktörer eller idébärare
65

.  

 

Som uppsatsförfattare finner vi denna metod som bäst lämpad utifrån vårt syfte då vi 

anser att metoden hjälper oss att besvara våra frågeställningar. Metoden hjälper oss 

dessutom att bemöta och behandla de aktuella läromedlen.  
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Tidigare forskning 
 

Vid sökning av tidigare forskning fann vi det svårt att hitta forskning som är gjord av 

verksamma forskare. De flesta publikationer var gjorda av studenter vid olika program 

och berörde uppsatser på 15 respektive 30 högskolepoäng. I de avhandlingar vi fann 

från professionella forskare så låg fokus ofta på ett eller flera specifika verk och inte 

lyrik över lag eller med didaktiska perspektiv på lyrik som genre.  

 

Lyrik i musik  
 

Vid sökning med nyckelordet ”lyrik och women” fick vi flest träffar på musik. Ett 

exempel är Diana Brunners artikel The Knower and the Known där Brunner undersöker 

våldet som är riktad mot kvinnor inom populärmusik med fokus på rockgenren. Brunner 

beskriver hur lärare har upptäckt vad språket i lyriken representerar hos eleverna samt 

vad eleverna känner eller upplever genom texten. Texterna ger eleverna större 

perspektiv om dem själva snarare än det aktuella temat som sången handlar om. 

Angående våld mot kvinnorna i texterna skapades en debatt om problematik kring 

identitet samt medvetenhet om elevers olika förklaringar och tolkningar vid analys.
66

 

 

Brunner konstaterar att populärmusik kan vara ”förförisk”
67

 och då borde lärarna i 

klassrummet diskutera de motsägelsefulla frågorna som uppstår i texterna. På så vis kan 

läraren hjälpa eleverna att dekonstruera, det vill säga dela upp texten inom musiken i 

delar, för en ökad förståelse hos eleverna. Fokus kan ligga på den kulturella 

representationen texten förmedlar.
68

 Då lär sig eleverna att kritiskt granska den rådande 

kultur som förekommer i samhället.
69

 

 

Brunner menar att lärare ej bör undvika våldstemat i lyrik, utan de bör undersöka 

underliggande ideologier samt dess påverkan på både samhälls- och individnivå. 

Lärarna måste problematisera vad Brunner beskriver som harmonin som våld förmedlar, 

inte bara mot kvinnor utan mot alla som faller utanför ”det normala”. Med harmoni 
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menar Brunner att våldstemat tillhör vardagen och att vi inte reflekterar över våldet alla 

gånger som vi stöter på detta i form av exempelvis en musiktext.
70

 

 

Författaren ger exempel på det sexuella våldet, exempelvis då kvinnor beskrivs som 

”female savage”
71

 med fokus på mörkhyade kvinnor samt ”kitten with a wip”
72

. Dock 

försvarar medverkande studenter av både kvinnligt och manligt kön dessa uttryck med 

att förklara att det är ”just the way things are”
73

 eller att en del kvinnor ser ut som en del 

etiketter beskriver dem.
74

 Ytterligare ett exempel Brunner ger på sexuellt våld är hur 

lyrik samt musikvideor har en tendens att fokusera på kroppsdelar samt kroppsstorlek 

där bilder skapas över hur kvinnor och män bör se ut.
75

 

 

Sara Nelson och Lori Norton-Meier har likaså forskat om musikens påverkan i Singing 

in science. De konstaterar att genom musiken kan studenter upptäcka unika sätt att tolka 

världen samt att eleverna kan lära sig olika sätt att uttrycka sig.
76

 Men för att denna 

utveckling ska ske, bör texten behandlas i klassrummet för att utveckla och stötta 

eleverna i utvecklingen.
77

 Författarna poängterar att musik och dess texter inte enbart 

behöver behandlas under musiklektionerna, utan kan även vara en del i den vardagliga 

undervisningen.
78

 

 

I artikeln Name that word skriver Sara J. Hines att lyrik i musikform kan hjälpa elever 

som har svårt att avkoda en text samt förstå den. Elever som inte har utvecklat denna 

färdighet har inte tillräckligt stora kunskaper i läsning för att klara skolan efter 

mellanstadiet.
79

 Ett sätt att hjälpa elever med svårigheter, är enligt Hines att utveckla ett 

läsavkodningsprogram med grund i elevernas favoritmusik. Genom att eleverna har hört 

sången, och eventuellt sjungit med, är eleverna kapabla till att läsa lyriken från musiken. 

Orsaken är att eleverna har memorerat texten i musikens kontext
80

. Eleverna behöver 

inte kunna lyriken ordagrant för att denna övning ska ge resultat i positivt bemärkelse. 
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Dock behöver eleverna ha en förkunskap om texten.
81

 2006 spenderade sjuttiofem 

procent av ungdomarna två till tre timmar framför datorn eller telefonen och lyssnade på 

musik
82

. De elever som har svårigheter med läsning kan via exempelvis hemsidan 

youtube.com trycka igång sångtexten samtidigt som artisten sjunger. Då kan eleverna 

både lyssna på texten samtidigt som de ser orden framför sig
83

. 

 

Litteratur och genusstrukturer  
 

Texterna som behandlas i klassrummet kan påverka elevernas uppfattning om sig själva 

och sina klasskamrater. Cer Erkan skriver i One step forward and two step back att 

barn- och ungdomslitteratur kan påverka barn och ungdomars uppfattning angående sin 

självuppfattning, kön samt sociala roller.
84

 Det är under uppväxten som könsidentitet 

utvecklas genom observationer och likaså genom påverkan av det rådande samhället. 

Stereotypa könsroller kan barn och ungdomar ta till sig från skrivna texter av olika 

slag.
85

 Därför är det viktigt att skolan och lärare använder sig av undervisningsmaterial 

och texter av både manliga och kvinnliga författare samt också diskuterar och 

problematiserar eventuella strukturer och stereotyper i litteraturen. 

 

Erkan konstaterar att manliga och kvinnliga karaktärer skrivs fram på olika sätt i barn- 

och ungdomslitteraturen. Dock går utvecklingen framåt i betydelsen att kvinnor börjar 

skrivas fram på ett liknande sätt som män. I texter kan kvinnor vara synliga men 

kvinnorna har ofta inte samma värde i samhället som männen. Därför beskrivs kvinnor 

ibland med färre egenskaper än manliga karaktärer.
86

 

 

I Erkans undersökning studeras tjugo berättelser och resultatet visar på att antalet 

kvinnokaraktärer var betydligt lägre än antalet manliga karaktärer. De manliga 

karaktärerna var beskrivna i typiska manliga roller i barnböcker. Resultatet visar att de 

kvinnliga karaktärerna i barnböckerna beskrivs som svaga och passiva samt som 

känslomässiga och som sexobjekt. Erkan menar att dessa egenskaper som tillskrivs 

kvinnor och förmedlas i texten riskerar barn och ungdomar av kvinnligt kön att 
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internalisera och efterleva och därmed tro på som den enda sanningen och det enda 

rätta.
87

 

 

Erkan avslutar texten med att hävda att det i böcker inte ska vara någon skillnad på 

kvinnliga och manliga karaktärer i betydelsen värde bland annat. Böcker och texter bör, 

på ett positivt sätt hjälpa alla läsare att utvecklas till det bättre.
88

 Detta är vad skolan och 

lärare också bör förhålla sig till och också ge eleverna oberoende av kön möjlighet att 

utvecklas individuellt och inte utefter kön genom att presentera undervisningsmaterial 

av båda könen samt hjälpa eleverna att problematisera materialet och texterna. 

 

Diktskrivning i gymnasiet samt pojkar vs flickor i klassrummet  
 

Per-Olof Erixon beskriver i artikeln Drömmen om den rena kommunikationen ett 

diktprojekt i Skellefteå kommun med namnet ”Tankens Trädgård”.
89

 Erixon menar att 

diktskrivning inom gymnasiets svenskämne ger eleverna möjlighet att uttrycka känslor 

och tankar som finns djupt inne. Att ge uttryck för de innersta känslorna är ett exempel 

på intimitet och närhetskultur som kan ha betydelse för dagens skola.
90

  

 

Projektet ”Tankens Trädgård” beskriver Erixon som att eleverna genomgår en rituell 

handling samt en övergångsrit. Skolprästen som kom på och ligger bakom idén anser att 

eleverna på gymnasiet i årskurs ett är ”på väg in” i riten. Eleverna som går på gymnasiet 

i årskurs tre är ”på väg ut” ur riten. Eleverna som går i årskurs två befinner sig i 

övergången mellan de två förstnämnda alternativen.  

 

Resultatet visar att det är i årskurs två som eleverna synligt utgör ett bevis på att de 

påbörjat en väg till vuxenlivet.
91

 Erixon drar likaså slutsatsen att diktskrivandet för 

eleverna kulturellt kan utveckla reflexivt medvetande hos ungdomarna om sig själva. 

Genom diktskrivningen kan eleverna lära sig att bemöta och bearbeta den rådande 

kulturella moderniseringen.
92
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Litteraturforskaren Erixon undersöker likaså i artikeln hur projektet ”Tankens 

Trädgård” påverkar kvinnliga respektive manliga elever. Erixon citerar Cameron som 

hänvisar till att olika lingvistiska drag förekommer angående tal hos både pojkar och 

flickor. Cameron menar att det kulturella uttryck som existerar tilltalar den kvinnliga 

erfarenhetsbilden mer än den manliga, och därför lockar det kulturella kvinnor mer än 

män. Kvinnor förknippas historiskt sett med det privata och män med det offentliga.
93

  

 

Erixon menar att om det ovan beskrivna stämmer kan man dra slutsatsen att kulturens 

uttryck är mer anpassat efter flickorna än pojkarna. Dock poängterar Erixon att enbart 

för att manliga eleverna får mer tid av läraren betyder det inte att undervisningen är 

anpassad efter manliga elever. Undervisningen är snarare anpassad efter de kvinnliga 

eleverna och att läraren därför behöver hjälpa manliga elever mer därför att de manliga 

eleverna inte ska komma efter sina kvinnliga klasskamrater. En annan orsak är att 

pojkarna är svårare att få disciplin på än flickorna i klassrummet, och därför måste 

pojkarnas intresse och uppmärksamhet fångas i större grad.
94

  

 

Kommentarer till tidigare forskning  
 

Den tidigare forskningen visar att lyrik kan hjälpa elever i olika sammanhang, elever lär 

sig att uttrycka sig, tränar på sitt språk samt hjälper dem att förstå saker om sig själva. 

Har elever svårigheter att läsa så kan lyrik i musikform vara ett hjälpmedel, vilket Hines 

ovan konstaterade. Det är dock bra om läraren funderar på vad lyriken i musiken 

förmedlar för bild av män och kvinnor, då Brunner ovan konstaterade att det existerar 

ett visst våld mot kvinnor i bland annat rockmusik. Våldstemat i texterna kan riskera att 

den som läser texten och lyssnar på musiken tar detta för något vardagligt utan att 

problematisera innehållet i texten. Några medverkande i studien försvarade även detta 

våld i musiken.
95

 Likaså kan det vara av vikt att undersöka vilka kulturella uttryck som 

lyriken förmedlar då Erixon ovan konstaterade att en del kulturella uttryck är mer 

anpassat till flickor än till pojkar.  
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Material  
 

Materialet som studien ämnar undersöka är följande läromedel:  

 

Den första boken är en äldre bok som heter Språket och är en lärobok i svenska för 

gymnasieskolan, årskurserna 1-3. De fyra författarna till boken är Olle Josephson, 

Sylvia Korduner, Per Mårtenson och Göran Ågren. Boken är tryckt 1987. 

 

Den andra boken som presenteras och undersöks är Litterära vägar: litteraturhistoria 

som är författad av Sven Olov Stalfelt. Boken är tryckt år 1999. 

 

Den tredje och sista boken som kommer att presenteras i denna uppsats är Svenska 

Impulser 3. Författarna till boken är Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson. Vår 

version av boken är tryck 2013.   

 

Materialurval  
 

Till denna uppsats har vi valt ut tre stycken läroböcker att studera. Urvalet skedde vid 

gymnasieskolor i Gävleborgs län, Smålands län samt Västernorrlands län. Orsaken till 

valet av just dessa län var för att det är dem som vi som genomför undersökningen har 

koppling till.   

 

Efter att vi hade valt ut länen mejlade vi rektorerna på ett antal gymnasieskolor i olika 

städer inom respektive län. Vi berättade om vår uppsats samt vad vårt syfte var. Vi bad 

om att få information om vilka läromedel svensklärarna använder i kursen Svenska 3, 

samt vilka läromedel lärarna genom tiderna har valt att arbeta med. Vi fick svar från de 

flesta rektorer och en del lärare mejlade oss direkt för att berätta om vilka läromedel de 

använder samt har använt. Vi fick titlar på läroböcker och därefter summerade vi ihop 

de svar vi fick för att på så sätt se vilka läromedel som användes till största del i 

skolorna. Resultatet visade att den bok som användes mest var Svenska impulser 3 och 

den blev därför ett självklart val. Därefter blev resultatet mer spritt och vi fick därför 

göra ett urval av de läromedel som vi kunde få tag i genom lån på biblioteket samt 

inköp.  
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Orsaken till att vårt mål var att undersöka läromedel från olika historiska tider var att 

undersöka den historiska utvecklingen och sambandet mellan läroplaner och läromedel. 

Vi vill nämligen se om och i så fall hur lyrikavsnittet i läromedel från olika tider är 

utformade och synliggöra en eventuell utveckling. Ytterligare ett mål med den utvalda 

litteraturen var att vi särskilt ville undersöka den kvinnliga representationen av 

författare i läroböckerna. Orsaken var att vi ville synliggöra kvinnliga författare som 

ofta i vår mening inte synliggörs i olika sammanhang. Tyvärr slutade vårt materialurval 

i att enbart en kvinnlig läromedelsförfattare existerade i de läromedel vi fann. En 

kvinnlig författare i jämförelse med sex manliga författare alltså. Vi fann det svårt att 

finna äldre läromedel som var författad av kvinnor.  

 

Materialbearbetning  
 

Det första vi gjorde när vi hade fått tag i läromedel var att vi bläddrade igenom alla 

läromedel för att skaffa oss en bra överblick över innehållet samt böckernas struktur. 

Dessutom tittade vi redan från början noga på innehållsförteckningen vilket vi ansåg 

bidrog till en ökad överblick över innehållet och upplägget för respektive bok. Genom 

att bläddra i alla böcker kunde vi dessutom se om läromedlen använde sig av bilder eller 

ej.  

 

Nästa steg bestod i att vi läste igenom förordet för att likaså öka på vår förståelse av 

strukturen för respektive bok. Genom att läsa förordet gav detta oss dessutom, som man 

säger ”mer kött på benen”. Därefter läste vi varje läromedel noga från pärm till pärm. På 

det sättet fick vi den fullständiga bilden över läromedlen som vi i senare steg kommer 

att analysera.  

 

Därefter lästes enbart lyrikmomentet noga tre gånger. Diskussion fördes mellan oss 

uppsatsförfattare om vad som egentligen stod, om texten var tydligt framställd med 

mera. Diskussionen ledde till att vi hade samma förståelse av innehållet som senare 

skulle analyseras. Efter diskussionen började vi att föra statistik över till exempel hur 

många dikter som var med i avsnittet samt hur många manliga respektive kvinnliga 

författare som nämndes i alla läromedel. Statistik fördes även över om det existerade 

bilder där vi tittade närmare på hur många bilder som enbart män syntes på respektive 

hur många bilder som enbart kvinnor syntes på.  
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Resultat och analys  
 

Detta avsnitt kommer att behandla bok för bok i den kronologiska ordning som 

respektive läromedel utkom. Varje läromedel presenteras utifrån resultatdel och 

analysdel i direkt anslutning till varandra för att på så sätt minska upprepning. 

 

Resultat och analys av läromedlet Språket  
 

Läromedlet Språket är en lärobok som inriktar sig på kurserna svenska 1-3 på gymnasial 

nivå inom både treårigt samt fyrårigt program. Boken är på totalt 416 sidor och 

innehåller åtta huvudavsnitt. Dessa kapitel är tala, skriva, språkanalys, svensk 

språkhistoria, språk-människa-samhälle, stil och argumentation, våra grannspråk och 

slutligen massmedier.  

 

Bilder 

 

Boken innehåller ett antal svartvita bilder samt streckgubbar. Bilderna visar exempelvis 

ett tåg som lämnar en tågstation med undertexten ”Så här kan en berättelse sluta: ett tåg 

tuffar iväg med en av huvudpersonerna”.
96

 Ett annat exempel är en bild på två killar 

som sitter djupt försjunkna i sitt skrivande med texten ”Här pågår koncentrerad 

omarbetning av texten”
97

. Dessutom förekommer bilder på tidningstexter där ett 

exempel är från Aftonbladet år 1830.
98

 Med andra ord förtydligar bilderna i boken vad 

som står i texten. Bilderna förstärker likaså vad texten vill förmedla, till exempel med 

tåget som beskrevs ovan där författarna till läromedlet ger ett tydligt och konkret 

exempel på hur ett avslut kan skrivas. Likaså ger bilderna exempel på hur olika 

situationer kan se ut. Ett exempel är pojkarna som beskrevs som satt djupt försjunkna 

med var sin penna i handen. Ett annat exempel som illustreras i liknande tema är en 

pojke som står och håller ett föredrag framför klassen där eleven har skrivit det ämne 
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han pratar om på tavlan och han tittar på sin publik.
99

 Dessa två skolexempel kan lätt de 

skolungdomar som läser boken relatera till.  

 

Vid en hopräkning av bilderna hur många män respektive kvinnor som existerar på 

fotografierna i boken visar resultatet att totalt existerar sju stycken bilder på enbart män 

och tre bilder på enbart kvinnor. Bilderna på männen är i olika situationer, exempelvis i 

skolan eller författare som Jan Guillou.
100

 En annan bild är på en man som ska ta bort 

mögel från en husfasad.
101

 Bilderna på kvinnorna å andra sidan är en bild där två 

kvinnor samtalar över en fika
102

 och den sista bilden är en kvinna som dansar balett.
103

 

Här porträtteras kvinnan utifrån kvinnligt stereotypa roller som inte förknippas med den 

arbetsförmåga och status som jämförelsevis många manliga porträtteringar brukar se ut. 

När författaren Astrid Lindgren nämns i boken existerar ingen bild på henne
104

 men på 

den manliga författarkollegan Guillou existerar en bild.  

 

Det finns dock en bild där en kvinna står i centrum och håller ett politiskt tal med ett 

flertal i publiken av båda könen.
105

 Detta är dock alltså bara ett exempel på en kvinna i 

en sådan situation där hon står i centrum och som kan jämföras med hur männen i stor 

utsträckning porträtteras på samma sätt på många bilder i boken. Ett annat exempel på 

en man som står i centrum är ett fotografi som visar en man på en scen och utifrån 

underrubriken kan man lista ut att det är en rockstjärna.
106

 Åter igen figurerar en man i 

en typiskt manligt tillskriven position med hög status medan enbart en bild på en kvinna 

porträtterar detsamma. 

 

Detta går att tolka utifrån det Anna Williams menar i sin bok Stjärnor utan stjärnbilder 

från 1997 som är en del av vår teoretiska utgångspunkt för detta arbete. Hon skriver, i 

likhet med Pierre Bourdieus teori om kulturellt kapital i Praktiskt förnuft från 1999, att 

de aktörer som har stort kulturellt kapital och ett kulturellt värde har tolkningsföreträde 

och på så vis också kan bestämma vilken litteratur som bör få synas och ta plats.
107

 Den 
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som syns och tar plats, exempelvis i en lärobok, har likaså automatiskt ett högre 

kulturellt kapital och värde. Genom att förmedla färre bilder på kvinnor och dessutom i 

typiska kvinnosituationer, som Språket gör, är det också möjligt att detta förstärker 

bilden av vad och hur respektive en kvinna bör vara och uppträda. Likaså figurerar det 

fler män på bilderna i boken och i typiskt manliga situationer som porträtterar dem med 

makt och status, något som i förlängningen också symboliskt befäster den maktstruktur 

som finns i samhället för den som läser boken – en maktstruktur där män har högre 

kulturellt kapital och värde och på så vis är värda att porträtteras med hög status på fler 

bilder.  

 

Bourdieu menar i sin tur att stat, skola och i förlängningen också lärare har makten att 

välja den litteratur som ska användas i undervisningen och på så vis sitter de dessutom 

på makten att bestämma vilken litteratur som har ett högre kulturellt värde i 

praktiken.
108

 Författare till läromedel har på ett liknande sätt en makt och ett ansvar att 

se till att den litteratur som nämns och beskrivs i sina böcker ges samma utrymme och 

på så sätt samma kulturella värde och kapital. Bilderna utifrån boken Språket kan även 

tolkas utifrån denna teori som Bourdieu för fram.
109

  Bilderna i läromedlen som 

skolorna använder bidrar till samhällssynen, och/eller präglas utav den rådande 

samhällssynen på vad kvinnor respektive män bör ägna sig åt och på så vis vilket 

symboliskt värde de har. Får elever redan från skoltiden lära sig att se olika situationer 

och porträtteringar där enbart män eller kvinnor figurerar kan detta bidra till att eleverna 

tolkar detta utifrån vad som är ”godkända” och ”icke godkända” sysslor beroende på 

kön, i förlängningen kan det också bidra till att eleverna internaliserar en bild av 

männen som statusbärare och kvinnor som de som inte har status. Litar läraren blint på 

ett läromedel utan att titta närmare i dessa böcker finns risken att eleverna präglas av allt 

innehåll, i det här fallet alltså inte enbart av den skrivna texten. Här kommer lärarens 

viktiga roll och makt in, där det gäller att han eller hon noga tittar igenom läromedel och 

funderar över vilken bild böckerna förmedlar till eleverna och vad som kan vara 

fördelaktigt att sålla bort i insamlandet av material. 
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Antal dikter av män respektive kvinnor 

 

Tretton sidor ägnas helt åt genren lyrik i boken Språket. Totalt i kapitlet som berör lyrik 

i läroboken Språket nämns fjorton dikter av tretton manliga författare respektive tre 

stycken dikter författade av två kvinnor. Det innebär en skillnad på elva stycken fler 

dikter författade av män. De manliga författarna nämns genom hela kapitlet och den 

första dikten av en man figurerar redan på tredje sidan in i lyrikavsnittet medan den 

första kvinnliga författaren nämns tio sidor in i avsnittet. Den andra kvinnliga 

författaren som nämns i avsnittet berörs på sista sidan och som den näst sista dikten.  

 

När författarna nämner modern poesi ger de två exempel på dikter. En är skriven av 

Sonja Åkesson och den andra dikten är författad av Lars Forssell.
110

 Den moderna 

dikten skriven av en kvinna är skriven tjugotvå år innan boken trycktes, det vill säga år 

1965. Den moderna dikten utav en man däremot är skriven år 1986, det vill säga året 

innan boken trycktes. 

 

Resultatet från läromedlet angående att enbart två kvinnliga författare omnämns i boken 

och dessutom mot slutet av kapitlet i jämförelse med tretton manliga författare som 

omnämns genomgående i boken kan tolkas utifrån Williams ovan presenterade teori om 

att kvinnor skrivits ur historien för att lämna plats åt männen.
111

 Ett flertal män kunde 

med fördel ha tagits bort och ersatts av kvinnliga författare i denna bok anser vi. Att 

dessutom referera till modern poesi och där nämna ett verk skriven av en kvinna för 

ungefär tjugo år sedan och samtidigt nämna en modern manlig författare som skrivit ett 

verk året innan boken trycktes blir problematiskt. Här finns risken att läsaren får 

uppfattningen om att poesi skriven av kvinnor inte har särskilt stor spridning och inte 

heller skrivs i så stor utsträckning idag då författarna valt att ta med ett verk som skrevs 

för tjugo år sedan. Kanske tänker inte eleverna på att enbart två kvinnliga författare 

omnämns och att en av dessa dessutom beskrivs som modern men ändå har tjugo år på 

nacken. Det är därför läromedelsförfattare och lärare har ett ansvar och en makt att ge 

både kvinnor och män likvärdigt utrymme och om detta inte är möjligt ge eleverna en 

förklaring till varför det förhåller sig på det vistet. 
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Resultatet kan likaså tolkas utifrån Bourdieus tankar om kulturellt kapital.
112

 Då så pass 

många fler män nämns och är synliga i läromedlet kan läsaren tolka detta som att män 

har ett högre kulturellt kapital än kvinnor. Problematiken i detta är att läsaren kan 

inledas att tro att män skriver mer, eventuellt har högre utbildning än kvinnor eller helt 

enkelt har ett större intresse än kvinnor av kultur och skrift. Detta behöver förstås inte 

nödvändigtvis vara sanningen och är därför författarens och lärarens uppgift att 

förmedla och problematisera för eleverna. 

 

Lyrikens beskrivning  

 

Redan i andra meningen till inledningen av avsnittet poesi beskrivs lyrik som en text 

som ser väldigt olika ut i jämförelse med varandra. Därefter förklaras kort olika stildrag 

för poesin, exempelvis musikaliska egenskaper och bildspråk.
113

  Författarna har 

därefter flera underrubriker som exemplifieras av dikter. Exempel på underrubriker som 

figurerar i avsnittet är halvrim, slutrim samt rytm. Dessa områden exemplifieras av två 

dikter, Havamal samt Visan om Ebbe Skammelsson.
114

 I underrubriken ”Obunden 

poesi” nämns de båda existerande kvinnoförfattarna Edith Södergran och Sonja 

Åkesson i jämförelse med sex stycken manliga författare. En dikt som fattarna till 

läromedlet valt att ta med utav Södergran är Vierge moderne från 1916 där de två första 

meningarna lyder: Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum.
115

 Avsnittet som behandlar 

obunden poesi är det sista avsnittet innan nästa kapitel börjar. Kvinnoförfattarna nämns 

först av alla författare under denna rubrik men de nämns som sagt i det allra sista 

avsnittet i kapitlet poesi.  

 

Att kvinnorna nämns i sista avsnittet innan kapitlet är slut tillsammans med ytterligare 

sex stycken män kan utifrån Williams teori tolkas utifrån att den med högt kulturellt 

kapital och värde, i detta fall männen, får synas och ta plats först och sedan får de två 

kvinnorna synas mot slutet. Det är lätt att tolka det som att man först visar det allra 

bästa i början för att sedan gå till de mindre bra alternativen mot slutet. Männen får på 

så vis en symbolisk status till skillnad från kvinnorna. Bernt Olsson och Ingemar 

Algulin skriver att män har i större utsträckning genom tiderna fått skriva och kvinnorna 
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har fått använda manliga pseudonymer för att få vara verksamma som författare. Förr i 

tiden var det opassande för kvinnor att författa litteratur av olika slag.
116

 Det kan handla 

om mäns makt att begränsa kvinnorna till hemmet eller andra aktiviteter. På samma sätt 

menar Williams att manliga och kvinnliga författare tenderar att drabbas av olika villkor 

i den litterära sfären och angående vem som får ta mest plats inom litteraturhistorien.
117

 

I Språket blir det således tydligt att kvinnor och mäns litterära verk och lyrik får ta olika 

stor plats och att det på så vis visar denna snedfördelning för de elever som läser boken. 

 

Det märks likaså tydligt genom kapitlet i lyrik vilket fokus författarna har på poesin 

som genre och som skrivform och att det krävs av eleverna att de kan grammatiska 

termer för att förstå texten. Exempel på hur texten kan se ut i boken är: 

 

Ett par bilder är komprimerande «genitivmetaforer»: sakledet står i genitivform 

placerat som bestämning till det ord som utgör bildledet.
118

  

 

Det blir tydligt här att fokus främst ligger på grammatiken när det kommer till lyrik. 

Dessutom ger författarna en historisk tillbakablick angående lyrikens utveckling fram 

till tiden boken skrevs. Samtidigt som den historiska utvecklingen förklaras går 

författarna genom olika lyriska drag som kan förekomma. Exempelvis troké och 

daktyl
119

, ordföljd
120

 och sonett.
121

 Med andra ord får eleverna lära sig ingående hur 

skribenter kan bygga upp en dikt och eleverna ges många olika redskap och verktyg att 

använda. 

 

Resultatet angående lyrikens beskrivning visar tydligt att läroboksförfattarna anser att 

det är viktigt att eleverna lär sig diktens uppbyggnad väl utifrån grammatiska termer.  

Författarna beskriver alla verktyg eleverna kan använda och vår tolkning är att deras 

mål är att eleverna ska använda några av dessa verktyg. Detta resultat kan visa på 

läroboksförfattarnas makt över vad de anser eleverna bör lära sig samt på vilket sätt 

eleverna bör arbeta med ett moment och en dikt. Författarna har makten över vad de ska 

ta med i läroboken och på vilket sätt detta ska beskrivas samt vad de anser är viktigt att 
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kunna. På samma sätt har läraren makt och ansvar att plocka ut och sålla bort material 

för sin egen undervisning. Lars Wolf skriver i sin bok Till dig en blå tussilago från 2001 

att undersökningar visar att lärare idag tycker att lyrik är en svår del i svenskan att 

undervisa samtidigt som andra undersökningar visar att elever i de högre åldrarna tycks 

känna större motvilja mot just lyriken i svenskundervisningen.
122

 En anledning till detta 

kan vara att en dikt tidigare har beskrivits och ansetts vara något högtidligt och fint och 

därmed kan detta ha bidragit till att man idag har kvar synen på lyriken som någonting 

stelt, svårt och tråkigt. Wolf menar också att i den äldre lyrikundervisningen så hade 

lyriken en funktion att stärka svenskan som språkämne såsom exempelvis grammatik 

och en utredning från 1988 visade att språkliga teknikövningar dominerade läromedlen 

när det kom till just lyrik.
123

 Boken Språket kom ut ett år före denna stora utredning och 

fjorton år före Wolfs publicerade bok Till dig en blå tussilago, därför är det svårt att 

föra kritik mot boken Språket utefter dessa nya undersökningar och utredningar då 

boken har ett par år på nacken och representerar en annan tid. Dock är det fortfarande så 

att Språket existerar i bokhyllorna bland svensklärare ute på skolorna ännu idag och 

därför kan det också trots allt vara värt att påpeka detta i händelse av att denna bok 

fortfarande används i undervisning. De nya undersökningar som gjorts visar alltså att 

elever känner motvilja mot lyriken idag, att den känns gammaldags, ”fin” och lite 

tråkig. Vi anser att de lärare som arbetar med lyrik med sina elever har som sin 

viktigaste uppgift att försöka bryta och förebygga denna motvilja. Enligt Wolf bör man 

alltså som lärare vara försiktig med att presentera lyrik för första gången för sina elever 

i grammatiska termer som för eleven kan förefalla alldeles för svårt och snarare befästa 

fördomar än bryta ner dessa angående lyriken. 

Kvinnliga författare och hennes lyrik i jämförelse med manliga 
författare och hans verk  

 

Författarna som omnämns i boken, oavsett kön beskrivs på ett liknande sätt genom 

läromedlet. Aldrig skrivs det något ingående om vem författaren är utan dikten, som 

ovan nämndes, utgör exempel vid förklaring av olika begrepp som ofta är grammatiska. 

Alla diktförfattare är synliga genom att de skrivs ut innan dikten nämns eller i slutet av 
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dikten. Ibland skrivs det ut vilken epok författaren tillhörde, exempelvis att Esaias 

Tegnér var verksam under romantiken.
124

  

 

Att alla författare beskrivs på ett liknande sätt genom hela kapitlet om poesi som 

framkommer i vårt resultat ser vi som positivt då ingen författare på så sätt tillskrivs 

högre värde vid olika beskrivningar. Det verkar snarare vara författarnas fokus att 

fokusera på dikternas uppbyggnad mer än att jämföra dessa utifrån författarskap om 

manligt och kvinnligt. I beskrivningen av författarnas dikter uppfattar vi inte att någon 

av dessa får mer eller mindre utrymme och därför inte heller symboliskt tillskrivs mer 

eller mindre kulturellt kapital än en kollega, som Bourdieu talar om. Inte heller blir 

författarna i sig benämnda på ett annorlunda sätt beroende på kön och därav får inte ett 

författarskap ett symboliskt högre värde än ett annat. Det finns ingen särskild 

bakgrundsinformation kring författarna att tillgå för den som läser och därför existerar 

heller ingen avvikelse i beskrivningarna vad gäller kön. Detta kan dock förstås ur ett 

rent didaktiskt perspektiv kring lyrik bli mer tungläst, att inte ha tillgång till 

bakgrundsinformation om författaren utan enbart till dikterna och hur dessa är 

uppbyggda. En kort presentation kring författaren och dennes samtid kan ge eleven 

större förståelse för vilken kontext en dikt är skriven i och på så sätt få en inblick i hur 

en dikt skulle kunna tolkas. Detta är som sagt dock inte detta läromedels fokus, att lära 

eleven att tolka dikter, utan snarare ligger fokus på språket och uppbyggnaden och göra 

eleven medveten om detta. 

 

 

Resultat och analys av läromedlet Litterära vägar – Litteraturhistoria  
 

Läromedlet Litterära vägar är författad utav Sven Olov Stalfelt och publicerades år 

1999. Boken är uppbyggd i en kronologisk ordning med nedslag i några epoker för att 

övergå till fokus angående länders litteratur. Boken inleder med kapitlet forntidens 

litteratur för att därefter beskriva medeltidens litteratur och renässansens litteratur. Där 

efter börjar kapitlen med fokus på länders litteratur. Här tar författaren upp fransk 

litteratur, tysk litteratur, rysk litteratur, engelsk litteratur, litteratur från USA och 

avslutas med svensk litteratur. Läroboken har inget tydligt avsnitt om lyrik eller andra 

delar svenskämnet ska behandla, utan är uppbyggd utifrån berättande om litteraturens 
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utveckling under olika tider och länder. Författaren presenterar genomgående i boken 

författare från respektive era Stalfelt behandlar.  

 

Bilder  

 

Bilderna som författaren har valt att ta med i läromedlet är många genom boken. Några 

bilder är på en helsida, andra är beskurna till en halv sida samt en del bilder sträcker sig 

över två sidor. I de fyra första kapitlen är antalet bilder på män totalt åtta stycken i 

jämförelse med totalt sex stycken på kvinnor. Alltså är antalet bilder i dessa kapitel 

relativt jämnt. Dessutom existerar totalt sju bilder där både män och kvinnor är 

medverkande. Exempel på bilder på män som förekom är en ridande furste
125

 samt en 

stor bild på män i strid.
126

 Exempel på bilder där kvinnor förekom är en bild på en mor 

som håller sitt barn
127

 eller en bild från teatern som handlar om Medea.
128

  

 

Vid närmare granskning av ytterligare fyra kapitel i boken började siffrorna bli mer 

ojämna i antalet kvinnor och män som förekom på bilder. Totalt existerar sexton bilder 

på enbart män som i sin tur kan jämföras med totalt sju stycken bilder enbart på 

kvinnor. Bilder där både könen är närvarande är totalt fyra stycken. Bilder där enbart 

män är närvarande är två exempel på porträtt som är tydliga och målade i närbild.
129

 Två 

exempel på bilder där enbart kvinnor syntes är åter igen en bild på en mor med ett 

barn
130

 samt en bild på en naken kvinna mot en röd bakgrund.
131

  

 

Vid tillägg utav det sista kapitlet i läromedlet som berör svensk litteratur fortsätter 

siffrorna att bli mer ojämna. Totalt finns tio stycken bilder på män och fyra bilder på 

kvinnor. Både män och kvinnor förekommer på totalt fyra bilder genom sista kapitlet.  

 

Läggs samtliga bilder ihop blir resultatet att totalt existerar sextiosex bilder på män och 

kvinnor, antingen ensamma eller tillsammans. Enbart män förekommer på trettiofyra 

bilder, det vill säga mer än hälften utav alla bilder totalt. Kvinnor förekommer på 
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sjutton bilder genom hela boken. Kvinnor tillsammans med män förekommer på totalt 

femton bilder. 

  

Antal dikter av män respektive kvinnor  

 

Efter de första fyra kapitlen i boken märks en tydlig skillnad i antalet kvinnliga 

respektive manliga författare. Totalt har författaren nämnt femtiotvå stycken författare 

efter fyra kapitel. Utifrån dessa är fyrtionio stycken män vilket kan jämföras med tre 

stycken kvinnor. Av dessa femtiotvå manliga författare omnämns totalt arton stycken 

manliga diktare. Däremot berättar Stalfelt enbart om två stycken kvinnliga diktare i 

dessa fyra inledande kapitel. För att ge ytterligare ett exempel kan man tydligt se i 

kapitlet ”fransk litteratur” att totalt omnämns nio stycken manliga diktare medan noll 

kvinnliga diktare omskrivs. Ser man enbart till manliga och kvinnliga författare i detta 

kapitel är statistiken att totalt benämns tjugoåtta författare var av en kvinna vid namn 

Simone De Beauvoir.  

 

I de fem kapitlen på slutet av boken som tar upp tysk, rysk, engelsk litteratur samt också 

litteratur från USA och den svenska litteraturen
132

 nämns i dessa fem kapitel 

hundrafyrtiotvå män totalt och där sextioåtta av dessa är lyriker. När det gäller 

motsvarande kvinnliga författare som totalt nämns i dessa fem kapitel är det fyrtiotre 

stycken kvinnor varav tjugotvå av dessa är lyriker. Det är alltså lite drygt hundra 

stycken fler män än kvinnor som omnämns i de fem sista kapitlen vilket är ett mycket 

stort glapp i fördelningen. 

 

Detta kan fungera som ett exempel på det Williams menar i sin bok där hon skriver att 

den som syns och tar plats, i exempelvis en lärobok som i vårt fall, också har ett 

kulturellt kapital och ett symboliskt högre värde.
133

 I denna bok går det att dra slutsatsen 

att männen tar mycket större plats i högre grad än kvinnor. Huruvida det är en medveten 

snedfördelning mellan hur stor andel kvinnor och män som nämns i Stalfelts bok eller 

huruvida det är en omedveten sådan fördelning är förstås svårt att säga. Tyvärr går det 

att konstatera att också en eventuell omedveten snedfördelning av könen i en lärobok 

för elever i gymnasiet får konsekvenser. Risken i detta blir att författarna sänder ut en 
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indirekt och direkt signal om maktfördelning mellan könen där männen är de som har 

högre kulturellt kapital, värde och därmed makt då deras texter och författarskap anses 

värda att nämnas i större utsträckning än kvinnornas. I förlängningen innebär det 

problematiskt nog att Stalfelt sänder ut en signal om mannens överlägsenhet och makt 

till eleverna i skolan trots att det är just den historiska föreställningen lärare idag enligt 

läroplanen ska försöka att arbeta bort ifrån. 

 

Lyrikens beskrivning  

 

I början utav boken Litterära vägar beskriver författaren Stalfelt litteraturens utveckling 

i västvärlden. Utvecklingen började med två dikter, Iliaden och Odyssén som 

sammanfattas och beskrivs med stort fokus på bakgrund och berättarteknik på fem 

sidor.
134

 Homeros beskrivs kort där fokus ligger på ovissheten kring vem Homeros 

var.
135

 Homeros tillsammans med dikterna Iliaden och Odyssén beskrivs under rubriken 

”Den homeriska dikten”.  

 

Rubriken därefter heter ”Den grekiska lyriken” där blomstringen av lyriken beskrivs 

kort i form av fyra meningar. Här beskrivs begreppet lyrik med ordet 

stämningsskapande. Begreppet eposer beskriver likaså här med orden ”den berättande 

dikten”.
136

 Lyrik benämns med synonymerna körlyrik och sång
137

.  

 

Kring ”Den höviska dikten” beskriver framför allt riddarna och deras livssituation.
138

 

Angående lyrik beskrivs enbart att riddarna lyssnade på sång och dikter med höviskt 

innehåll.
139

 Alltså skulle riddarna under medeltiden lyssna på lyrik som handlade om 

kärlekskval och hjältedåd. Läsaren får en liten uppfattning hur utvecklingen skett av 

lyrik, men några typiska lyriska begrepp beskrivs inte förutom en definition av lyrik 

inom parantes samt begreppet eposer.  

 

De fem sista kapitlen som behandlar tysk, rysk och engelsk litteratur samt litteratur från 

USA och Sverige går i en strikt kronologisk litteraturhistorisk ordning. Här beskrivs hur 
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den litterära utvecklingen gått till från epok till epok i de olika länderna och här gör 

författaren också nedslag i olika författare och poeters liv och verk. Strömningar i 

historien beskrivs och hur diktkonsten har förändrats till följd av flera stora poeters och 

författares konst. Poesi nämns inte särskilt som sådant utan det fokuseras framförallt på 

riktningar och strömningar och därtill vilka författare som fått betydelse samt deras 

biografi. Häribland dessa nämns exempelvis ”Sturm und Drang” som förromantikens 

riktning i Tyskland där framförallt Johann Wolfgang von Goethe och Friedrich von 

Schiller var framstående.
140

 Därefter följer ett nedslag i de båda författarnas liv och 

verk. 

 

Nästan inga dikter skrivs ut eller tas med, varken av män eller av kvinnor, i boken. 

Många namn på dikter och böcker nämns givetvis och berättas om, vilket får boken att 

till sin form kännas som ett slags uppslagsverk för gymnasieungdomar. På ett ställe 

nämns dock en liten dikt av Goethe om sitt ursprung och sin uppväxt som kan vara 

intressant att ta med i sammanhanget: 

 

  Från far jag ärvde mig figur 

  och allvaret och musten, 

  från mor min glättiga natur 

  och fabuleringslusten.
141

 

 

Lars Wolf skriver i Till dig en blå tussilago
142

 att tidigare under 1800-talet var synen på 

lyrik att man skulle lära sig dikterna utantill snarare än att dikterna skulle ge läsaren 

något eller skänka tankar och fungera som språkträning.
143

 Att dikterna skulle ge 

kunskap om och stärka bandet till fosterlandet var också av stor vikt liksom att de skulle 

undervisa i god kristen moral. Under 1900-talet har denna syn förändrats och 

läroplanerna har mer och mer börjat se dikter och lyrik som ett sätt att uppleva 

stämningar och känslor. Under 1990-talet och de läroplaner som följde så hade dessa 

tankar förstärkts ytterligare och tankarna om att lyrik kunde främja språkutvecklingen 

hos barn och ungdomar.
144

 Wolf skriver att läromedel från 1980 och 1990 visar större 

intresse och förståelse för tankegångarna om lyrik som en bra genre för språklig 
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utveckling mer än man tidigare gjort.
145

 Trots detta framsteg är det fortfarande många 

läromedel under denna tid och även fram till idag som inte visar särskilt stort intresse 

kring lyrik eller dess fördelar som didaktiskt grepp. Här blir det intressant att titta på 

Litterära vägar där boken följer en kronologisk ordning kring epoker och författarskap 

men som inte innehåller några dikter att få ta del av eller diskutera kring. Frågan är hur 

eleverna ska kunna bekanta sig med diktkonsten utan att få faktiska exempel på dikter 

att läsa och fundera över? Den dikt som nämns i sin helhet i boken är den dikt som 

presenteras ovan av Goethe men som enbart fungerar som ett sätt i boken att beskriva 

hur Goethe själv skrev om sitt ursprung. Med så få diktexempel i boken är det svårt att 

se att författaren haft för avsikt att utveckla elevernas språk eller använda just lyriken 

som ett didaktiskt hjälpmedel. Denna bok syftar kanske snarare till att fungera som ett 

slags uppslagsverk. Detta blir dock problematiskt utifrån de undersökningar Wolf 

presenterar där man noterat att elever på högre nivå i skolan känner distans och motvilja 

till lyrik som genre.
146

 Motvilja handlar i många fall om oförståelse och också om att 

något känns svårt eller helt nytt att kasta sig in i. Att då presentera detta utifrån en 

kronologisk ordning av epoker och författarskap kan ifrågasättas, stärker detta elevens 

band till lyrik och litteratur eller dödar det ännu mer de känsloupplevelser eleven skulle 

ha kunnat få genom att istället läsa dikter eller litteratur av de författare som omnämns i 

boken? 

 

Som redan konstaterat går det efter att ha tittat på andelen kvinnor som nämns i 

jämförelse med män i boken utifrån vår teoretiska utgångspunkt att se att männen 

tillskrivs högst kulturellt kapital och värde. Detta blir även tydligt utifrån lyrik där 

Iliaden och Odyssén som nämns i boken förklaras på närmare fem sidor, här fokuseras 

det på Homeros, som var man. Bourdieu skriver även i Praktiskt förnuft
147

 att skola och 

utbildningssystemet sitter på en makt då de gör urval i vilken litteratur som bör 

fokuseras på i skolan.
148

 Fokus i denna text är inte särskilt inriktad på diktning eller 

lyrik utan snarare på diktares biografier och verk som sådana. Den syftar således till att 

undervisa eleverna på ett sätt som kan förefalla problematiskt. Läroboksförfattaren har 

gjort ett urval som presenteras för eleven, underförstått förväntas eleven förvärva denna 

kunskap som förmedlas via boken och på så vis öka sitt intresse och sina kunskaper om 
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litteratur, författare, poeter och litterära strömningar. Det är detta Wolf menar kan döda 

känsloupplevelserna för det skrivna. Om eleven istället fick läsa dikt och litteratur, 

diskutera detta och kanske själva skriva och utveckla sitt språk så skulle de 

förhoppningsvis få en annan inblick i vad lyriken som genre kan vara. Stalfelts gedigna 

arbete om författare, verk och litterära strömningar tenderar istället att representera ett 

äldre tankesätt angående litteratur och undervisning där författare med högt kulturellt 

kapital och värde skulle introduceras i undervisningen och internaliseras av eleverna. 

Eleverna var på så vis inte delaktiga utan läraren la fram information och fakta som han 

eller hon ansåg hade ett högt kulturellt värde och detta förväntades eleverna ta till sig. 

Detta undervisningssätt riskerar dock att spräcka den sköra tråden mellan eleven och 

kanske framförallt lyrikundervisningen som Wolf menar finns, där eleverna tycks 

uppfatta lyrik som ett evigt uppläsande och analyserande av poeter och deras dikter och 

därmed känner motvilja.  

 

Kvinnliga författare och hennes lyrik i jämförelse med manliga 
författare och hans verk  

 

Under rubriken ”Den grekiska lyriken” som är en sida lång benämner författaren till 

läromedlet fyra lyriker vid namn Alkaios, Anakreon, Pindaros samt Sapfo. Sapfo är en 

kvinnlig lyriker och de övriga tre nämnda är män. De manliga författarna beskrivs kort 

varför de är kända, men alla författare benämns under dikter som läses idag.
149

  

 

Sapfo beskrivs med orden ”[..] första, kända, stora kvinnliga lyrikern”
150

. Hon beskrivs 

utifrån levnadsår, vart hon levde samt varför hon blev känd. Stalfelt lägger vikt vid 

Sapfos fokus på kärlek. Stalfelt skriver i läromedlet att ett antagande om Sapfo är att 

hon undervisade elever i att skriva bröllopspoesi till deras egna, kommande bröllop. 

Fokus läggs även på hur hennes hemort, ön Lesbos har grundat dagens ord lesbisk och 

dess innebörd av kärleken mellan två kvinnor.
151

 Dock benämns ingen dikt utav Sapfo. 

Men likaså nämns inte exempel på manliga dikters verk vid några tillfällen, exempelvis 

av Anakreon.  
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Sapfo beskrivs utifrån hennes fokus på kärleken i hennes verk, medan exempelvis 

Aristoteles beskrivs som ”[..] den store systematikern som skrev läroböcker [..]”
152

 och 

dess påverkan på utbildning samt forskning genom många år
153

. Ett annat exempel på 

en framskrivning av en manlig lyriker är Charles Baudelaire. I beskrivningen av denna 

författare läggs fokus, likaså som i fallet med Aristoteles, på hans verk. Stalfelt tar upp 

diktsamlingen Ondskans blommor och beskriver denna samling som den första poesin i 

modernistisk stil. Ondskans blommor beskrivs som ett uppror mot den rådande 

människosynen kring 1800-talet samt mot det borgerliga samhället. Till sist lägger 

författaren till läromedlet fokus på ordens betydelse för Baudelaire.
154

 Liknande, stor 

beskrivning får inte Sapfo då beskrivningen av henne har fokus på kärleken och att hon 

troligen undervisade elever i att skriva om kärlek. Männen beskrivs mer utifrån deras 

verk och dess påverkan på människor och samhälle, medan Sapfos verk inte nämns och 

inte heller om hon hade någon påverkan på samhället då eller nu. 

 

Stalfelts fem sista kapitel erbjuder som påpekats inte någon studie i författarnas verk där 

några av dessa verk exemplifieras med utdrag av dessa texter. Dessa verk redogörs 

snarare av Stalfelt själv såsom han gör kring exempelvis Sapfo i sin beskrivning av att 

hon skrev mest om kärlek och troligen undervisade i detta tema medan Aristoteles 

beskrivs som den store systematikern som skrev läroböcker som kom att få påverkan på 

forskning och utbildning. Detta blir utifrån vår teoretiska utgångspunkt problematiskt. 

Williams påpekar att den som syns och tar plats också har ett högre kulturellt kapital 

och värde.
155

 Vi har redan konstaterat att männen i större utsträckning tar plats i 

Stalfelts bok. Att någon tillskrivs ett högre kulturellt kapital menar vi liksom Williams 

också har betydelse i beskrivningen av manligt respektive kvinnligt. Sapfo beskrivs 

utifrån en typisk kvinnlig stereotyp som kärlek och Aristoteles beskrivs utifrån 

stereotypen för män där han är systematiker och påverkade skola och bildning. Här kan 

läsaren direkt se den stora historiska påverkan de båda författarna har fått i 

litteraturhistorien och där det typiskt kvinnliga såsom ”kärlek” traditionellt haft lägre 

kulturellt värde och kapital än att skriva läroböcker såsom Aristoteles. Vi ser det som 

problematiskt både ur ett didaktiskt perspektiv och ett genusperspektiv att en författare 

till en lärobok fokuserar på att göra beskrivningar av författare och deras verk snarare än 
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ger exempel på utdrag ur texter och försöker att förklara dessa. Ur ett didaktiskt 

perspektiv blir dessa beskrivningars syfte oklart. Stalfelt skriver i sitt förord till boken 

att läsa skönlitteratur ger oss möjligheter att förstå oss själva och lära känna andra 

människor, tider och andra länders kulturer.
156

 Han tycks ha en ambition att uppmuntra 

till läsning och till förståelse av sig själv och andra. Detta förefaller för oss som svårt då 

en beskrivning av ett verk alltid är en personlig tolkning av författaren snarare än det 

hjälper eleven att bilda sig en egen uppfattning och tolkning av verket. På så vis riskerar 

eleverna, likt tidigare nämnts av Wolf, att känna motvilja till lyrik och det riskerar också 

att döda potentiella känsloupplevelser de skulle ha kunnat få. På samma sätt är dessa 

beskrivningar av författare och deras verk problematiskt utifrån ett genusperspektiv och 

frågan om vem som tillskrivs ett högre kulturellt kapital och värde. En författares 

beskrivning av de båda könen som tenderar att falla in i stereotyper kring kvinnor och 

män gör tyvärr också en omedveten statusskillnad mellan könen. Då det som ofta 

beskrivs som typiskt manligt har högt kulturellt värde och kapital och det som beskrivs 

som kvinnligt har lågt värde och kapital. 

 

Stalfelt beskriver dock inte alla kvinnor utan samma stora ord som han ofta beskriver 

männen med, goda ord om kvinnor förekommer också. Ett exempel är att han beskriver 

Edith Södergran som någon som kom att bli en ”legend som förnyare av den lyriska 

dikten”
157

 och Karin Boye som ”en av modernismens tidigaste och främsta 

representanter i vårt land”
158

. Således får likaså kvinnor en stundom värdefull plats i 

Stalfelts bok där hon på samma sätt som männen ibland beskrivs utifrån ett samhälleligt 

perspektiv och vad deras verk fått för betydelse för sin samtid och såhär i efterhand. 

Dock finns ett särskilt drag i Stalfelts bok och de fem sista kapitlen som är värt att 

nämna och som också kan ses som problematiskt. Detta är att kvinnor och deras verk i 

större utsträckning tycks beskrivas utifrån män och deras verk. Edith Södergran 

beskrivs nämligen inte bara som legend och förnyare utan dessutom som den bräckliga 

kvinnan som sökte sig till trygghet och ledning hos filosofer som Nietzsche och 

antroposofer som Rudolf Steiner.
159

 Karin Boye beskrivs inte heller bara som 

modernismens tidigaste och främsta representanter utan likaså som någon som 

intresserade sig för bland annat Schopenhauers pessimism och sökte sin trygghet där 
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under sitt konfliktfyllda liv.
160

 I en jämförelse med hur män å sin sida beskrivs kan vi 

bland annat nämna att Gustaf Fröding som också av Stalfelt beskrivs precis som 

Södergran och Boye som en själssjuk person som kämpar mot onda krafter inom sig 

själv och ute i samhället.
161

 Skillnaden här är dock att Fröding inte beskriver sig söka 

sin trygghet till andra män och samtida författare på samma sätt som Boye och 

Södergran i sina depressioner. Såhär skriver Stalfelt om Frödings inspiration av andra 

författare: 

 

Nietzsche påverkade många av samtidens diktare och för Fröding blev han en 

profet, som visade mot en väg till försoning och harmoni. Den vägen hade han 

också funnit hos mästaren Goethe. Hos Heinrich Heine upptäckte han ett annat 

omistligt värde, humorn. Med hjälp av humorn kunde människan få försoning, 

förlåtelse och bevara sitt människovärde.
162

 

 

Här skriver Stalfelt om dessa författares inspiration till själssjuke Frödings egna texter 

medan det i också själssjuka Södergran och Boyes fall snarare handlar om att de söker 

tröst hos äldre filosofer snarare än det förklaras att de inspireras i sina texter av dessa. 

Fröding kan på så sätt uppfattas ta större och en mer självklar plats då det förklaras och 

beskrivs på vilket sätt hans texter påverkats av samtida diktare och vilken väg han tog i 

sitt kreativa skrivande. Detta blir inte lika klart när det gäller Södergran och Boye där de 

stannar vid att de sökte tröst hos de manliga tänkarna snarare än det påverkade deras 

skrivande åt något håll. Detta blir åter igen ur ett genusperspektiv problematiskt och på 

så vis även problematiskt didaktiskt. Kvinnor och deras verk som beskrivs i förhållande 

till män eller utifrån män och som samtidigt också framskrivs som trygghetssökande 

och svaga riskerar att ge en felaktig bild av dessa kvinnors författarskap, verk och 

biografi. Detta ger i sin tur känslan och uppfattningen om mannen, i detta exempel 

Fröding, som någon som påverkats av andra och som även påverkat med sina dikter 

oavsett sin sjuklighet. I kontrast till detta står Södergran och Boye som enbart tycks ha 

påverkats av de manliga filosoferna och upplevt trygghet. Här uppstår en problematik 

där beskrivningen av Fröding tycks syfta på en dialog, ett givande och tagande, mellan 

han som författare och andra samtida stora diktare och filosofer medan det inte uppstår 

samma dialog mellan Boye och Södergrans samtida filosofer de inspirerats av. Här blir 

                                                 
160

 Ibid, 1999, S. 375-376 
161

 Ibid, 1999, S. 340 
162

 Ibid, 1999, S. 340 



 

49 

 

det därför mycket enkelt att tänka sig att mannen åter igen tycks tillskrivas ett högre 

kulturellt kapital och värde än kvinnan som Williams och Bourdieu talar om. 

 

Något annat som vi som skriver denna studie lagt märke till i Stalfelts bok är särskilt två 

kapitel. Ett kapitel heter ”De stora lyrikerna”
163

 som beskriver och tar upp endast fyra 

författare, samtliga män. Dessa män är Gunnar Ekelöf, Hjalmar Gullberg, Nils Ferlin 

och Pär Lagerkvist. Det andra kapitlet vi valt ut att ta med i sammanhanget är det som 

heter ”Samtiden och de kvinnliga författarna”
164

 – ett kapitel som rubriken antyder tar 

upp de kvinnliga lyriker och författare i vår egen samtid. Detta kapitel är det allra sista 

kapitlet och figurerar alltså i slutet av boken. Detta är åter igen något som vi författare 

ser som problematiskt ur ett genusperspektiv och på så vis ett didaktiskt perspektiv. Att 

alla de stora lyrikerna utgörs av enbart män och att samtida kvinnor får ett eget kapitel i 

slutet av boken kan åter igen tolkas utifrån både Williams och Bourdieus tankar om att 

kvinnor har ett lägre kulturellt kapital och värde. Inga kvinnor nämns under rubriken 

”de stora lyrikerna”, underförstått här är att kvinnor inte har skrivit några verk värda att 

nämna under denna rubrik, som läsare kan detta tolkas som att inga kvinnor räknas som 

”stora lyriker”. Det är också enbart de samtida kvinnorna som får ett eget kapitel på 

slutet av boken, inga män nämns i några få korta rader på slutet i ett eget kapitel. Detta 

ger intrycket för läsaren att de kvinnliga författarna inte har påverkat sin samtid på 

samma sätt som andra samtida manliga författare, kvinnorna kan därför hastigt nämnas 

på slutet tycks det som om Stalfelt tänkt. Det finns en gyllene regel när det kommer till 

skrift och denna brukar lyda att man bör skriva det bästa man har först för att få med sig 

sin läsare och göra texten intressant. Denna regel följer man bland annat inom 

journalistiken och de texter som produceras där och som vi också är vana att oftast se 

och reflektera över. Att kvinnor nämns som hastigast i slutet av Stalfelts bok kan 

symboliskt innebära att hon är mindre viktig och därför sparas hon till slutet. Detta ser 

vi som problematiskt då det inte bara kan innebära att kvinnliga författare tillskrivs ett 

lägre kulturellt kapital och värde utan också sänder ut dessa signaler till de elever som 

läser denna lärobok. Hur uppfattas dessa två kapitel för sin läsare i gymnasieåldern och 

framförallt hur uppfattas den av sina kvinnliga läsare i gymnasiet? Det är en viktig fråga 

att ställa sig både som läroboksförfattare och som skolinstitution och lärare i valet av 

läromedel för sin undervisning. 
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Resultat och analys av läromedlet Svenska impulser 3  
 

Boken Svenska impulser 3 är skriven av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson
165

 och 

är en läromedelsbok avsedd för kursen Svenska 3 i gymnasiet. Boken är 348 sidor lång. 

Boken är indelad i fyra stycken större block: det första är Retorik, teori och praktik, det 

andra blocket är Mot ett formellt skrivande, det tredje blocket Nycklar till litteraturen 

och det fjärde är Svenskan i ständig förändring – en historia om språket.
166

 Boken syftar 

med dessa block till att vara ett stöd för eleven under kursen Svenska 3 och vill 

samtidigt förbereda eleven för vidare studier efter gymnasiet, skriver författarna till 

eleven i förordet. 

 

Bilder 

 

Svenska impulser 3 är en relativt ny bok då den är tryckt 2013 och den innehåller många 

bilder. Det syns att författarna arbetar med bilder för att kommunicera på samma sätt 

som med text. Vid en grundlig genomsökning av boken angående hur många kvinnor 

som tar plats och porträtteras på bilderna och antalet män är femtionio bilder på män 

och femtioåtta bilder på kvinnor. Det förhåller sig med andra ord relativt lika på den 

punkten alltså. I denna genomgång av bilder räknades både fotografier såväl som 

tecknade bilder av de båda könen.  

 

Vi noterar inte heller någon särskild skillnad mellan bilderna som sådana att kvinnor 

och män porträtteras utifrån stereotypa könsroller. På de ställen i boken där särskilt 

kända texter eller tal som skrivits genom historien och där bilder används verkar 

författarna anammat att ge exempel på både män och kvinnor, både vad gäller texter och 

bilder på dessa. Ett sådant exempel finns i momentet retorik i boken där kända och 

omtalade tal exemplifieras och en bild på vardera person.
167

 Här tas Selma Lagerlöfs 

tacktal vid Nobelbanketten upp, Julia Gillards brandtal om sexism och Severn Cullis-

Suzukis tal om miljö och utveckling på en konferens som fick heta ”Flickan som tystade 

världen i fem minuter”
168

. De manliga exemplen är även de tre stycken som porträtteras 
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med bild och dessa är Barack Obama med sitt segertal, Jens Stoltenbergs tal vid 

minnesgudstjänsten efter Utöya samt Olof Palmes jultal 1972.  

 

Antal dikter av män respektive kvinnor 

 

Under en rubrik som författarna namngett ”mötet med dikten”
169

 finns två dikter med, 

en av Tomas Tranströmer och en av Ann Jäderlund. Efter att dikterna presenteras finns 

en övningsuppgift på nästa sida där två frågor rör sig kring Tranströmers dikt och två 

frågor kring Ann Jäderlunds och sedan en fråga om det finns några likheter mellan de 

båda dikterna. Detta blir tydligt för oss som läsare att författarna har försökt att förena 

två dikter skrivna av en man och en kvinna både genom att just välja två dikter från 

båda könen men också genom att ställa frågan om det finns några likheter mellan dessa 

dikter. 

 

Under rubriken ”poeten och poesin”
170

 tas en dikt av Mattias Alkberg upp som exempel 

på att analysera biografiska fakta om poeten och hur detta kan vara till hjälp för att 

förstå dikten. Under rubriken ”analysera poesi”
171

 tas en dikt av Pär Hansson upp som 

exempel på miljöbeskrivningar. Under samma rubrik som tidigare tas dessutom en dikt 

av Karin Boye upp som exempel på symboler i dikter.
172

 När man kommer till form och 

stil på en dikt tas en dikt av den samtida författaren Aase Berg upp som exempel på 

användning av assonans.
173

 Det blir även här tydligt för oss som läsare att författarna 

försökt varit medvetna i sina val av poeter och diktare och välja både kvinnor och män i 

sina exemplifieringar.  

 

När versmått behandlas i boken tas även här en dikt av Lotta Olsson upp och en av 

Göran Palm.
174

 Här finns också en skrivuppgift för eleven utifrån Lotta Olssons sonett. 

Senare kommer också ett exempel på en diktanalys utifrån en dikt av Verner von 

Heidenstam.
175

 På de allra två sista sidorna i kapitlet om poesi tas fyra dikter upp, två 

skrivna av kvinnor och två av män. De två kvinnliga är Pernilla Berglund samt Wislawa 
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Szymborska och de två manliga är Simon Armitage och Bruno K. Öijer. Även här anser 

vi att vi kan se en medveten exemplifiering av både kvinnliga och manliga poeter. Allt 

som allt i kapitlet om lyrik exemplifieras sju dikter skrivna av män och sex dikter 

skrivna av kvinnor. 

 

Lyrikens beskrivning  

 

Kapitlet om lyrik i Svenska impulser 3 heter ”Analysera poesi”
176

. Denna rubrik på 

kapitlet sätter ganska omgående tanken bakom detta lyrikkapitel men också vad 

författarna vill förmedla för undervisning av lyrik: nämligen analys av poesi. Samtidigt 

beskriver Markstedt och Eriksson poesin som själens och sinnenas språk och använder 

sig av litteraturvetaren och författaren Staffan Bergsten för att förmedla en förklaring till 

vad poesi är: 

 

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

som rör sig djupast inom oss. Men poesin är i lika hög grad kroppens och 

sinnenas språk. I sina rytmer följer den våra andetag och hjärtats slag och med 

sina bilder för den samman förnimmelser och intryck. Genom sin förmåga att 

komprimera både tid och rum kan det poetiska nuet också innesluta en hel 

värld.
177

 

 

Här vill ändå författarna till läromedlet förklara vad poesi är eller kan vara genom att 

citera en litteraturvetare och författare. I och med detta plockar de också ut viktiga 

kännetecken hos lyriken. Dessa är rytm, metaforer/bilder, dikten som komprimerad text 

och diktens budskap. På slutet av kapitlets andra sida finns också två frågor som riktar 

sig till eleven. Den ena frågan är en diskussionsfråga och handlar om vad du som elev 

tänker och känner när läraren en dag säger entusiastiskt att ”nu ska vi hålla på med 

poesi”
178

. Den andra frågan är en skrivfråga och uppmanar eleven att skriva en dikt på 

tre rader om det han eller hon tänker eller känner just nu. Dessa två frågor visar att 

författarna har någon form av vetskap om det som Lars Wolf skriver om i sin bok Till 

dig en blå tussilago
179

 angående de studier som visar att elever på högre nivå i skolan 
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upplever motvilja mot genren lyrik.
180

 Det verkar som att Markstedt och Eriksson 

försöker att bemöta denna svårighet genom att låta eleverna reflektera kring poesi och 

sina egna tankar kring detta i en diskussionsfråga. Vidare bemöter de likaså denna 

problematik genom att ställa en fråga vad eleven tänker eller känner just nu och 

uppmanar till att skriva en egen dikt på endast tre rader, som en mjukstart in i lyrikens 

värld. 

 

Författarna fortsätter sedan att presentera det första mötet med dikten och tar här upp 

lite formalia och skillnaden mellan exempelvis en dikt och en prosatext.
181

 Här skriver 

de också att många kan känna ett visst motstånd i sitt allra första möte med en dikt men 

att det är viktigt att bemöta detta med öppenhet, nyfikenhet, många genomläsningar av 

dikten och tålamod.
182

 På det viset bemöter de också här i text elevens eventuella 

motstånd till diktläsning. Här är det också viktigt för vårt resultat att påpeka att 

författarna använder sig av en kvinnlig journalist och författare för att förklara läsningen 

av dikten och svårigheterna. De tar med ett utdrag ur en artikel som Anna Hallberg 

skrivit i Dagens Nyheter
183

 där hon skriver om respekten för skriftspråket och hur detta 

kan påverka oss i vår syn och vår läsning av lyrik. Här har författarna således valt en 

kvinnlig skribent för att förklara denna problematik och avslutar med diskussionsfrågor 

kring Hallbergs text. 

 

Författarna tar sin läsare vidare till förklaringar kring hur jagform kan användas i en dikt 

och hur biografin och lyrikerns bakgrund kan spela roll för en analys.
184

 Sedan kommer 

rubriken ”Analysera poesi”
185

 som blir en form av kapitel för sig med sina femton sidor 

långa redogörelse kring hur en lyrikanalys kan eller bör skrivas. De beskriver först att 

en dikt kan tolkas olika av olika läsare och att det därför inte finns en enda sanning i en 

diktanalys.
186

 Vidare går de in på innehåll/motiv, berättarperspektiv och personer, miljö, 

bunden och fri form med mera för att beskriva formen för en analys och vad det kan 

vara bra att titta på när man läser en dikt. På slutet av kapitlet kommer ett exempel på en 

analys och senare en analysmall och fyra dikter att pröva denna mall på. Wolf skriver att 
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lyrik oftast används som ett biprojekt eller som ett sätt att ”piffa upp” något annat 

område i skolans värld.
187

 Han skriver också att den äldre gymnasieskolan ofta riktat in 

sig på att skriva analyser av dikter och där läraren haft en slags ensamrätt i vad som är 

den rätta och sanna tolkningen. Han menar att det att inrikta sig på analys när det 

kommer till lyrik kan döda den känsloupplevelse som en dikt skulle kunna ge.  

 

Som vi sett innehåller Markstedt och Erikssons kapitel angående lyrik flera intressanta 

poeter och författare, det är ett jämnt antal författare av båda könen som nämns och de 

har också i åtanke att detta kapitel kan vara den första bekantskap eleven någonsin har 

gjort med genren lyrik och går därför varsamt fram i sin presentation av lyriken. Det blir 

tydligt att Markstedt och Erikssons kapitel försöker att följa Skolverkets kursplan i 

Svenska 3 i den mån det är möjligt där eleven ska ta del av: 

 

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, 

lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och 

berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
188

 

 

Författarna har som tidigare nämnts haft en relativt jämn balans mellan hur många 

kvinnliga och manliga poeter som nämns i kapitlet vilket kursmålet efterfrågar, även om 

de manliga poeterna i högre grad har analyserats och förklarats för läsaren. De har också 

namngett sitt kapitel i lyrik ”Analysera poesi”
189

 då kursmålet efterfrågar 

litteraturvetenskapligt inriktad analys. Sammanlagt femton av tjugofyra sidor ägnas åt 

att förbereda eleven för att analysera poesi. Även om detta kompletteras med kreativa 

skrivuppgifter här och där så är det huvudsakliga syftet den analys som kommer mot 

slutet. Detta blir enligt Wolf alltså problematiskt, då analyser länge använts i skolan när 

det kommer till lyrik och riskerar att döda själva känsloupplevelsen som en dikt kan 

förmedla. Risken är alltså att om läraren går fullständigt efter kursplanen och denna 

lärobok får inte eleven bekanta sig med lyrik på det sätt som hade varit önskvärt och 

inte heller får de utforska sitt eget språk, något som lyrik annars inbjuder till.  

 

Likaså när det gäller upplägget av lyriken och kursmålet i Svenska 3 går detta att se 

utifrån vårt teoretiska perspektiv. Kursmålet efterfrågar, och författarna försöker följa 
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detta kursmål i sin bok för gymnasieelever, analys av stilmedel och berättartekniska 

grepp av prosa, dramatik och lyrik. I boken fokuserar författarna nästan uteslutande på 

att förbereda eleven för analys av dikter, vilket vi tidigare diskuterat utifrån Wolf kan 

vara förödande för elevens eget kreativa skrivande och också döda både skrivlust och 

känsloupplevelsen. Kapitlet i lyrik innehåller en del kreativa skrivuppgifter för eleven 

som övningar, men de fungerar också mestadels som en transportsträcka till själva 

analysen som är tänkt att fungera som betygsgrundande. Detta går att tolka utifrån vårt 

teoretiska perspektiv som att det analytiska skrivandet utifrån en särskild mall av 

berättartekniska grepp har högre kulturellt värde och kapital än det egna kreativa 

skrivandet. Detta kan förstås bli problematiskt utifrån tanken om att lyrik och dikter är 

en känslomässig upplevelse, en upplevelse som inte går att analysera sig fram till utan 

genom att läsa många dikter och kanske skriva egna och utveckla sitt eget kreativa 

språk. Särskilt viktigt kan man tänka sig att utvecklandet av ett eget språk är för de 

elever som kanske aldrig har läst en dikt förut och dessutom känner motvilja till genren 

lyrik. 

 

Kvinnliga författare och hennes lyrik i jämförelse med manliga 
författare och hans verk  

 

I Svenska impulser 3 nämns snarare dikterna för att utgöra exempel i förklaringen av 

vad en diktanalys är. På så vis så nämns de allra flesta dikterna i förbigående snarare än 

en djupgående och utförlig analys eller reflektion kring dessa, både vad gäller manliga 

och kvinnliga skribenter. Det finns dock exempel på där männens dikter tar större 

utrymme och spelar en mer självklar roll för författarnas förklaring av vad en dikt är 

eller hur dikterna kan analyseras. 

 

En dikt av Tomas Tranströmer och en dikt av Ann Jäderlund nämns och jämförs med 

varandra i boken.
190

 Om Tranströmers dikt skriver författarna att: 

 

Tranströmers dikt fångar en stor känsla på ett väldigt begränsat utrymme. Den är 

direkt och lätt att ta till sig. Men dikter kan också vara mer komplexa och 

fragmentariska. Här är en dikt av poeten Ann Jäderlund…
191
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Ann Jäderlunds dikt varken beskrivs eller förklaras för läsaren utan står enbart som ett 

jämförande exempel till Tranströmers dikt. Denna jämförelse mellan dikterna, och 

också mellan en manlig och kvinnlig poet, kan uppfattas som problematisk utifrån vår 

teoretiska utgångspunkt om kulturellt kapital. Anna Williams skriver i Stjärnor utan 

stjärnbilder
192

 att litteratur skriven av kvinnor inte har getts utrymme i litteraturhistorien 

utan bara männens litteratur. Litteratur skriven av män besitter alltså ett högre kulturellt 

värde än litteratur skriven av kvinnor. Bourdieu menar att stat, skola och i förlängningen 

också lärare har makten att välja den litteratur som ska användas i undervisningen och 

på så vis besitter de också makten att bestämma vilken litteratur som har ett högre 

kulturellt värde i praktiken.
193

 På samma sätt har författare till läromedel en makt och ett 

ansvar att se till att den litteratur som nämns och beskrivs i sina böcker ges samma 

kulturella värde och kapital. Det är här som det blir problematiskt i Markstedt och 

Erikssons bok. Tranströmers dikt nämns, beskrivs och förklaras som en enkel text att ta 

till sig medan Ann Jäderlunds dikt beskrivs i ett jämförande exempel som fragmentarisk 

och komplex. Risken här är att den elev som läser boken i utbildningssyfte och som 

förmodligen inte är bekant med lyriken som genre upplever Ann Jäderlunds dikt som 

svår (eftersom författarna skriver detta rakt ut) och då inte heller lägger energi på att ta 

den till sig eller försöker förstå. Det bör vara författarnas ansvar att förklara Ann 

Jäderlunds fragmentariska och komplexa dikt i sin bok för att ge eleverna en chans att 

förstå. Som det ser ut nu ges inte Ann Jäderlunds dikt någon chans att hävda sig mot 

Tranströmers dikt utan den stannar vid orden ”komplex” och ”fragmentarisk”. Detta kan 

tolkas utifrån ett Bourdieuskt synfält att den manliga litteraturen har högre kulturellt 

värde och kapital, den förtjänar att förklaras och beskrivas medan den kvinnliga 

litteraturen inte gör det trots att den beskrivs som just fragmentarisk och komplex och 

därmed kan tyckas kräva en förklaring. 

 

Ett annat exempel i boken där en dikt av en man ges större utrymme är det exempel på 

en diktanalys som presenteras i boken.
194

 Här tas Verner von Heidenstams dikt 

”Sovande gårdar” upp och den analyseras av litteraturvetaren och författaren Tom 

Hedlund. Här följer en utförlig beskrivning och analys av Verner von Heidenstams dikt. 

Eftersom kapitlet om lyrik i denna bok till stora delar behandlar hur man skriver en 
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lyrikanalys blir också detta ett exempel på hur en lyrikanalys kan skrivas väldigt centralt 

och viktigt.  

 

Att det är just en manlig skribent och en dikt skriven av en man som valts ut och som 

utförligt beskrivs är också detta intressant utifrån vår teoretiska utgångspunkt om vem 

som anses ha högre kulturellt värde och kapital. I det här fallet blir det problematiskt att 

inga exempel på dikter skrivna av kvinnor nämnts eller beskrivits tidigare i boken i 

denna omfattning som Verner von Heidenstams dikt gör. Detta leder oss som författare 

till denna studie att reflektera över de kvinnliga poeterna och deras status och kulturella 

kapital, är dikterna av kvinnorna är sämre än dikterna av männen? Vad ger det för bild 

till eleverna som i en del fall aldrig har läst en dikt förut att kvinnorna nämns men 

varken beskrivs eller analyseras på samma sätt som de manliga? 

 

Diskussion och slutsats  
 

Vårt syfte med denna uppsats var att synliggöra hur lyrikmomentet i läroböcker för 

kursen svenska 3 eller motsvarande, äldre kurser är utformat. Dessutom var syftet att 

titta närmare på hur de manliga respektive de kvinnliga lyrikförfattarna framställs 

tillsammans med hur stor andel kvinnoförfattare som nämns i läromedlet i jämförelse 

med manliga författare.  

 

Den första boken som undersöktes var Språket och ett resultat vi fick fram var att 

manliga författare hade störst representation i avsnittet som berörde lyrik. Totalt 

nämndes tretton stycken manliga författare i jämförelse med två stycken kvinnliga 

författare. Ser man till antalet publicerade dikter i boken förekom fjorton dikter av 

männen samt tre dikter av kvinnor. Med andra ord förekom totalt elva stycken fler 

dikter av männen samt att elva stycken fler manliga författare omskrevs. När det gäller 

lyriken som genre och pedagogiskt grepp lade författarna stort fokus på att beskriva 

lyrik utifrån grammatiska termer samt att de gick in på djupet hur en dikt kan skrivas 

utifrån exempelvis versmått. Eleverna som studerar lyrik utifrån detta läromedel kan vi 

konstatera behöver ha goda kunskaper i svenskans grammatik som exempelvis 

substantiv, adverb och deras betydelse. Fokus låg alltså inte här på att förklara lyrik som 

genre eller att presentera textexempel för eleverna utan på lyriken i sin rent 

grammatiska form. 
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Det andra läromedlet som undersöktes i denna studie var Litterära vägar. Denna bok 

var upplagd på ett annorlunda sätt än övriga två som är med i studien i den betydelsen 

att läromedlet gick igenom litteraturhistoria från olika epoker samt länder. Därför var 

inte lyriken som genre utmärkande och hade heller inte ett eget avsnitt, utan lyriken 

beskrivs titt som tätt genom läromedlet i samband med att författare och deras verk 

presenteras. På så vis fungerar boken mer som ett uppslagsverk för eleven än den 

fungerar som ett didaktiskt redskap som går djupare in på lyriken som genre, eller 

någon annan genre. Genom hela boken existerar totalt hundranittioen män och totalt 

fyrtiosex kvinnliga författare. Tittar man närmare på antalet kvinnliga lyriker i 

förhållande till manliga lyriker existerar totalt tjugofyra kvinnliga diktare och åttiosex 

manliga diktare. Detta betyder att skillnaden mellan manliga och kvinnliga lyriker som 

synliggörs är sextiotvå stycken fler män. Litterära vägar var således det läromedel som 

hade störst skillnad i hur många manliga och kvinnliga lyriker som nämns i jämförelse 

med de andra två böckerna i denna studie. 

 

Sista läromedlet i denna studie som undersöktes var Svenska impulser 3. I denna bok 

existerar ett avsnitt och särskilt kapitel som berör lyrik. Detta avsnitt är beskrivet på ett 

förhållandevis enkelt sätt där eleverna lätt kan ta åt sig informationen. Avsnittet är 

kombinerat med både bilder, dikter och fakta om lyrik och ger på så sätt ett varierat och 

luftigt och lättläst intryck. Antalet författare som nämns i avsnittet lyrik i denna bok är 

totalt tretton författare var av sju stycken manliga författare och sex stycken kvinnliga 

författare. Tittar man närmare på antalet dikter av män respektive kvinnor förekommer 

sju dikter av män och sex stycken av kvinnor vilket betyder en skillnad på en dikt mer 

av männen. 

 

I en jämförelse mellan läromedlen kan man se en del skillnader. I Språket som ovan 

konstaterades beskrevs lyriken som genre utifrån grammatik vilket gjorde texten tung 

för läsaren och svårfungerande som ett pedagogiskt redskap. Därför upplevde vi 

författare att detta läromedel inte var en tillfredsställande bok som didaktisk 

utgångspunkt vid planering av undervisning om lyrik. Som ett jämförande exempel 

beskrevs lyrikmomentet i Svenska impulser 3 på ett enklare sätt än vad boken Språket 

gjorde. I Svenska impulser 3 använde författarna färre exempel på lyriker men mer 

utdrag av dikter samt övningar kring dessa. Beskrivningen av lyrik och dess historik 
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beskrevs också på ett enklare och mer lättläst sätt. Fokus här låg med andra ord alltså 

inte på lyriken utifrån grammatik utan snarare utifrån att faktiskt förklara för eleven vad 

genren lyrik innebär och en ambition att låta eleven läsa ett antal dikter och tolka dessa. 

Vid en jämförelse av dessa två läromedel och mellan Litterära vägar kan man se en 

tydlig skillnad i antalet författare som är omnämnda, samt hur böckerna är upplagda. 

Litterära vägar har en kronologisk ordning med mycket historik samt många författare. 

Denna bok fungerar snarast som ett uppslagsverk. Det gäller för eleverna och läraren 

vid användning av detta läromedel att ha ett intresse och en viss förkunskap för att 

kunna ta till sig innehållet. Alla elever har inte ett intresse för lyrik, och enligt Wolf 

finns dessutom enligt undersökningar en motvilja till genren i den högre skolåldern,
195

 

och därför anser vi att det är av stor vikt att läraren kan skapa ett intresse till lyriken 

genom bland annat valet av läromedel. Detta förutsätter förstås att läromedlen beskriver 

lyriken på ett tilldragande sätt för eleven. 

 

I en jämförelse med Språket och Litterära vägar kan boken Svenska impulser 3 

upplevas som mer moderniserad i betydelsen att texten är enklare att ta till sig som elev 

och färre antal författare är beskrivna. Författarna till detta läromedel tycks i relativt stor 

utsträckning tagit hänsyn till studier liknande de som Wolf presenterar då lyriken får ett 

eget avsnitt där den systematiskt förklaras, men samtidigt också blandar rena övningar 

som går ut på att tolka dikter vilket vi menar stimulerar elevens eget språkanvändande 

och kreativitet på ett sätt som de övriga läromedlen inte gör. Men Svenska impulser 3 

kan också, som de övriga läromedlen, diskuteras utifrån Wolf. Wolf menar att ständiga 

analyser utifrån särskilda former och mallar av lyrik kan förstöra känsloupplevelsen av 

dikten.
196

 Svenska impulser 3 innehåller en mix av olika författare och dikter som är 

enkla att förstå, men hela kapitlet är trots allt uppbyggt som ett förberedande för en 

kommande lyrikanalys som sedermera presenteras i slutet av kapitlet. Detta kan alltså ur 

ett didaktiskt perspektiv bli problematiskt, att eleven förbereds från lyrikkapitlets början 

till att skriva en lyrikanalys utifrån en given ram kan riskera att hämma den 

känsloupplevelse som Wolf menar skulle kunna uppstå mellan dikt och elev. Detta 

skulle i förlängningen kunna innebära att eleven inte utmanas att utveckla sitt eget 

kreativa språk och inte heller medvetandegörs om att de är fria att tolka en dikt på sitt 

eget sätt då de är bundna till denna ram.  
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I det centrala innehållet för Svenska 3 på gymnasiet så står bland annat att eleven ska 

tillägnas kunskaper i litteraturvetenskapligt inriktad analys. Eleven ska alltså lära sig att 

analysera stilmedel och berättartekniska grepp, det är en viktig del av undervisningen 

kan vi se. Vi säger inte emot. Wolf pekar dock på att skolan ofta förespråkat 

analysexerciser av lyrik genom historien eller använder lyriken som genre för att 

”krydda” ett annat temaområde i undervisningen
197

 och då vår studie pekar på att 

analysen som form och ram fortfarande fokuseras i hög utsträckning när det kommer till 

lyrik och har ett högt värde inom skolan, så kan detta undervisningssätt också utifrån 

Bourdieus teoretiska perspektiv sägas ha ett särskilt kulturellt kapital i skolvärlden. 

Analytiska hjälpmedel, ramar och mallar tycks vara återkommande i skolan och kan 

vara ett bra didaktiskt verktyg som hjälp på vägen i en lyrik- eller litteraturstudie. 

Risken är här ändå att dikten aldrig tillåts få tala för sig själv, att elevens 

känsloupplevelse i läsningen av lyrik går om intet, att kreativitet och språkliga 

färdigheter hämmas om lyrikläsning uteslutande fokuseras kring en avgörande och 

betygsgrundande analys. Läraren har på så vis ett stort ansvar i undervisningen av lyrik 

att se till att läsning av dikter, kreativt tänkande, tyckande och skrivande blandas med 

analytiska stilmedel och berättartekniska grepp. Detta är ingen lätt uppgift. 

 

Svenska impulser 3 upplevs också för oss författare i förhållande till de två andra 

läromedlen som modern i betydelsen att antalet män och kvinnor som var 

representerade i lyrikkapitlet var relativt likvärdiga. Det var enbart en manlig författare 

mer som nämndes i förhållande till de kvinnliga vilket är ett förhållandevis jämnt 

resultat om en jämförelse görs mellan Litterära vägar från 1999 där alltså åttiosex 

manliga lyriker nämndes och tjugofyra kvinnliga. Boken Språket från 1987 hade på så 

sätt en bättre balans mellan hur många kvinnliga respektive manliga författare som 

nämndes och berördes än Litterära vägar. Dock kan detta bero på att Språket hade färre 

angivna författare totalt genom boken än vad Litterära vägar hade.  

 

Enligt Skolverkets läroplan för ämnet Svenska 3 ska både män och kvinnor behandlas 

innanför klassrummets väggar. Vidare ska skolan representera jämställdhet vilket i vår 

tolkning betyder att kvinnor och män ska behandlas på ett likvärdigt sätt och i lika stor 

omfattning. Svenska impulser 3 som alltså är den nyaste boken för denna studie gör 
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detta till viss del vilket kan tyda på en utveckling som går framåt och i enlighet med 

styrdokumenten.  

 

Det går dock att diskutera den relativt nyutgivna boken Svenska impulser 3 och dess 

beskrivningar av män respektive kvinnor när det kommer till lyrik utifrån Williams och 

Bourdieus teori. Ett exempel från Svenska impulser 3 är att Tomas Tranströmers dikt 

beskrivs med orden ”direkt” och ”lätt att ta till sig”
198

, medan Ann Jäderlunds dikt 

beskrivs som ”komplex” och ”fragmentarisk”
199

. Detta blir således författarnas 

beskrivande ord av Ann Jäderlunds dikt istället för att försöka ge en förklaring till hur 

denna dikt skulle kunna tolkas för eleven. Tranströmers dikt beskrivs med andra ord i 

mer positiva ordalag än Jäderlunds dikt som beskrivs med mer negativa termer och utan 

vidare förklaring. Ett annat exempel på där en man tar mer plats i boken är då Verner 

von Heidenstams dikt ”Sovande gårdar” diskuteras och analyseras av litteraturvetaren 

och författaren Tom Hedlund.
200

 Denna dikt som är skriven av en man analyseras också 

av en annan man, detta får oss som gjort studien att fundera över urvalet då det inte 

finns något jämförande exempel på någon dikt skriven av en kvinna som får lika stort 

utrymme i lyrikkapitlet. Detta kan tolkas utifrån Williams som menar att män och 

manliga författare historiskt haft ett högre värde och kulturellt kapital. Skolan och lärare 

har även här en stor makt och därmed ett ansvar att välja läromedel som följer det som 

står i styrdokumenten. I den händelse läromedlen inte följer dessa har skola och lärare 

ansvar att se till att fylla hålen där läromedlen brister för att höja kvinnans kulturella 

kapital i skolan och på så vis tillmötesgå styrdokumenten. Framförallt har skola och 

lärare ett ansvar att se till att de kvinnliga elever som sitter i klassrummet känner sig 

inkluderade i undervisningen genom att också deras kön representeras i läromedel och i 

undervisningen. Inkludering är en förutsättning för lärande. 

 

Vårt syfte och frågeställningen för denna studie inkluderade inte att i högre grad 

analysera och undersöka bilder och fotografier i läromedlen. Dock kändes det relevant 

att räkna antalet bilder på män respektive kvinnor vartefter vi undersökte läromedlen på 

grund av att vissa av böckerna innehöll relativt många bilder. ”En bild säger mer än 

tusen ord” säger ju ordspråket och lyriken har ofta som genre ett rikt bildspråk. Lyriken 

kan läsas och tolkas på olika sätt beroende på läsaren vilket kan ge texten fler 
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innebörder. Detsamma gäller också för en bild som beroende på betraktare kan få olika 

betydelse och mening. I resultatet ovan visas att den äldsta boken Språket innehöll 

många stereotypa bilder på könen vilket inte förekom i Svenska impulser 3 på samma 

sätt. Detta kan i sin tur visa på en utveckling i läromedlen där författare börjar få en 

större medvetenhet kring vilka bilder de vill publicera i sina böcker. 

 

Vår önskan med denna studie var att synliggöra skillnader mellan könen i läromedel 

från olika tider och se hur det har utvecklats till idag. Vi önskade också synliggöra 

lyriken och hur den använts i läromedlen över tid till idag och likaså lyfta fram vikten 

av lyriken som språkutvecklande genre snarare än något som bör användas uteslutande 

för analysexerciser eller för att krydda undervisningen.   

Förslag till vidare forskning 

 

För vår uppsats har vi valt att titta närmare på och avgränsa vårt arbete till att studera tre 

olika läromedel. För vidare och framtida undersökning inom lyrik samt män respektive 

kvinnors representation i läromedel så skulle vår undersökning kunna kompletteras 

genom att utföra intervjuer med lärare som har använt sig av dessa böcker, eller andra 

läromedel, i sin undervisning. Intervjuns huvudområde skulle kunna vara att fokusera på 

lärarnas syn på lyrikavsnittet i läromedlen, vad de anser att bokens avsnitt om lyrik 

bidrar med för kunskap till eleverna samt på vilket sätt lärare använder sig av 

läromedlen i sin undervisning om lyrik. Fokus för framtida undersökningar skulle även 

kunna ligga på lärares syn på lyrik och dess potential för språkutveckling hos eleverna 

samt varför läraren väljer bort/väljer till lyriken i sin undervisning. 
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