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Abstract 

This paper aims to study upper secondary school seniors’ 

relationship to poetry. The researchers seek to discover the 

students’ conceptualization of the subject of poetry. Fur-

thermore, this paper will present a case study, in which 

sixteen students participate. The chosen research approach 

is Glaserian Grounded Theory, which in itself has a con-

siderably comprehensive methodology. However, working 

with Grounded Theory enables an objective approach to 

the field of study, requested by the researchers. In course 

of this study, the researchers found that the lack of experi-

ence in working with poetry was the students’ main con-

cern. The theory, which was generated, therefore evolved 

from the previously mentioned main concern.  

Keywords: Poetry; Case study; Grounded Theory; Inexperi-

ence; Upper secondary school seniors 
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1. Inledning 

Denna uppsats ämnar utreda gymnasieelevers relation till lyrik. Intresset för lyrik i 

svenskundervisningen har växt fram under de spenderade åren på lärarutbildningen, 

främst inom litteraturvetenskapen. Det är där vi har kommit i kontakt med diskussioner 

kring lyrikens värde i litteraturen, då ämnet framstår som särpräglat. Erfarenheterna 

inom verksamhetsförlagd utbildning har inte heller påvisat annat än att lyrik tycks vara 

något av en särart i litteraturundervisningen. Vidare kan det upplevas att lyrik inte kate-

goriseras in i den skönlitterära genren, den hamnar utanför.  

   Efter uppmärksammandet av elevers negativa attityd gentemot lyrik växte nyfikenhet-

en om de orsaker som skapar attityden. Anledningen till varför vi fann området lyrikun-

dervisning intressant är de möjligheter denna ger i språkutvecklingen. Vi valde att göra 

en grundad teori dels för att vi endast hade ett undersökningsområde men ingen specifik 

ingångspunkt, samt att åsikten att lyrik har negativt anseende bland skolungdomar. Möj-

ligheten att få gå in i en undersökning utan de generella fördomarna blev då lockande, 

eftersom det gav ett bredare perspektiv på ämnet. Vi var tvungna att ta avstånd från våra 

egna uppfattningar och slutsatser om ämnet för att kunna genomföra arbetet i enlighet 

med syftet. 

     Arbetets upplägg skiljer sig något från hur ett traditionellt examensarbete ser ut. Den 

bakomliggande anledningen är att grundad teori och dess utformning ser annorlunda ut, 

jämfört med andra kvalitativa former (se 3.4.4 & 3.4.4.1). Däremot har vi strävat efter 

att underlätta för läsaren, genom att försöka ge arbetet så hög konformitet som möjligt, 

då utformningen kan verka främmande för den som inte kommit i kontakt med grundad 

teori tidigare.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka och få en uppfattning kring elevers relation 

till lyrik i svenskundervisning. Frågeställningarna har utelämnats vilket är ändamålsen-

ligt vid arbete med grundad teori för att främja ett objektiva ställningstagande (se 3.4.1). 

Ytterligare växte och förändrades frågeställningarna under arbetsprocessen, vilket gör 

att de inte kan sammanfattas och redovisas på ett passande sätt i denna del av uppsatsen. 
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De ständigt föränderliga frågeställningarna styrs av samtalen med respondenterna. 

Sålunda leder den ständiga förändringen av frågeställningarna till ökad förutsättnings-

löshet, vilket grundad teori förespråkar.  
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2. Bakgrund 

Språket är bara språk – och språket skall inte förväxlas med tingen. Jag kan inte 

skriva med ordet “penna”. Det går inte heller, kan man tillägga, att dikta med 

hjälp av ordet ”dikt”… 

            (Wolf, 2003, s. 11) 
 

Lyrik är en av de tre huvudgenrerna inom skönlitteraturen. Definitionen av lyrik har 

under historiens gång varit varierad. Ordet lyrik kommer ursprungligen från instrumen-

tet lyra, vilket användes vid anförande av dikter under antikens Grekland. Dikterna var 

således ackompanjerade av musik (Elleström, 1999, ss. 13, 20). Rent generellt kan det 

påpekas att lyrik under olika perioder har haft varierande influenser beroende på de stil-

inriktningar och idéströmningar som rådde i dess samtid (Bergsten & Elleström, 2004, 

s. 93). Slutsatsen blir då att lyrikens omfång har expanderat över tid, att den inkluderar 

fler former i och med samhällets utveckling. Lyriken kan bli svår att greppa på grund av 

dess abstrakta karaktär, vilket det inledande citatet illustrerar.  

     Det finns tre relevanta frågor man kan ställa i relation till detta arbete: Varför ska 

man undervisa lyrik inom ramen för svenskämnet? Hur ska lyrikundervisningen i 

svenskämnet utformas? Vilken relation har lärare och elever till lyrikundervisningen? I 

Lars Wolfs bok Till dig en blå tussilago – att läsa och skriva lyrik i skolan belyses ett 

stort antal fördelar med att använda sig av lyrik i undervisningen, vilka även kan kopp-

las till skolans läro- och ämnesplaner. Författaren listar viktiga aspekter som bland an-

nat främjas av lyrikundervisning; Den förbättrar läsförståelsen, den lär elever att lyssna, 

den ökar deras koncentrationsförmåga, den utvecklar ett mer avancerat sätt att kommu-

nicera på, språkkompetensen utvecklas samt att den kan bidra till elevernas individuella 

och personliga utveckling (Wolf, 1997, ss. 24-27). Det Wolf uttrycker går hand i hand 

med det  som står i läroplanen; ”Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att ele-

verna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift /…/ Undervisningen ska 

stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras person-

liga utveckling.” (Skolverket, 2011, s. 160). Det skulle vara optimalt om lyrikundervis-

ningen var utformad för att arbeta med och understödja dessa ämnesmål. 

     Wolf påvisar tre förhållningssätt som ska uppmärksammas i lyrikundervisningen; De 

ska vara konformativa, formativa och diversiva. Alltså, de ska antingen bekräfta något i 

elevernas närhet eller vara förankrade i elevernas traditioner.  
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Vidare ska de ge förståelse och förhållningssätt till nya situationer samt skapa personlig 

insikt. Till sist ska den ge tillfredsställelse för de drömmar eleverna bär med sig inom-

bords (Wolf, 1997, ss. 46-47).  

     Elevers och lärares relation till lyriken är i många fall negativa, precis som Wolf på-

visar:  
 

Poesi har nämligen en långt ifrån självklar plats i svenskundervisningen /…/ Det 

stora problemet i det här sammanhanget är de många negativa attityder som 

finns gentemot poesi /…/ det finns även många lärare som har en obekväm in-

ställning till lyrik. 

(Wolf, 2003, ss. 13,17) 

 

Följaktligen är det av värde att undersöka de orsaker, som ger dessa negativa influenser, 

och om de verkligen existerar eller endast är ett vedertaget argument från lyrikföresprå-

kare.  
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3. Metod 

3.1 Val av metod  

Grundad teori valdes då det utsedda intresseområdet, som är elevers relation till lyrik, 

inte hade en utformad hypotes. Det fanns en osäkerhet på var fokus skulle ligga i under-

sökningen. I andra vetenskapligt grundande studier är det vanligt förekommande med 

en hypotes redan vid start. Dessa hypoteser ska sedan antingen verifieras eller falsifieras 

för att finna den högsta sanningshalten, en logisk uteslutningsmetod (Thurén, 1991, ss. 

25-28) (Gilje & Grimen, 2007, ss. 31-36). Ett sådant hypotesprövande motarbetas i Gla-

sers version av grundad teori då han menar att hypoteser genereras via data och inte är 

något förutbestämt (Glaser B. , 2010, s. 149).  

     Vid användning av grundad teori krävs det även att man väljer mellan faktisk och 

formell teorigenerering. Faktiska teorier berör ett specifikt område, oftast en grupp 

människor som kan sägas ha något gemensamt. En formell teori är dock inte begränsad 

till ett visst område, utan försöker istället beskriva förhållanden mellan begrepp och 

fenomen. Ytterligare finns det en aspekt huruvida de båda teorigenereringsprocesserna 

används på en generalitetsskala, det vill säga beroende på hur snävt undersökningsom-

rådet är (Hartman, 2001, ss. 50-51). 

     Utifrån intresseområdet föll valet på en empirisk faktisk teorigenerering, eftersom 

syftet är att förklara vad just den gruppen av individer har, samt har haft för relation till 

lyrik under skolgången. Det är således inte relevant att generera en teori som kan appli-

ceras på andra områden eftersom denna teori har sitt värde inom en viss domän. 

     Slutligen måste det tilläggas att det finns motsättningar kring vår teori då den grun-

dade teorins upphovsmän valde, på grund av meningsskiljaktigheter, att utveckla teorin 

i olika riktningar. Därför är det mycket viktigt att tydliggöra att vi har valt att följa Bar-

ney Glasers tolkning av grundad teori, även kallad Glaserian Grounded Theory (Åge, 

2011). Denna kommer dock hädanefter enbart benämnas som grundad teori. (se 3.2). 
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3.2 Metodbakgrund  

Den grundade teorin upptäcktes av Barney Glaser och Anselm Strauss via studien 

’Awareness of Dying’, vilken de utförde vid The University of San Fransisco 1965 

(Hartman, 2001, s. 28). De fortsatte att utveckla teorin och gav 1967 ut boken The Di-

scovery of Grounded Theory som en förklaring på hur de hade gjort sin studie.  De 

skrev boken tillsammans även fast Glaser i efterhand har hävdat att han har stått för 

majoriteten av skrivandet själv (Glaser B. , 2010, s. 41).  

     Glaser fortsatte att utveckla grundad teori och har genom årens lopp givit ut femton 

böcker på området, där de senaste är utgivna 2014. Likaledes har Strauss arbetat vidare 

på sitt håll och publicerade 1990 boken Basics of Qualitative Research tillsammans med 

Juliet Corbin. Boken är en introduktion till grundad teori, men har fått kritik för att den 

går emot själva idén. Glaser själv kritiserade hårt de båda författarna i ett öppet brev i 

boken Basics of Grounded Theory Analysis 1992. Detta leder till slutsatsen att det var 

först här som splittringen mellan Strauss och Glasers uppfattningar blev offentlig 

(Hartman, 2001, ss. 10-11).  

     Det har skrivits många artiklar kring anledningen till splittringen, men Glaser hänvi-

sar själv till vad David Rennie har för syn på saken (Glaser B. , 2010, s. 54).  
 

”De som utvecklade grundad teori/…/är nu oense om vissa metodprocedurer, 

medan de är överens om andra/…/sprickan kan spåras till en konflikt som det 

logiska rättfärdigandet av GTs inriktning." (Glaser B. , 2010, s. 54). 

 

     Vad är det då som skiljer sig mellan de två inriktningarna? Hartman har i sin bok 

Grundad Teori – Teorigenerering på empirisk grund (Hartman, 2001, ss. 38, 42-43) 

plockat fram fyra viktiga skillnader i forskningsprocessen mellan Glaser och Strauss: 

 

1. Strauss och Corbin vill, till skillnad från Glaser, hitta relationer mellan kate-

gorier redan i den första fasen av forskningsprocessen. Glaser vill istället att 

detta sker i den sista fasen, då är kärnkategorin och underkategorierna samt 

deras egenskaper och dimensioner färdiga.  

 

2. Glaser ger anvisning om att kärnkategorin redan ska utvinnas i slutet av den 

första fasen i forskningsprocessen. Strauss och Corbin däremot föreskriver 
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att selektionen görs först, vilket Glaser anser som omöjligt då man inte kan 

säga vad som är viktigt innan kärnkategorin existerar. 

 

 

3. Strauss och Corbin är förespråkare för paradigmmodellen, vilken Glaser 

endast anser kan vara en eventuell kod. Han menar att detta ensidiga före-

språkande leder till tvingad teori. Teori baserad på tvingad data är inte grun-

dad teori. 
 

”Forskaren kommer alltid att befinna sig i sammanhang fyllt av normativ tving-

ning vilket innebär en förväntan att man antingen ska upptäcka en viss teori eller 

teoretisera utifrån en viss mall.” (Glaser B. , 2010, s. 99).  

 

4. Verifieringen skiljer sig mellan Strauss & Corbin och Glaser. Glaser menar 

att teorin växer ur data och behöver därför inte verifieras. Strauss och Cor-

bin menar på sitt håll att det är en nödvändig process som medvetet sker un-

der arbetet.  

 

Grundad teori är tänkt att användas i områden som det inte har forskats betydande på 

tidigare. Vidare så är den tänkt som ett verktyg för teoribildning. Teorin som skapas är 

således grundad i data, därav namnet grundad teori. (Hartman, 2001, s. 9) 

 

3.3 Metodkritik 

Det mest centrala med grundad teori är, som nämnts tidigare, att utveckla en teori som 

är helt genererad ur data. Detta sker dock inte helt oproblematiskt. Det finns flertalet 

faser i denna teorigenerering, vilka kan förefalla krävande för den som arbetar med 

grundad teori. 

     Hartman belyser att i grundad teori ska ingen problemformulering finnas med i in-

ledningsfasen av undersökningen (Hartman, 2001, s. 60). Forskningsfrågan ska istället 

växa fram ur data. Om forskaren på förhand antar att vissa fenomen har relevans för en 

grupp människor, så skulle det då kunna resultera i att hen missar vad som verkligen är 

viktigt för personerna i undersökningsgruppen (Hartman, 2001, s. 62). 
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     Hartmans tolkning av problemformulering i grundad teori kan dock ses som tämli-

gen drastisk. Enligt honom skulle i så fall den som jobbar med grundad teori påverkas 

för mycket av den förutfattade problemformuleringen. Denne skulle således missa det 

verkliga problemet som växer fram under processens gång. 

     Visserligen är det en viktig aspekt Hartman belyser, eftersom det alltid finns en risk 

att påverkas för mycket av förutfattade problemformuleringar. Sålunda har denna aspekt 

ständigt varit i åtanke under detta arbete, då tidigare erfarenheter inom det valda under-

sökningsområdet finns.  

     Glaser (2010, ss. 141-143) menar att ett förutsättningslöst förhållningssätt är väldigt 

viktigt. Det är dock inte förödande för teorigenereringen om forskaren lyckas överge 

sina tidigare antaganden. Glaser uppmärksammar istället det faktiska problemområdet 

som är grundat i data ”Det grundade problemet förminskas eller negligeras inte på be-

kostnad av de förutfattade, utan det kommer att tränga sig på för att bli erkänt” (Glaser, 

2010, s. 142). 

     Existensen av ett totalt förutsättningslöst förhållningssätt kan således diskuteras. Det 

är dock av största vikt att den som jobbar med grundad teori är medveten om sina tidi-

gare uppfattningar i ett ämnesområde. Denna medvetenhet främjar motarbetandet av att 

tidigare uppfattningar styr tolkningen av data. 

     Ett tillvägagångssätt som, enligt Glaser, är ytterst nödvändigt för att främja ett förut-

sättningslöst närmande av ett forskningsområde är att inte läsa annan litteratur som rela-

terar till det valda forskningsområdet. Enligt honom utmanas möjligheten att skapa en 

teori som grundar sig i data om forskaren blir påverkad av redan etablerade teorier och 

begrepp inom området (Glaser B. , 2010, ss. 85-86). Läsning av annan litteratur är istäl-

let lämplig att använda i slutfasen av arbetet då den genererade teorin kan jämföras med 

annan forskning (Glaser B. , 2010, ss. 93, 99). 

     Denna uppfattning om att litteraturgranskning ska skjutas upp till slutskedet av arbe-

tet har fått utstått kritik av bland annat Robert Thornberg, professor i pedagogik vid 

Linköpings Universitet. Han diskuterar i en artikel publicerad i tidskriften Scandinavian 

Journal of Educational Research bristerna med uteslutandet av litteraturläsning i inled-

ningen av arbete med grundad teori. Enligt honom kan inte en forskare betraktas som 

helt ovetande inom det område som hen ämnar undersöka. Istället bör tidigare forskning 
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ses som ett sätt att få inspiration och idéer ifrån, och inte som hot mot arbetet 

(Thornberg, 2012). 

     Thornbergs kritik belyser en viktig aspekt av grundad teori vilken är relaterad till den 

tidigare nämnda diskussionen om det förutsättningslösa förhållningssättet, och det är av 

stor vikt att man reflekterar kring detta vid arbete med grundad teori.  

Det kan dock ifrågasättas huruvida litteraturläsning i inledningsfasen är relevant för 

grundad teori, och om det över huvud taget gör någon nytta när tanken är att en teori 

som grundar sig i data ska genereras. Det är tillräckligt utmanande att försöka motarbeta 

subjektiva analyser av ens insamlade data, och därför kan det hävdas att litteraturläsning 

kan skapa oönskade analystendenser vid kodningen. 

     Glaser (2010, s. 85) konstaterar även att i grundad teori så går det inte att veta vad 

som kommer upptäckas, och det torde då vara omöjligt att på förhand veta vad som 

skulle kunna vara relevant litteratur. Vi betraktar således vårt val att utelämna litteratur-

studier i inledningsfasen som främjande för ett objektivt förhållningssätt, vid analysar-

betet, vilket i sin tur minskar riskerna för att yttre faktorer har för stark påverkan på 

teorigenereringen. 

 

3.4 Metodstruktur 

Grundad teori har en väldigt tydlig och precis metod som ska följas minutiöst för att det 

ska fungera. En del har en tro om att teorin är fri och att en kan göra det den vill eller 

känner för. Detta stämmer inte. Den friheten som finns är byggd på den förutsättningen 

att forskaren inte är bunden till någon teori, utan skapar en via data (Hartman, 2001, ss. 

10, 37-38). 

     Därför är metodstrukturen indelad i tre olika faser för att göra arbetet tydligare. Vi 

kommer i varje fas att beskriva hur denna fungerar, samt lägga till hur vi själva gått till-

väga i vårt användande av metoden.  

3.4.1 Öppna fasen 

Steg ett i den öppna fasen startar med valet av ett område som ska undersökas, och här 

är det viktigt att man går in med så få förutfattade meningar som möjligt. Det är essenti-

ellt att en problemformulering inte görs innan data börjar samlas in, eftersom det är data 
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som ska generera teorin. Tanken är att problemformuleringen kommer växa fram i takt 

med den alltid pågående jämförelsen (Glaser B. , 2010, ss. 139-143).  

  De data som samlas in i den öppna fasen är inte begränsade till några specifika datain-

samlingsmetoder, utan all data är relevant. Det är möjligt att använda sig av observat-

ioner såväl som intervjuer, andra studier eller fältanteckningar för att utföra sin egen 

undersökning. Valet av datainsamlingsmetod ska bero på vad som lämpar sig bäst för 

det område man vill titta närmare på (Hartman, 2001, ss. 63-64). 

     Steg två är teoretiskt urval, och där väljs de grupper som ska studeras. Detta kan be-

höva göras flera gånger.  I den öppna fasen så är urvalet tänkt att leda till att så många 

väsentliga kategorier som möjligt uppstår. Tanken är att hitta dessa kategorier samt att 

finna deras dimensioner och egenskaper (Hartman, 2001, s. 74). Det är dock viktigt att 

ha i åtanke att man i förväg inte kan veta vilka personer som kan ge den mest relevanta 

informationen för ändamålet, vilket leder till att den första urvalsgruppen är mindre ho-

mogen (Glaser & Strauss, 1967, ss. 55-59). 

     Steg tre är att sätta igång med datainsamlandet, och i det här fallet intervjuer. I läsan-

det av grundad teori är det svårt att hitta specifika instruktioner till hur man utför inter-

vjuer i The Glaserian Grounded Theory. Därför är det lämpligt att konsultera andra 

forskares tillvägagångssätt om hur en intervju skulle kunna vara utformad. 

     Grounded Theory Online; Support for Researchers har lagt ut en mall på hur en in-

tervju kan tänkas vara, även fast detta inte krävs inom teorin. Mallen är godkänd av den 

amerikanska etiska forskningsnämnden. Här beskrivs tillvägagångssättet tydligt; hur 

man startar upp och vilka typer av frågor som ställs. Inledningen är alltid en förklaring 

kring vad man gör och hur anonymitetsfrågan ser ut. Vidare så ställs väldigt objektiva 

och generella frågor inom området som efterforskas (Scott, 2014).  

     Det som däremot understryks tydligt är att intervjuer inte ska spelas in. Anledningen 

till detta är i huvudsak att det är tidsslösande och att det hämmar fältanteckningsproces-

sen (Hartman, 2001, s. 64).  Ytterligare uttrycks det att saker som är viktiga kommer att 

stanna i minnet och dyka upp i kategorigenereringsprocessen. Vidare så medför inspel-

ningar av intervjuer att den ständiga jämförelsen hamnar i skymundan. Dessutom så 

förloras själva observationsaspekten som finns i intervjun vid inspelning och transkribe-

ring. Glaser uttrycker emellertid att det finns tillfällen när det är acceptabelt, som när 
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man är ett forskarlag och alla inte har möjlighet att närvara vid intervjun (Glaser B. , 

2010, ss. 123-125).   

     Det fjärde och sista steget i den öppna fasen är kodning. Kodningen gör man på de 

data man samlat in. Arbetet går ut på att hitta indikatorer som beskriver olika fenomen 

och skapar koder. Detta sker genom en ytterst noggrann textanalys. 

 De koder man upptäcker i den öppna fasen är faktiska, vilket betyder att de bildar kate-

gorier eller egenskaper. Det här stadiet avslutas när man har hittat en kärnkategori. För 

att hitta en kärnkategori så kan man inte bara använda sig av kodande, man ska även 

använda de minnesanteckningar som skrivits under tiden av kodandet. (Hartman, 2001, 

ss. 79-83). Minnesanteckningar (teoretiska idéer) skriver man genom hela arbetsproces-

sen. I den här fasen handlar de främst om hur man ska generera fler idéer och kvalifice-

rade antaganden kring vilken kärnkategorin blir (Hartman, 2001, ss. 87-89). 

 

3.4.1.2 Genomförande i den öppna fasen 

Arbetet startade med valet av forskningsområde som i detta fall blev elevers relation till 

lyrik inom svenskämnet. Efter detta inleddes en process kring hur datainsamlingen 

skulle se ut, vilket resulterade i att intervjuer passade bäst. Detta trots de komplikationer 

som de medför, då det inte finns några krav på utformningen av intervjun och de tillhö-

rande frågorna (se 3.4.1). Därför valde vi att följa den mall som vi refererade till i skap-

andet av frågor (se bilaga 1).  

     Vi menar ändå att intervjuer, trots de ovannämnda problem de medför, är bästa möj-

liga chans att få se elevernas perspektiv på området. Precis som Glaser uttrycker att det 

inte är någon universell sanning vi letar efter, utan det är elevernas uppfattning av situ-

ationen (Glaser B. , 2010, s. 23). Dessutom belyser Kvale i Den kvalitativa forsknings-

intervjun att syftet i en intervjustudie är ”att förstå ämnen från livsvärlden ur den inter-

vjuades eget perspektiv” (Kvale, 1997, s. 32). Något som nämnts tidigare (se 3.4.1) är 

att det inte är optimalt att spela in sina intervjuer. Trots detta valde vi att spela in, tran-

skribera och föra minnesanteckningar under intervjuerna, då vi båda inte hade möjlighet 

att närvara vid alla tillfällen.  

     Att valet föll på just den gruppen handlade om att vi då slapp gå omvägen via vård-

nadshavare, då tredjeårselever är myndiga och kan därför själva besluta om de vill delta 
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i en undersökning eller inte. En ytterligare anledning till valet var att det är den elev-

grupp som har längst erfarenhet av svenskundervisning i skolan.  

     Vidare var det även en praktisk aspekt i valet som gjordes, då arbete med grundad 

teori kontinuerligt kräver nya urval. Därmed så var vi tvungna att ha en undersöknings-

grupp som hade lättillgängliga respondenter, då de formella kraven är väsentligt lägre i 

och med att eleverna är myndiga (se bilaga 2).  

   I det första urvalet lät vi intervjua totalt sex elever, tre från handelsprogrammet; vilket 

är ett praktiskt program, samt tre från samhällsprogrammet; som är ett teoretiskt pro-

gram. Vi upptäckte att handelseleverna gav mindre utförliga svar jämfört med samhälls-

eleverna. Detta upplevde vi som problematiskt, då det är av stor vikt att respondenterna 

inte styrs av allt för specifika frågor. Risken är då att undersökningen blir vinklad och 

man missar vad elevernas huvudangelägenhet är. Vi valde därför att enbart intervjua 

elever från samhällsprogrammet i kommande urval eftersom det var mest ändamålsen-

ligt för undersökningen. Vi gjorde därför ytterligare ett urval i den öppna fasen där sex 

elever från samhällsprogrammet blev intervjuade. 

     Urvalen i den öppna fasen resulterade således i ett totalt antal av tolv intervjuer. Vi 

transkriberade dessa och sedan inleddes kodningsprocessen som bestod av en noggrann 

textanalys samt skrivande av minnesanteckningar. Vi bearbetade texten rad för rad och 

markerade ord, satser och meningar som indikerade kategorier och egenskaper. När 

textbearbetningen var klar inledde vi en sorteringsprocess. Vi skrev ut alla indikatorer 

och begrepp, som kommit fram genom textanalysen, på papperslappar. Dessa lappar 

grupperades sedan beroende på innehåll, vad de faktiskt beskrev, och således uppstod 

kategorier.  

     Efter kategoriernas framkomst gjordes därför en ny kodning av materialet, för att se 

om några av kategorierna kunde uppnå mättnad, vilket ledde till att den mest troliga 

kärnkategorin trädde fram. 

3.4.2 Selektiva fasen 

När den öppna fasen är avslutad så övergår arbetet till den selektiva fasen. I denna för-

söker man avgränsa undersökningen genom att välja ut vilka kategorier som ska inte-

greras i teorin (Hartman, 2001, s. 74). 
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     Då man kontinuerligt använder sig av nya jämförelsegrupper i arbetet med grundad 

teori så blir följderna att kategorierna kan komma att ändras, eftersom nya data framträ-

der. De nya urvalen görs för att bekräfta att rätt kategorier har valts, och man använder 

sig av ytterligare jämförelsegrupper i den selektiva fasen för att bygga på de data som 

framkommit i den öppna fasen (Glaser B. , 2010, ss. 173-174), (Hartman, 2001, s. 83).  

      När nya urval görs så menar Glaser att de frågor man ställer till personerna i under-

sökningsgruppen kan komma att ändras, de behöver alltså inte vara desamma som ställ-

des i det första urvalet. Det är detta som utgör det deduktiva momentet i grundad teori 

eftersom den framväxande teorin styr hur forskningsfrågorna formuleras. Det bör dock 

uppmärksammas att detta inte strider mot den grundade teorins rent induktiva karaktär 

då den framväxande teorin, som påverkar frågorna, grundar sig i data och därför kallar 

Glaser denna del av arbetsprocessen för "det medvetna, grundat deduktiva momentet" 

(Glaser B. , 2010, s. 173).  

     När urvalsgruppens svar sedan analyserats är fokus att hitta och komplettera katego-

rier. Vidare ska de olika kategoriernas grad av relevans i teorin avgöras. Hartman un-

derstryker att det då är viktigt att man dels säkerställer kärnkategorin, att den står i di-

rekt relation till undersökningsproblemet, samt att underkategorierna i teorin är relate-

rade till denna. (Hartman, 2001, s. 83). Kärnkategorin ska således utgöra respondenter-

nas huvudangelägenhet, vad elevernas största problem är, och vara den mest centrala av 

de kategorier man arbetat fram. Följande framträder och blir tydligare allteftersom fler 

underkategorier kan kopplas till den (Hartman, 2001, s. 47), (Glaser B. , 2010, s. 46). 

     För att komma fram till vilka kategorier som ska integreras i teorin behöver man 

återigen använda sig av minnesanteckningar, vilka nyttjas genom hela arbetsprocessen. 

Innehållsmässigt skiljer sig dessa minnesanteckningar från den öppna fasen. I den selek-

tiva fasen består de till största del av tankar och idéer, vilka handlar om hur mer data ska 

samlas in för att bekräfta valet av kärnkategori. Minnesanteckningarna ska även inne-

hålla sambanden mellan underkategorierna och kärnkategorin. Dessa samband måste 

jämföras och prövas. Detta är nödvändigt för att avgöra om relationerna mellan katego-

rierna är tillräckligt starka och kan inkluderas i teorin (Hartman, 2001, s. 88). De kan 

endast inkluderas i teorin efter att ha uppnått mättnad. Mättnad betyder att mer datatill-

försel inte kan påverkar kategorins slutgiltiga form (Hartman, 2001, s. 72). 
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3.4.2.1 Genomförande i den selektiva fasen 

Arbetet fortskred med ett tredje urval, vilket utgjordes av fyra nya respondenter från 

samhällsprogrammet. Syftet var att försöka säkerställa att rätt kärnkategori påträffats. 

Sedermera var detta urval ett verktyg för att stärka relationerna mellan kategorierna. 

Deras svar bearbetades likvärdigt som svaren från tidigare urval, alltså genom; transkri-

bering, kodning och kategorisering. 

     Vid processens slut gjordes en jämförelse av de olika urvalsresultaten från den 

öppna- respektive selektiva fasen. Den gjordes genom skapande av nya kategorier utan 

hänsyn till tidigare resultat. Sedan sammanlänkades dessa med tidigare uppkomna kate-

gorier för att kunna se om de passade in i samma mönster. Vi valde detta tillvägagångs-

sätt i syfte att uppnå proximal korrekthet i vår jämförelse, eftersom tanken med den se-

lektiva fasen är att bekräfta sina resultat. Denna jämförelse resulterade i att kategorier 

kunde sammanfogas och bilda större enhetliga kategorier, samt att vissa kategorier föll 

bort då de inte längre var relevanta för teoribildningen. 

    Vidare så använde vi oss av våra minnesanteckningar för att kontinuerligt dokumen-

tera tankar och hypoteser om hur kategorierna relaterade till varandra. Under den fortlö-

pande jämförelsen kom insikten att kategorierna hade uppnått mättnad, eftersom utfallet 

från data inte förändrade kategorierna. Följaktligen föreföll det som att ramen till den 

slutgiltiga teorin hade framträtt.  

3.4.3 Teoretiska fasen 

Den teoretiska fasen utgör slutskedet i arbetsprocessen i grundad teori. Här ska man 

finna förhållningssätten eller hypoteserna mellan de olika kategorierna som upptäckts i 

tidigare faser (Hartman, 2001, ss. 40, 43). Sorteringen av minnesanteckningarna sker 

nu. De sorteras in med de utformade hypoteserna för att forma teorin. Det är möjligt att 

många minnesanteckningar kan höra hemma på olika ställen, då är det relevansen som 

avgör var de ska placeras. Frågan blir då, var är dessa mest relevanta? Det är rimligt att 

använda dem på flera ställen, forskaren själv väljer avgränsningen. Avsikten är att 

minska antalet kategorier via integrering för att ge dessa mer substans i den slutgiltiga 

teorin (Glaser B. , 2010, ss. 205-206).  

     Efter att teorin har genererats så är den antingen byggd på enheter eller processer. 

Om den är baserad på enheter så är den statisk, vilket betyder att den handlar om speci-



 

15 

 

fika människor i en specifik grupp och deras perception av situationen och sig själva. 

Den andra möjligheten är att teorin kan vara byggd på är processer. Där handlar det om 

en förändring mellan två eller flera stadier och/eller fenomen (Hartman, 2001, ss. 51-

52).  

Glaser fyra krav på vad en genererad teori måste vara  (Glaser B. , 2010, ss. 36-38):  

 

1. Relevant – Den ska beröra huvudangelägenheten för studien. 

 

2. Funktionell – De olika begreppen och hypoteserna ska vara tydligt samman-

länkade. Vidare så måste de kunna förklara huvudangelägenheten. 

 

3. Valid – Kommer av sig självt om arbetet har utförts korrekt, med kontinuer-

liga jämförelser och modifieringar. 

 

4. Modifierbar – Den ska kunna modifieras med tillägg av ny data. 

 

3.4.3.1 Genomförande i den teoretiska fasen 

Den slutgiltiga teorin skapades genom att sortera minnesanteckningarna innehållandes 

teoretiska idéer som kommit fram i de tidigare faserna. Det enklaste sättet som hittades 

att forma teorin på var att skriva de olika kategorierna på kuvert. I dessa stoppade vi 

sedan ner lappar på vilka kategoriernas egenskaper och dimensioner fanns nedskriva. 

Därefter placerade vi ut kuverten i en ring på ett bord, med huvudkategorin i mitten. 

Sedermera började arbetet med att först länka alla kategorier till huvudkategorin och 

sinsemellan. Detta skedde med hjälp av de teoretiska begrepp och hypoteser som tidi-

gare framkommit. Hypoteserna och begreppen skrevs ned på lappar och placerades ut 

mellan de olika kuverten för att skapa nya samband mellan dessa samt stärka dem.   

       Nästa steg inleddes när vi startade sorteringen av minnesanteckningarna. De place-

rades där de passade, vissa av dem på flera ställen. De stärkte då de teoretiska hypote-

serna, vilket ledde till att teorin genererades.  

     Det sista steget vi utförde i den teoretiska fasen var att testa teorins relevans, funkt-

ionalitet, validitet och modifierbarhet. Det gjordes genom att teorin testades med föl-

jande frågor: Rör den huvudangelägenheten? Är begreppen och hypoteserna tillräckligt 
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sammanlänkade och går de att tydligt koppla till huvudangelägenheten? Har vi utfört 

arbetet på ett korrekt sätt? Och till sist, skulle den kunna modifieras med ny insamling 

av data 

3.4.4 Skriva ihop: Regelverket 

”Du behöver inte bli författare. Allt du behöver göra är att avsluta GTs metodpaket med 

en sammanskrivning” (Glaser B. , 2010, s. 209). Inom grundad teori, precis som med 

själva metoden, så finns det ett tydligt upplägg på hur du ska göra sammanskrivningen 

av ditt arbete.  

Glaser konstaterar sex saker som forskaren bör följa/ ha i åtanke under det här förloppet 

(Glaser B. , 2010, ss. 210-224): 

 Snäva in – Det är väldigt viktigt att begränsa sig i ämnet och stanna där, an-

nars är risken stor att kärnan går förlorad. Det blir förvirrande.  

 Begreppsliggörande – När man skriver är det viktigt att tänka i teoretiska 

koder men uttrycka sig i faktiska koder. Begreppen ska relateras till 

varandra istället för begrepp till människa.  

 Täthet och illustrationer – Tätheten i texten konstrueras av forskaren som 

har tillgången till minnesanteckningarna, vilket leder till att denna har full 

kontroll hela tiden. Illustrationer är ett sätt att lätta upp tätheten. Det ska 

vara en bra blandning för att inte ge intryck av svårläslig-

het/svårförståelighet och skapa incidentsutsvängningar. 

 Framtida forskning – Där ges en förklaring till varför forskaren endast tog 

sitt arbete så här långt. Det ska även innefatta vad nästa steg skulle kunna 

vara. 

 Analogier – Inga analogier ska användas i skrivandet av GT. ”Analogier 

tenderar att bortse från det ständiga jämförandet” (Glaser B. , 2010, s. 217). 

De kan leda till sidospår som inte är relevanta för den teori som har arbetats 

fram. 

 Invävning av relevant litteratur – ”Gör en analys som väver in litteraturen på 

ett meningsfullt sätt” (Glaser B. , 2010, s. 222). Definitionen av meningsfull 

litteratur i GT sammanhang är baserad på huruvida den kan tillföra något till 

den redan genererade teorin via jämförande (Glaser B. , 2010, ss. 93,99). 
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3.4.4.1 Genomförande av uppsatsutformning 
 

I sammanskrivningen av arbetet har vi ständigt haft de ovan nämnda riktlinjerna i beak-

tande, för att kunna säkerställa att arbetet presenteras i enlighet med grundad teori. Det 

har först och främst varit ett starkt fokus på att försöka koncentrera uppsatsen kring den 

genererade teorin. Metodavsnittet utgör ett undantag från denna koncentration, då vi 

istället valt att ge en utförlig beskrivning av vad grundad teori är. I övrigt är det den 

kärnkategori som framträdde, vilken hela teorin kretsar kring, som utgör det centrala 

temat genom resten av uppsatsen. Vi har på så sätt försökt avgränsa vårt arbete genom 

att göra teorin överblickbar och begriplig för läsaren. 

     För att behålla koncentrationen kring vår teori har vi även varit tvungna att aktivt 

försöka motarbeta användandet av analogier i sammanskrivningen. Därför har vi varit 

väldigt noggranna med att kontrollera varandras texter så detta problem med analogier 

inte uppstår. 

     Vidare ska det återigen nämnas att användning av annan relevant litteratur skiljer sig 

från andra empiriska undersökningar (se 3.3), då detta moment är förlagt till slutskedet 

av arbete med grundad teori (Glaser B. , 2010, s. 85). Vi läste således ingen litteratur 

som är kopplad till lyrikområdet förrän teorin var genererad. Det var först då som det 

var relevant att jämföra teorin med annan forskning och litteratur, eftersom vi i inled-

ningen av arbetet inte visste vad utfallet av vår undersökning skulle bli. Det kan då 

tyckas att uppsatsens inledande delar inte överensstämmer med dessa kriterier, eftersom 

den innehåller referenser. Vi vill dock uppmärksamma läsaren om att denna del av upp-

satsen skrevs efter att teorin var genererad.  
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4. Resultat  

Resultatet i detta examensarbete presenteras i två delar. Den första delen kommer att 

fokusera på de funna kategorierna och deras dimensioner samt egenskaper, med stöd av 

respondenternas svar. Respondenternas svar, i citatform, representerar på ett mer kon-

cist sätt kategoriernas karaktäristik. Den andra delen kommer däremot att presentera den 

genererade teorin, som består av relationerna mellan kategorierna. 

 

4.1 Kategorier 

De insamlade data gav totalt sju kategorier. En kärnkategori och sex underkategorier. 

Därför presenteras de här utan inbördes betydelse, dock med kärnkategorin först för 

överskådlighetens skull. Det är viktigt att nämna att flera egenskaper och begrepp kan 

tillhöra flera kategorier, och vissa av dem nämns därför mer än en gång. Vidare kommer 

en indirekt anföring av respondenternas svar att presenteras. Svaren har således redige-

rats och det är huvudinnehållet i elevernas uttalanden som återges (Svenska skrivregler, 

2000, s. 36). Detta för att på ett så enkelt och konkret sätt som möjligt framställa vad 

som sades under intervjuerna. 

 

1. Erfarenhet 

Det framkom att kärnkategorin i denna teori är kopplad till elevernas erfarenhet av lyrik. 

De flesta av eleverna har endast lite erfarenhet av lyrikundervisning i svenskämnet. 
 

Under hela skolgången har vi nästan inte jobbat någonting med lyrik. Det var 

väl först i slutet av nian eller början på gymnasiet jag först kom i kontakt med 

lyrik. Jag fick då känslan av att vara på oupptäckt mark, det var helt nytt.  Ef-

tersom vi inte jobbade med det så ofta så glömde man bort det mesta och samma 

känsla uppstod om och om igen. 

(Elevsvar) 

 

Den erfarenhet som finns är kopplad till antingen avslutande del i högstadiet eller i 

gymnasiet, alltså årskurs 9 i grundskolan och år 3 på gymnasiet. Den fokus som har 
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funnits har främst legat på diktanalys, där gamla texter har varit framträdande i under-

visningen. 
 

Vi har jobbat mycket med diktanalys nu i tredje året på gymnasiet, inte bara i 

svenskan utan även i engelskan. Arbetet har varit att läsa väldigt mycket gam-

malt och fått reflektera kring det. Vi gjorde även detta i slutet på nionde klass, så 

i slutet på både grund- och gymnasieskolan.  

   (Elevsvar) 

 

Jag har inte varit i kontakt med lyrik så mycket, varken i skolan eller på fritiden. 

Vi har väl läst lyrik någon gång på svenskan och då har vi gått in lite djupare på 

vad olika texter betyder.  

                                                                                                                (Elevsvar) 

Elevernas kontakt med lyrikskrivandet har varit slentrianmässigt, och det inslag skri-

vandet har haft i svenskundervisningen har varit formbaserat.  
 

Vi har inte jobbat så mycket med lyrik i skolan, vi hade bara någon vecka till det 

under högstadiet. Då skrev vi lite dikter av olika slag, typ haikus (japansk dikt-

form). Vi tränade på att rimma och att få ihop stavelser och betoningar på rätt 

sätt. 

(Elevsvar) 

2. Syfte 

Många elever uttrycker att om lyrik ska inkluderas i svenskundervisningen så bör denna 

ha ett syfte. Även om de inte kan sätta ord på vad ett sådant syfte skulle kunna vara.   

 

Det finns så mycket onödigt man lär sig i skolan som jag aldrig kommer ha nå-

gon användning av. Lyrik är ett sådant exempel, jag ser ingen poäng med det. 

Om man fann ett syfte med lyrik så kanske det skulle kännas mer värdefullt.

     (Elevsvar)  

 

Dock finns det elever som uttrycker att lyrik inte hör hemma i skolsammanhang, då det 

kan bli utlämnande för involverade parter. Lyrik är snarare en fritidssyssla för de som är 

intresserade. 

Jag vet faktiskt inte vad jag tycker. Jag tycker det är mycket enklare att sitta 

med sådant hemma eftersom det är så olika för alla. I skolan då man ska säga 

”vad betyder den här dikten för dig?”, då vågar man inte säga det riktigt om det 

är någonting som känns i hjärtat, som liksom blir för djupt.  

     (Elevsvar)  
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Jag tycker om lyrik. Inte ur ett skol- och studieperspektiv kanske, men på friti-

den tycker jag om att hålla på med det. Att läsa och så. 

     (Elevsvar)  

 

Ytterligare finns det elever som uttalar en vilja att ha mer lyrik i svenskundervisningen. 

De har däremot varierande åsikter om vad lyrikundervisningen ska innehålla, som till 

exempel att skriva egna dikter. Emellertid finns det de som pratar om att allas undervis-

ningsbehov ska tillfredsställas, de vill ha individanpassning.  

 

För att man ska kunna börja tycka om lyrik så tror jag att det är viktigt att man 

upptäcker det själv. Alltså att hitta det som man själv tycker om eftersom alla 

inte gillar samma saker. Det skolan presenterar är så himla generellt, det passar 

verkligen i princip ingen. Men det blir ju på den nivån. 

     (Elevsvar) 

 

3. Lärarintresse 

Eleverna har olika uppfattningar om svensklärare och deras intresse för lyrik. En klar 

majoritet beskriver dock tidigare lärare i svenska som engagerade, även om de inte är 

lyrikintresserade. De uttrycker även att svensklärare, trots negativ elevrespons, ändå 

försöker visa engagemang. Vidare uttrycker eleverna förståelse för lärarna som står in-

för denna uppgift, och menar att det kan vara utmanande att undervisa i lyrik. Likväl så 

uttalar en del av eleverna en tanke om man som svensklärare måste ha en fallenhet för 

lyrik, såväl som ett läsintresse. Den allvetande och engagerade läraren är idealet.  

 

Jag har stött på två typer av svensklärare i lyrikundervisningen. Den ena en med 

ett väldigt intresse för lyrik och den andra utan ett sådant intresse. Trots detta 

skilde sig inte graden av engagemang de visade i själva undervisningen, vilket 

är tur.  

(Elevsvar) 

 

Jag tror att läraren måste ha intresse för det den undervisar, i det här fallet lyrik, 

att det är roligt på något sätt. Det kan däremot inte vara jätteroligt när responsen 

från eleverna inte är jättepositiv, att det kommer bli en jobbig del i just svensk-

undervisningen. Läraren försöker göra det roligt trots vetskapen kring elevre-

spons.  

(Elevsvar) 
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En lärare som är både intresserad och engagerad är bästa kombinationen, hen 

ska även ha en stor vilja att lära ut/dela med sig av sin kunskap. Hen som vill 

elevens bästa och kan svara på allt, det är den ideala läraren.  

(Elevsvar) 

 

4. Kunskap 

Det var vanligt förekommande att eleverna beskrev lyrik som väldigt svårförståeligt. 

Enligt dem utgörs lyrik av ett gammalt och svårt språk som hindrar förståelsen. 
 

Jag tror lyrik är rätt så svårt för oss att jobba med eftersom vi inte förstår så 

mycket av alla texter som vi ska läsa. Texterna består ju oftast av gammal och 

svår svenska, annorlunda liksom.  

  (Elevsvar) 

 

 

Några av eleverna gjorde även en koppling till ålder och språkkompetens. De menade 

att man förstår lyrik bättre ju äldre man blir, samt att bristande språkkompetens påverkar 

förståelsen av lyrik. 

 

När vi har jobbat med lyrik så har det varit väldigt mycket gamla texter som 

man inte riktigt förstår. Nu när vi läser så förstår man ju, men när man var lite 

yngre så var det ju inte så att jag förstod alla gamla texter som jag satt och läste, 

och då blev ju lyrik jättetråkigt i skolan. Man förstod väl kanske inte vad man 

jobbade med egentligen. 

 (Elevsvar)  

Vidare menade vissa elever att lyrik är ett väldigt brett ämne och att det kan vara svårt 

att veta vad den skönlitterära genren egentligen består av.  

 

Det skulle nog vara bra om man jobbade mer med lyrik i skolan så att fler för-

står vad det är för något. Det är nog många som inte riktigt har koll på det.  

                                                                              

(Elevsvar)  

 

 
 

5. Relevans 

Eleverna uttrycker att lyrik saknar relevans både i och utanför svenskundervisningen. 

De egenskaper lyriken ges av respondenterna är såväl ålderdomligt som omodernt.  

 

 



 

22 

 

Lyrik känns inte lika viktigt längre, det var nog viktigare förr i tiden. Det är lite 

gammaldags och nu börjar man släppa det. Det är helt enkelt inte modernt 

längre.   

      (Elevsvar)  

 

 

 

Jag tycker att lyrik inte är så relevant längre. Det är ju inte så många som håller 

på med det nu för tiden. Det känns som att lyrik har gått ur tiden och är på väg 

att dö ut. 

      (Elevsvar)  

 

Vidare finns det de som uttrycker att lyrik har en relevans, men inte i skolsammanhang. 

Dessa elever menar att lyriken hör hemma på fritiden för att den tenderar att bli djup 

och personlig. 
 

Jag tycker att det är mycket enklare att hålla på med lyrik hemma. I skolan 

måste man förklara vad olika dikter har för betydelse för just mig. Då vågar man 

inte riktigt säga något eftersom det blir för personligt och utlämnande. 

     

      (Elevsvar)  

 

6. Prioritering 

Det framkommer vid flera av intervjuerna att eleverna inte upplever att lyrik prioriteras 

i svenskundervisningen, och därför inte är ett viktigt moment i svenskämnet. Ytterligare 

framlägger eleverna att prioritering av ämnesområden i svenskundervisningen beror på 

ämnenas värde i relation till varandra. Ju viktigare ämne, desto mer utrymme får det.  

 

Jag tror att lyrik försvinner lite i svenskundervisningen eftersom det är så myck-

et annat som vi ska lära oss. Det kan ju även handla om efterfrågan, alltså vad 

ungdomar tycker om och vill ha istället. Lyrik konkurreras alltså ut. 

      (Elevsvar) 

 

Jag tror att svensklärare inte lägger så stor vikt vid lyrik. Hade de gjort det så 

hade vi ju antagligen jobbat mer med det. 

                            (Elevsvar) 

Till sist hävdar eleverna att en negativ respons från dem själva kan vara en orsak till att 

lyrik prioriteras bort. Elevernas negativa attityd leder till låg efterfrågan och läraren 

väljer då att lägga fokus på andra områden inom ämnet. 
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Jag tror att det är ganska svårt att undervisa i lyrik. Det kan ju inte vara så jätte-

roligt med responsen från eleverna, som inte är så jättepositiv. Man kanske mär-

ker av att det här kommer att bli en jobbig del i just svenskan.  

  (Elevsvar) 

 

7. Förmåga 

Lyriken är en muntlig konstform som karaktäriseras av tolkningsfrihet. Den hjälper ele-

verna att utveckla diverse förmågor så som: Hur man kan uttrycka känslor, hur man kan 

förbättra sin analysförmåga samt ge självkännedom. Vidare belyser de att dessa för-

mågor är viktiga verktyg som är användbara även i andra sammanhang.  

 

Lyrik är konstnärligt, som en målning fast i ord, ett vackert sätt att uttrycka sig 

på. Det intressanta ligger i det som finns mellan raderna och bakgrunden. Det 

finns en tolkningsfrihet.   

      (Elevsvar) 

 

Det är en fin muntlig konst man förknippar med känslor. Det är mer än bara 

flummigt och luddigt, det är känsligt. Det är ett lätt sätt att uttrycka sig på för 

många, det kan hjälpa en att lära känna sig själv.  

                               (Elevsvar) 

 

Lyrik kan man lära sig något av när man läser eller skriver det själv såväl som 

en del av att uttrycka sina egna känslor.  

      (Elevsvar) 
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4.2 Teorimodell  

 
 

 

 

Ovanstående modell är tänkt att underlätta överskådligheten av den genererade teorin, 

samt att påvisa sambanden mellan de olika fenomen och hypoteser som är inblandade. 

De stora ljusblå pilarna visar relationerna mellan kärnkategorin och övriga kategorier. 

De små svarta pilarna belyser interaktionen mellan underkategorierna. Ytterligare så är 

de streckade blå trianglarna till för att illustrera ytterst signifikanta samband sinsemellan 

vissa av kategorierna, vilka utgör grundpelarna i teorin.  

     Den streckade röda ovalen fungerar på samma sätt som tidigare nämnda trianglar. 

Vissa begrepp och dimensioner inuti kategorierna i ovalen bildar tillsammans en aspekt 

av teorin, som i sin tur har en egen koppling till kärnkategorin, men inte är tillräckligt 

Erfarenhet

Lärarintresse

Prioritering

Förmåga

Kunskap

Syfte

Relevans
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stark för att bilda en egen kategori. Följande är en mer specificerad förklaring till teorin 

och dess olika beståndsdelar.  

     Det påpekas i den första delen av resultatet ovan att erfarenhet utgör teorins kärna. 

Det sammanfaller för att den kan relateras till samtliga underkategorier genom en kausa-

litetsprocess, sålunda orsak-verkan. Detta uppmärksammades och fastställdes under 

teoriframställandet där mönstret blev väldigt tydligt; kärnkategorin var orsaken och res-

terande var verkan. Likaledes finns samma orsakssamband i mindre skala då även un-

derkategorierna skapar egna relationer sinsemellan.  

     Kausalitetsrelationen mellan erfarenhet och syfte är att det blir svårt att se värdet i 

något som inte erfarits av berörda parter. Har man haft lite erfarenhet av lyrik i skolan 

så upplevs ämnet inte som värdefullt. Dessutom har den lilla erfarenheten bland elever-

na resulterat i en snäv bild av lyrikens omfång, av vilken de inte kan finna något syfte 

med. Det ter sig då naturligt att eleverna har olika preferenser när det kommer till vilket 

undervisningssätt som är att föredra, samt att vissa av dem är medvetna om individens 

skilda behov i svenskundervisningen.  

     Nästa relation är mellan erfarenhet och kunskap. Det är problematiskt att utveckla 

kunskap om man inte har erfarenhet av ämnet som kunskapen ska förskaffas inom. Ju 

mindre erfarenhet desto mindre kunskap. Knapp kunskap om ämnet leder till att lyrik 

blir nära kopplat till ett äldre språkbruk som upplevs svårt av eleverna. Eleverna är 

medvetna om att det finns en språkbarriär som hindrar förståelsen av lyriska texter de 

har haft kontakt med. Språkkompetensen som behövs inom lyrikstudier blir inte tillräck-

ligt utvecklad när det är brist på erfarenhet inom ämnesområdet. Kategorin kunskap kan 

även relateras till syfte i denna teori eftersom det kan te sig problematiskt att försöka 

finna ett värde med lyrik om kunskaperna inom ämnet är bristfälliga. Mer arbete med 

lyrik leder till ökad erfarenhet och ökad kunskap, vilket i sin tur möjliggör att eleverna 

finner ett syfte med lyrik. 

     Nästa relation som ska beskrivas är den mellan erfarenhet och förmåga. De för-

mågor som eleverna anser utvecklas vid arbete med lyrik, påverkas av hur mycket lyrik-

erfarenhet de har. Anmärkningsvärt är att eleverna belyser att arbete med lyrik kan träna 

vissa förmågor, men de gör inte någon koppling till syfte. Detta leder till relationen mel-

lan förmåga och syfte, då de förmågor eleverna belyser utgör olika syften med lyrikun-

dervisning. Dessa förmågor ger ändå inte ämnet syfte eftersom förståelsen saknas. Vi-
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dare kan förmåga relateras till kunskap eftersom dessa är signifikant knutna till 

varandra. Utan erfarenhet och kunskap kan inte förmågor av olika slag tränas.      

     Nästa kategori som erfarenhet relaterar till är relevans. Den lilla erfarenhet som re-

spondenterna har består av arbete med traditionell, bunden lyrik. Eleverna förknippar 

lyrik med ålderdomliga texter. Resultatet blir då att eleverna betraktar lyrik som omo-

dernt, och sålunda irrelevant i det nutida samhället. Därför är relevans och syfte tämli-

gen enhetliga i denna teori. Eleverna finner inget syfte med lyrik, vilket ger upphov till 

att ämnet även upplevs som irrelevant. Denna irrelevans kan vara baserad på bristen av 

kunskap om lyrik. Alltså, då elevernas språkförmåga inte är på den våglängd som en del 

av texterna kräver, blir ämnet tråkigt och jobbigt.  

    Alltjämt är erfarenhet tydligt bundet till prioritering. Eleverna drar vad de upplever 

vara den mest logiska slutsatsen; att lyrik prioriteras bort för att det inte är lika viktigt 

som andra moment i svenskundervisningen. Denna slutsats är baserad på hur lite erfa-

renhet de faktiskt har av lyrik. Som nämnts tidigare är elevers knappa erfarenhet kopplat 

till att deras lyrikupplevelse präglats av bunden, traditionell lyrik. Respondenterna drar 

ytterligare en logisk slutsats; att det endast är den bundna, traditionella lyriken som är 

viktig, eftersom den prioriteras. Till sist anmärker några elever att deras bristfälliga erfa-

renhet kan förklaras av att svensklärarna prioriterar bort lyrik på grund av negativ elev-

respons. Eleverna tror att den negativa responsen gör momentet lyrik prövande för lära-

ren. Respondenterna syftar då på det pliktmässiga lärarintresset, där läraren har en sak-

lig approach till lyriken. 

     Avslutningsvis ska relationerna till lärarintresse behandlas. Den är relaterad till hu-

vudkategorin erfarenhet genom att elever upplever lärares intresse och engagemang 

som avgörande för hur mycket undervisningstid de avsätter för lyrik. Ytterligare belyser 

eleverna att lärare inte nödvändigtvis har ett intresse för lyrik, men engagemang i sin 

undervisning. Respondenterna föredrar dock att läraren besitter båda egenskaperna. 
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5. Diskussion 

Diskussionsdelen är indelad i tre delar för att ge läsaren en sådan bra översikt som möj-

ligt. I varje del kommer vi att så sakligt som möjligt redogöra för de viktigaste, samt 

mest påfallande aspekterna i teorin. Den första är resultatdiskussionen vilken i slutet har 

ett inslag av metoddiskussion. Anledningen till att metoddiskussionen inte får ett eget 

avsnitt är att den diskuteras fortlöpande i metodavsnittet för förståelsens skull. De två 

sista delarna är sammanfattning respektive vidare forskning.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Följande diskussion avser att ge möjliga förklaringar till relationerna inom teorin och 

kring teorin själv. De olika fenomen som teorin inbegriper kommer både att analyseras 

och diskuteras. Detta görs i syfte att synliggöra bakomliggande problematik inom teo-

rin. Läsaren bör dock bära med sig att följande diskussion presenteras utifrån våra tolk-

ningar och kan därför inte ses som en absolut sanning. 

     Inledningsvis är det viktigt att återigen belysa att vår teori har växt fram via en kau-

salitetsprocess. Anledningen till att vi väljer att benämna teorin som sådan, är att på ett 

enklare vis kunna föra en diskussion kring dess utveckling och färdigställande, till ex-

empel: Eleverna upplever att de har lite erfarenhet av lyrikundervisning. Den knappa 

erfarenheten leder till att eleverna inte uppmärksammar relationen mellan förmåga och 

syfte. De registrerar inte att syftet med lyrikundervisningen är att utveckla förmågor.  

     Vidare så väljer vi även att använda oss av en moment 22-förklaring. Moment 22 

kan liknas vid olika situationer som är beroende av varandra men hamnar i en evig 

rundgång, utan möjlighet till lösning (Merriam-Webster, 2014). På liknande sätt upple-

ver vi att relationerna i vår teori har en moment 22-problematik. Denna problematik blir 

väldigt tydlig när förhållandet mellan de olika fenomenen undersöks, till exempel: Ele-

verna upplever att de har lite erfarenhet av lyrikundervisning i skolan, och för att lösa 

detta problem skulle det behövas mer undervisning. Tyvärr prioriteras lyriken bort till 

fördel för andra områden inom svenskämnet, vilket leder tillbaka till att eleverna får lite 

erfarenhet av lyrik. Detta mönster framträder i flera delar av den genererade teorin, det 

är alltså en förklaringsmekanism.  

     



 

28 

 

Vi kan konstatera att bristande erfarenhet är grundorsak till de övriga fenomenen i teo-

rin. Den slutsatsen är mest logisk då förekomsten av lite erfarenhet genererar de andra 

fenomenen. Alltså, utan erfarenhet så blir de andra delarna meningslösa i denna teori, 

de får ingen kontext i sammanhanget.  

     Vidare kan det diskuteras varför eleverna har liten erfarenhet av lyrik och dess orsa-

ker, en möjlig sådan skulle kunna vara lärares upplägg av undervisningen. Lärares 

undervisningsplanering är baserade på deras egen tolkning av läro- och ämnesplaner. 

Läroplanen för svenskämnet på gymnasiet uttrycker att elever ska ges möjlighet att 

bland annat utveckla följande (Skolverket, 2011):  

 

 Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk 

och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 

 Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i 

skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier. 

 Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika 

tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera 

egna texter med utgångspunkt i det lästa. 

 

Vi vill genom punkterna ovan belysa att benämningen skönlitteratur används, vilken 

innefattar genrerna epik, dramatik och lyrik. Alltså är det upp till varje enskild lärare att 

avgöra vilka genrer som ska inbegripas i litteraturundervisningen. Denna företeelse 

skulle kunna ge förklaring till varför eleverna i vår undersökning upplever att de endast 

har liten erfarenhet av lyrik i svenskämnet. Det kan förefalla aningen långsökt att kriti-

sera läroplanernas innehåll för att ge förklaring till frånvaron av lyrikundervisning. Men 

vi anser precis som Brodow och Rininsland gör i sin bok, Att arbeta med skönlitteratur i 

skolan – praktik och teori, att den individuella tolkningen i kombination med diffusa 

kursmål är problematiskt för läraren (Brodow & Rininsland, 2005, ss. 16-17).  

     Vidare presenterar Brodow och Rininsland en undersökning, där de har intervjuat 

verksamma lärare inom grundskolan och gymnasiet om hur de undervisar i litteratur. 

Gällande lyrik har de kommit fram till ett liknande resultat som vi har i vår undersök-

ning, alltså att genren inte ges något betydande utrymme i litteraturundervisningen 

(Brodow & Rininsland, 2005, s. 201).  
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Trots det faktum att författarna har ett lärarperspektiv på lyrikundervisningen så är det 

ändå intressant att resultatet, inom denna aspekt, tycks sammanfalla. Dock anmärker 

Brodow & Rininsland att deras undersökning inte ger definitiva svar på varför lärare 

tycks prioritera bort lyrik (Brodow & Rininsland, 2005, s. 204). Vi ställer oss dock nå-

got kritiska till deras undersökning. De drar slutsatsen att lyrik inte undervisas i någon 

stor utsträckning, men de tycks inte göra någon större ansats att ställa frågan varför. 

    Wolf belyser i sin bok Läsaren som textskapare en liknande undersökning av Nor-

berg & Wikström (Wolf, 2002, s. 139). Deras undersökning har dock mer förklaringar 

till varför lärare inte arbetar så mycket med lyrik. En vanlig förekommande förklaring 

bland lärarna är att de upplever tidsbrist, och att lyrik då prioriteras bort eftersom det 

finns så mycket annat som ska hinnas med (Wolf, 2002, s. 140). Detta konstaterande 

kan relateras till elevernas svar i vår undersökning, då de upplever att det finns viktigare 

saker i svenskämnet att jobba arbeta med. 

     Ytterligare en möjlig anledning till varför lyrik exkluderas i undervisningen går att, 

återigen, härleda till kursplanen. Det är först i svenska 3 som lyriken specifikt nämns i 

det centrala innehållet (Skolverket, 2011), vilket skulle kunna signalera att eleverna inte 

har tillräcklig språkkompetens förrän de har kommit längre i sin utbildning. Lärarens 

tolkning skulle då kunna vara att lyrikundervisning är begränsad till högre nivåer av 

elevers svenskstudier, vilket är missvisande då yngre barn beskrivs som de mest krea-

tiva diktarna (Bäckman, Rooswall, Torell, & Wolf, 1998 , s. 33).  

Vidare beskriver författarna att barn genomgår en avvänjningsprocess av lyrik, vilken 

sker i skolan. Denna kan ha två alternativa slutliga resultat: 
 

 

Ett är att man inte alls eller i en försumbar utsträckning ger lyriken något ut-

rymme i skolarbetet. Ett annat är, även om det antagligen inte är så vanligt, att 

man visserligen låter eleverna skriva dikter men då gör det på så sätt, att de inte 

görs uppmärksamma på hur klichéer, haltande rytmer och nödrim är en katastrof 

för poesins språk. 

                             (Bäckman, Rooswall, Torell, & Wolf, 1998 , ss. 33-34) 

 

Citatet ovan går att knyta an till vad respondenterna i vår undersökning påstår; att lyri-

ken prioriteras bort i skolan. Likaledes har elevernas erfarenhet av lyrikundervisning 

präglats av formfokus, där de fått skriva dikter utan att riktigt veta varför de gjort det. 
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Parmenius-Swärd belyser i sin avhandling Skrivande som handling och möte, att läraren 

och skolan väljer tema, ämne och ämnesområde åt eleverna.  

Eleverna ges inte bara uppgiften att skriva något, utan att också skriva engagerat 

(Parmenius Swärd, 2008, s. 17).  

Formbaserad lyrikundervisning i kombination med det som Parmenius Swärd belyser, 

skulle kunna resultera i att eleverna får en snäv syn av lyrikens omfång. De associerar 

genren enbart med vissa av dess dimensioner, och missar helhetsperspektivet. Självfal-

let kan arbete med verslära ha positiva aspekter, men sådant arbete bör inte ses som det 

enda tillvägagångssättet. Lyrikens mångfacetterade karaktär borde istället ses som en 

möjlighet att kunna utforma en varierad undervisning som förhoppningsvis får fler ele-

ver intresserade och motiverade. Elevernas formbaserade erfarenhet skulle därför kunna 

utgöra en av grundorsakerna till att de ser lyrikämnet som irrelevant och utan syfte. 

     Efter diskussionen kring erfarenhet och prioritering, blir nästa steg att diskutera kun-

skap. Vad är det egentligen som krävs för att jobba med lyrik? Eleverna uttrycker att 

språket och texterna inom lyrik är svårtolkade och ålderdomliga. En anledning skulle 

kunna vara att eleverna saknar de referenskunskaper som är nödvändiga för att kunna 

förhålla sig till lyriska texter. De referenskunskaper vi syftar på är de som beskrivs i 

Litteraturdidaktik Texter om litterär kompetens och lyrik i skolan. Här beskrivs det att 

en del av den litterära kompetensen är att ha förståelse för de värderingar och normer 

som rådde under olika tider. Vidare så uttrycks det att undervisningen måste få dessa 

texter att bli aktuella, att de på något sätt måste väckas till liv för att bli relevanta igen 

(Bäckman, Rooswall, Torell, & Wolf, 1998 , ss. 72-74). Självklart är det lätt att förstå 

att eleverna tycker att det är tråkigt och svårt när de inte kan relatera till texten på ett 

meningsfullt sätt. De saknar alltså kompetensen; ”Det gäller att försiktigt lirka in dem 

på det nya och inte skada deras självförtroende genom alltför krävande texter.” (Brodow 

& Rininsland, 2005, s. 122). 

     Ovanstående synvinkel kan tolkas som att eleverna har fått jobba med texter som är 

utanför den räckvidd deras kunskaper sträcker sig. Detta kan relateras till Vygotskijs 

proximala utvecklingszon, vilken säger att eleverna ständigt ska utmanas men målet får 

inte vara ouppnåeligt (Längsjö & Nilsson, 2005, ss. 86-87). Därför bör man ha i åtanke 

som lärare att inte låta eleverna arbeta med vilka texter som helst. Texterna måste passa 

både elever och situation, vilket även eleverna i denna undersökning påpekar.  
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     Eleverna tillägger även att deras behov kan variera från individ till individ. För oss 

blev det tydligt att en del av respondenterna pratade om individanpassning.  

Elevernas åsikt var att texterna skulle anpassas till deras respektive intressen, att de 

skulle ha valmöjlighet. Givetvis så måste man som lärare se mer än bara innehåll. Det är 

en nödvändighet att även finna texter som är anpassade till deras språkliga utvecklings-

nivå (Brodow & Rininsland, 2005, ss. 119-120). Här blir individanpassningen en utma-

ning för läraren då elever befinner sig på olika nivåer i deras språkutveckling. Vi tror att 

lyrik kan vara positivt att använda för att främja individanpassning eftersom lyriska tex-

ter oftast är tämligen korta. Eleverna får då möjlighet att arbeta med samma text samti-

digt, vilket underlättar lärarens kontroll av undervisningstillfället. Ytterligare anser vi 

det lämpligt att låta eleverna diskutera texterna med varandra för att de ska bli uppmärk-

samma på alternativa tolkningssätt (Brodow & Rininsland, 2005, ss. 123, 126). 

     Avslutningsvis kan det uttryckas att i användandet av grundad teori är utgångspunk-

ten att skapa en ny teori utifrån de data som samlas in. För att teorin ska vara giltig 

krävs det att den uppfyller fyra kriterier (se 2.4.3) annars saknar den tillförlitlighet.  

     Det första kravet som teorin behöver uppfylla är relevans. Utan relevansen blir det 

svårt att skapa något väsentligt inom undersökningsområdet. Framkommer det under 

utförandet av metoden att teorin inte relaterar till huvudangelägenheten så tappar förkla-

ringsförsöket relevans. Vi upplever att undersökningsområdets centralproblematik har 

hittats, vilket blir tydligt genom en fungerande teori.  

     Vidare är det viktigt att den skapade teorin är funktionell, att allt stämmer överens 

inom teorin, att alla begrepp och hypoteser är korrekt sammankopplade. Detta är relate-

rat till huruvida den förklarar huvudangelägenheten. Vår teori är därför funktionell ef-

tersom den på ett tydligt vis beskriver den centrala problematiken, lite erfarenhet av 

lyrik i skolan, och bör därför bedömas som funktionell. Alltså, att den fyller sin funkt-

ion. 

     Validiteten av teorin uppstår via ett korrekt utfört arbete. Metodens olika steg måste 

följas minutiöst utan avvikelser, därför blir metod delen väldigt formalistisk då den lig-

ger till grund för hur valideringen sker. Ytterligare krävs det kontinuerliga jämförelser 

av insamlad data för att teorin ska bli valid. Detta beror på vikten av att inte låsa sig vid 

det funna, utan att fortsätta söka och jämföra data. Då vi har följt alla dessa steg på ett 
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tydligt sätt, samt konstant gjort jämförelser, kan vi uttrycka att vår teori är validerad. 

Alltså, valideringen har skett via utförandet och teoribildningen.    

     Det sista kriteriet är modifierbarhet med vilken menas att teorin ska kunna vara för-

änderlig med tillägg av ny data. Det ska således vara möjligt att via ny datainsamling 

kunna utveckla och modifiera den genererade teorin. Vi upplever att vår teori är modifi-

erbar, att ny data kan samlas in och förändra teorin om så krävs.  

 

5.2 Slutsats  

Diskussionen ovan skildrar komplexiteten av den skapade teorin. Denna komplexitet 

vilar på teorins många fenomen och relationerna mellan dessa. Det nämndes tidigare i 

diskussionen att teorin är något av en paradox, då problemet och dess lösning är bero-

ende av varandra men inte kan särskiljas. 

     Vi vill påpeka att teorin utgörs av samtliga fenomen och deras samband. För begrip-

lighetens skull kan det dock slutsatsen dras att det främst är elevers bristande erfarenhet 

av lyrikundervisning som resulterar i att de upplever problem och svårigheter med äm-

net. Ytterligare tenderar dessa problem och svårigheter att vara något varierade elever 

emellan. 

     Diskussionen skildrar även hur den skapade teorin, om metoden följts till punkt och 

pricka, verifierar och validerar sig själv via den ständiga jämförelsen och modifieringen. 

Avslutningsvis kan vi påstå att den teori vi genererat är hållbar i sitt sammanhang.  

 

5.3 Vidare forskning  

Det klargjordes i metodavsnittet att en grundad teori är funktionell inom en viss domän. 

Den domän som vår teori är begränsad till kan då vara elever i gymnasieskolans tredje 

årskurs. Vi vill dock belysa att det är just för den specifika grupp av elever som inbegri-

pits i denna undersökning i vilken teorin har sitt värde. Däremot skulle teorin kunna 

appliceras på andra områden om ytterligare urval utfördes, dock inte som en fortsättning 

på den genererade teorin. Emellertid kan den genererade teorin vara en del av de data, 

vilka insamlas till undersökningen i skapandet av en helt ny teori. Den nya undersök-

ningen skulle till exempel kunna vara relaterad till huruvida lärare är medvetna om ele-
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vers erfarenhet av lyrik. Detta kan göras med hjälp av GT eller andra kvalitativa meto-

der. 

     Glaser belyser även att vissa delar av en grundad teori kan vara intressanta att göra 

vidare forskning på. Dessa delar kan utgöra meningsfulla områden i sig själva, trots att 

de under sorteringen av kategorier har förkastats, då de inte är relevanta för teoriskap-

andet (Glaser B. , 2010, s. 216) (se 3.4.2.1). Vi upplever att ett sådant tillvägagångssätt 

skulle kunna vara värdefullt eftersom vi har påträffat flertalet kategorier, vilka har ute-

blivit då de saknar relevans i teorin, trots att de innehåller intressanta fenomen. Musik i 

relation till lyrik är en av dessa förkastade kategorier. Denna kategori ansågs inte som 

relevant, då begreppet lyrik endast kopplades ihop med musik av ett par elever. Ytterli-

gare en kategori som försvann var enbart deskriptiv. Den kategorin beskrev vilka attri-

but eleverna tillskrev lyrik så som lyrik är fint utan att ge det en djupare innebörd.  

De två ovanstående exemplen är intressanta fenomen som inte hade relevans i den redan 

skapade teorin, men kan ha värde i annan forskning.  
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Bilaga 1.  

Hej! 
Vi skriver just nu examensarbete inom lärarprogrammet och skulle behöva er hjälp. Vi 

önskar att du skulle vilja låta dig intervjuas av oss om dina erfarenheter av lyrik inom 

svenskämnet. Intervjun kommer att ta cirka tjugo minuter och den kommer även att spe-

las in. Inspelningarna är bara för vårt minnes skull så inga andra kommer att lyssna på 

dessa. Vidare så kommer de att raderas så fort examensarbete är färdigt. Intervjuerna är 

anonyma vilket betyder att ingen personlig information kommer att lämnas ut.  

Vi skulle behöva sätta igång så fort som möjligt. Vi vill därför att ni på lappen skriver 

en tid under den kommande veckan som passar er. 

Tack på förhand!  

Angelica Carleson & Jim Stefánsson 

 

 

 

Intervjumedgivande 

 
Härmed godkänner jag att mina svar i intervjun får användas för syftet i detta examens-

arbete. 

Jag har även tagit del av informationen om anonymitet och att den inspelade intervjun 

kommer att raderas, samt att den inte kommer att användas i annat syfte.  

 

 

 

 

Namn: __________________________________ 

 

 

Datum & Ort:_____________________________ 
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Bilaga 2.  

 

 
 

 


