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Abstract: Undersökningen syftar till att studera kopplingen mellan 
läromedelsuppgifter och skolverkets styrdokument för svenska som 
andraspråk 1. Det finns pågående diskussioner om läromedlens relevans 
och deras koppling till styrdokumenten, vilket gör det viktigt för lärare att 
aktivt granska och vara noga i sina val av läromedel (Ammert 2011a). Vidare 
finns det en utmaning i att skapa intresse och motivera både lärare och 
elever att använda sig av lyrikgenren i undervisningen. Det finns en 
underliggande tanke om att lyrik är svårt och abstrakt, medan det i själva 
verket är en genre som främjar konkret kunskaps- och språkutveckling. 
Undersökningen fokuserar således på hur lyrikuppgifter i ett läromedel kan 
kopplas till styrdokumenten och språkutveckling. Undersökningens resultat 
visar goda exempel på hur lyrikuppgifterna, språkutvecklingen och 
styrdokumenten är starkt kopplade till varandra och att läromedlet i allra 
högsta grad svarar mot skolverkets föreskrifter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Läromedel, Lyrik, Svenska som andraspråk, Styrdokument, 
Språkutveckling 
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1 Inledning 
Styrdokument och undervisningsmaterial är betydande byggstenar i skapandet av 
undervisning där även elevers tidigare erfarenheter och kunskaper ska få ta plats oavsett 
ämne. I Sverige har vi använt oss av och gett ut läroböcker sedan 1800-talet (Ammert 
2011b) och diskussionen om deras relevans och koppling till Skolverkets styrdokument 
är ständigt pågående. Vad gäller läromedlens relevans och koppling till läroplanen 
menar man i Läromedlens roll i undervisningen (Skolverket 2006) att läromedlens innehåll 
och relation till styrdokumenten kan ifrågasättas, detta på grund av att det tidigare har 
visat sig förekomma brister vad gäller läromedlen. Det är av den anledningen viktigt att 
man som lärare reflekterar över de val man gör och att användandet av en specifik 
lärobok inte är detsamma som att ta hänsyn till skolverkets styrdokument. 
 
I kursen svenska som andraspråk 1 menar Skolverket (2011, vidare Gy11) att språket 
är en betydelsefull källa för inhämtningen av ny kunskap och för att lyckas inom 
samhälls- och arbetslivet. Det är därför av stor vikt att kursen svenska som andraspråk 
stärker elevernas flerspråkiga identitet och samtidigt bidrar till att lyfta deras språkliga 
förmåga. För att lyckas med detta krävs det en undervisning som möjliggör för språket 
att formas med hjälp av olika medel. Detta menar man bland annat innefattar läsning 
av olika typer av texter och skönlitteratur samt att eleverna får möjlighet att skriva egna 
texter (Gy11). Läromedel fungerar i sådana situationen som ett hjälpmedel för läraren 
men dessutom som en informationskälla för eleven, där det förutsätts att läromedlet 
svarar emot styrdokumentens krav och riktlinjer (Ammert 2011a).  
 
Wolf (2004) är en stark förespråkare för lyrikens positiva effekt på elevers lärande och 
språkutveckling, men framhåller att flera lärare upplever det svårmotiverat och 
besvärligt att ta sig an genren. Detta tyder på att lyrik i mångt och mycket är en genre 
som inte förekommer alltför ofta i skolan och en genre som är svår att förhålla sig till. 
Konsekvensen blir därför att lyriken i större utsträckning inte får ta en betydande plats 
i undervisningen och att både lärare och elever går miste om en värdefull texttyp. Den 
rådande diskussionen om läromedlens relevans och koppling till Gy11 samt genrens 
bristande förekomst i undervisningen tillför därför ett intresse av att studera detta 
närmare.  
 
1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna undersökning är att studera på vilket sätt kursplanens mål om 
språkutveckling i svenska som andraspråk 1 kan åskådliggöras i undervisningsmaterialet 
Svenska impulser 1 –  SVA (Markstedt och Löwenhielm 2018). Fokus kommer att läggas 
på det lyriska avsnittet i läromedlet och dess uppgifter. Syftet besvaras med hjälp av 
följande frågeställningar: 
 

- Vilka typer av uppgifter finns i det lyriska avsnittet i Svenska impulser 1 SVA? 
- Vilka förmågor kan uppgifterna utveckla?  
- Hur svarar dessa uppgifter mot kursplanen för Svenska som andraspråk 1? 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras ett innehåll som belyser styrdokumenten för svenska som 
andraspråk 1, läromedel, lyrik och didaktik. Samtligt innehåll har för avsikt att beröra 
sådana aspekter som är relevant för undersökningens ämnesområde. 
 
2.1 Styrdokument - Svenska som andraspråk 1 
I detta avsnitt beskrivs och synliggörs de delar av Skolverkets styrdokument för svenska 
som andraspråk, specifikt svenska som andraspråk 1. Anledningen är för att lyfta fram 
undersökningens didaktiska förankring och förtydliga det ramverk som lärare inom 
svenska som andraspråk har att förhålla sig till. Det som presenteras nedan är delar som 
är relevanta för genren lyrik och för undersökningens syfte och frågeställningar. 
Innehållet är hämtat från Skolverkets (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 
ämnen för gymnasieskola 2011. 
 
I Gy11 beskriver Skolverket att när det gäller att ta till sig kunskap, vara en aktiv 
deltagare i samhälls- och arbetslivet så är språket en förutsättning för att lyckas. Det är 
också genom språkanvändningen som vår identitet, personlighet, erfarenheter och 
upplevelser kan komma till uttryck. Skolverket menar att ämnet svenska som 
andraspråk ”bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och tillit till sin egen 
språkförmåga” (Gy11:182). Vidare beskriver Skolverket att syftet med undervisningen 
ska möjliggöra för eleverna att utveckla ett nyanserat språk, vilket man menar går att 
uppnå med hjälp av olika medel. Det som Skolverket formulerat innefattar bland annat 
läsning av skönlitteratur och texter av olika slag, men också tillfällen till produktion av 
egna texter och analys av muntlig och skriftlig kommunikation (Gy11:182). Vidare bör 
undervisningen innehålla sådana aspekter som gör det möjligt för eleverna att ska kunna 
tillämpa sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Gy11 anser också att det är av stor 
vikt att se flerspråkighet som en tillgång och att det inte är något som påverkar eleven 
eller undervisningen negativt. Genom att se det som en tillgång kan undervisningen 
också skapa möjligheter för eleven där man kan bilda sig en uppfattning om hur språket 
fyller en funktion i kommunikativa situationer och för tankeförmågan samt lärandet 
(Gy11).  
 
I skapandet av undervisning är det viktigt att förhålla sig till Gy11 och det centrala 
innehållet för den aktuella kurs eller ämne som man som lärare ämnar att undervisa i. 
Dels ska man som lärare förhålla sig till de didaktiska frågorna (se vidare 2.4) men det 
är framförallt viktigt att tillgodo se Gy11 riktlinjer. Det centrala innehållet för svenska 
som andraspråk 1 innefattar bland annat språklig variation, vilka attityder det finns till 
språk och vad det är för skillnad mellan det talade och det skrivna språket. Dessutom 
ska undervisningen beröra svenskans ordförråd och struktur samt textuppbyggnad, 
textmönster och andra språkliga drag i olika texter (Gy11).  
 
Det finns flera delar av det centrala innehållet som kan tillämpas på arbetet med lyrik, 
bland annat kan undervisningen innefatta läsning och samtal om olika typer av texter 
som förekommer i studie-, arbets-, vardags- och samhällsliv lika väl texter som är 
skrivna av kvinnor och män världen över. Dessa olika typer av texter ska dessutom 
kunna ge en förståelse för allmänmänskliga teman, svenska referensramar samt olika 
kulturer. Det är också möjligt i undervisning om lyrik anamma det centrala innehållet 
som berör ”skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion” 
(Gy11:183). Dessutom är det rimligt att beröra det som handlar om att kunna göra sig 
förstådd och förstå olika typer av samtal och diskussioner. I det sistnämnda centrala 
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innehållet läggs stor vikt vid att kunna anpassa språket och innehållet bland annat 
utifrån ämne, syfte och situation (Gy11). 
 
I arbetet med flerspråkiga elever utmärker sig åtminstone två av de åtta punkterna som 
Gy11 presenterar som centralt innehåll. Dessa två berör sådant som har med deras 
flerspråkighet att göra. Undervisningen ska behandla det som kan knytas till jämförelser 
mellan svenskan och elevens modersmål och även tillämpa ”reflektion över 
språkinlärning” (Gy11:184). Det sistnämnda hanterar hur ordförrådet byggs upp och 
utveckling av språket med hjälp av olika texter och muntlig kommunikation. Det är 
således många delar som undervisningen i svenska som andraspråk 1 ska ta sig an och 
som lärare måste förhålla sig till. Dock ska undervisningen inte bara bocka av det 
centrala innehållet utan det måste även skapas förutsättningar för eleverna att utveckla 
olika förmågor utifrån innehållet. 
 
Eleverna ska genom undervisning ges möjlighet att utveckla flera förmågor och enligt 
Gy11 innebär detta bland annat förmågan att kunna tillämpa sitt ordförråd på det sätt 
som lämpar sig för den aktuella kontexten, men även det som behandlar språkets 
struktur, uppbyggnad, normer och hur ord, satser och fraser hänger ihop. En annan 
viktig förmåga är att kunna ”strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet 
i muntligt och skriftligt språk” (Gy11:182).  Eleverna ska även utveckla förmågan att 
kunna läsa en text och sedan reflektera över den, texten kan vara skönlitterär eller av 
annat slag. Det är också viktigt att utveckla förmågan att kunna anpassa muntlig och 
skriftlig kommunikation utifrån syfte, situation och mottagare (Gy11). Samtliga 
förmågor går att utveckla genom att undervisningen tillämpar det centrala innehållet 
för kursen svenska som andraspråk 1 och det är tydligt att Gy11 framhäver språkets 
olika funktioner och att eleven förväntas reflektera, jämföra och skapa sig en 
uppfattning om såväl det svenska språket som sitt modersmål.  
 
2.2 Läromedel 
All undervisning präglas av olika typer av material, upplägg, innehåll och strategier. 
Lärare gör olika val och använder sina egna erfarenheter och Skolverkets kursplaner i 
skapandet av undervisning. Avsnittet har därför som avsikt att ge perspektiv på 
läromedlens roll och användning i skolan.  
 
Sverige har gett ut olika läroböcker sedan 1800-talet men det var först under mitten på 
1900-talet som det skedde en förändring vad gäller utformningen och strax efter 
förändringen antogs också begreppet läromedel istället för lärobok. Ammert (2011b) 
använder dock begreppet lärobok och menar att läroboken dominerar i de allra flesta 
ämnen och på så vis utgör en stor central del av undervisningen. I stora drag menar 
Ammert att en lärobok syftar till att föra vidare ett innehåll som ska motsvara 
styrdokumentens krav och riktlinjer, samt de behov som finns hos lärare och elever. 
Ammert fortsätter sitt resonemang och menar att:  

I denna kedja utgör läroboken ett konkret uttryck för vad någon vill 
förmedla och hur detta förmedlas, samtidigt som den är ett avtryck av den 
samhälleliga situation som den tillkom i och verkar inom (Ammert 
2011b:28).  

Om Ammert (2011b) menar att läroboken är en lång kedja av innehåll, förmedlare och 
kontext ställer sig Englund (2018) frågan om vad läroboken egentligen gör? Svaret på 
det ger Englund själv och menar att det beror helt på hur man väljer att se på den. 
Perspektiven för detta kan vara många men hon ger samtidigt några egna förslag. Till 
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att börja med hävdar Englund att läroboken kan vara ett exempel på en interaktion med 
omvärlden och att det är rimligt att se boken som en form av kultur- och 
meningsskapare (2018). Vidare kan boken frambringa gemenskap kring olika texter och 
dess mening, där specifikt berättelser ingår. Englund är av samma åsikt som Ammert 
(2011b) och menar att läroböcker har en stark ställning i skolan och hävdar att mycket 
få lärare väljer att frångå läroboken helt (2018). 
 
Läromedel kan ha olika betydelse för lärare och för elever. För lärare kan läromedel 
fungera som ett arbetsredskap eller hjälpmedel, medan det för elever fyller funktionen 
av att förmedla ett ämnesinnehåll eller stoff i skolan (Ammert 2011b).  Korsell (2007) 
lyfter fram i sin bok Läromedel – det fria valet? att lärare har olika önskemål när de kommer 
till läromedel och att det finns en önskan om ett varierat arbetssätt. Läromedel ska 
fungera på ett sätt så att flera infallsvinklar kan antas och dessutom leda till 
kommunikation och reflektion (2007). Det finns alltså en önskan om att läromedel ska 
fungera som en tidsbesparande och hjälpande hand i undervisningen och att 
arbetssätten ska bjuda in till helklass-, grupp-, eller individuellt arbete.  
 
I en rapport från Skolverket, Läromedlens roll i undervisningen (2006), menar man att 
läromedel fokuserar mycket på att konkretisera målen för undervisningen och påverka 
vilken typ av innehåll som ska beröras, samtidigt som den håller eleverna sysselsatta. 
Men i det stora hela styrs den platsen som läromedlen får i undervisningen av lärarens 
pedagogiska grundsyn och vilket ämne det rör sig om. Skolverket menar att läroboken 
i största allmänhet har ett större inflytande inom sådana ämnen som presenterar ett 
innehåll som bygger på tidigare kunskaper, exempelvis språk (Skolverket 2006).  
 
Skolverket (2006) delar också Englunds (2018) beskrivning om vad läroboken kan 
erbjuda och fylla för funktion. Ett perspektiv skulle kunna vara att den erbjuder texter 
och arbetsformer som öppnar upp för kommunikation och interaktion med omvärlden. 
Dessutom kan den skapa gemenskap kring textgenrer där kunskap uppstår i en dialog 
med andra om tidigare erfarenheter och tankar. Skolverkets rapport visar, på samma 
sätt som Korsell (2007), att det finns många krav på läromedlen idag och att det finns 
vissa önskvärda egenskaper. Enligt Skolverkets rapport är det absolut viktigast att 
läromedlen skapar intresse hos eleverna, vilket i sin tur leder till att underlätta 
inlärningen och att anpassa till elevers behov och förutsättningar. Det krävs dock i 
sådana fall en god lärare som har kunskap kring sina elevers behov, förutsättningar och 
intressen när det kommer till valet av läromedel (Skolverket 2006).  
 
Vidare visar Skolverkets rapport (2006) att läromedel kan ifrågasättas på grund av att 
vissa innehåller brister och inte överensstämmer med läroplanen och de styrdokument 
som Gy11 presenterar. Det gör att läromedel inte är en garanti för att man som lärare 
följer skolverkets riktlinjer i sin undervisning enbart för att man implementerar en 
lärobok i klassrummet. Granskningen som Skolverket (2006) gjort pekar på att ett 
läromedel aldrig kan vara helt objektiva. Innehållet speglar, på ett eller annat sätt, 
författarnas kunskaper vilket gör att det förutsätts att lärare granskar, värderar och 
reflekterar över det innehållet som används. Genom att göra detta kan således 
undervisningen följa de styrdokument och riktlinjer som finns skrivna för respektive 
ämne och läromedlen som används i undervisningen blir relevanta och fyller sitt syfte.  
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2.3 Lyrik 
Begreppet genre anses enligt Bergsten och Ellerström (2004) vara ett utav de allra 
viktigaste klassificeringsverktygen inom litteraturhistorien. Det handlar om att särskilja 
och definiera litteratur. Författarna fortsätter och menar att: 

Genre förutsätter ett helt litterärt system vars bärande strukturer utgör 
gemensam egendom och traderas genom många generationer (Bergsten 
och Ellerström 2004:108).  

Lyrik är således en genre som tillsammans med epik och dramatik utgör olika grupper 
i det litterära systemet.  Texter som kan karaktäriseras som lång berättande dikt, kallar 
man för epos. Dessa texter ingår då under epik och är enligt Bergsten och Ellerström 
(2004) en av de äldsta litteraturformerna. I diskussion om komedi och tragedi talar man 
om dramatik som är en av de tre genrefamiljerna som boken Litterathistoriens grundbegrepp 
(Bergsten och Ellerström 2004) lyfter fram. Rent historiskt har de dramatiska texterna 
uppstått från ”medeltidens kyrkliga och folkliga skådespelsformer” (2004:124). För att 
knyta an till den historiska aspekten av genrerna lyfter Wolf (2003) fram att man kan 
notera att synen på poesi har förändrats under årens gång. Wolf gör den grova 
beskrivningen att man gått från 1600-talets utmanande och målande barockdikter till 
1700-talets mer logiska upplysningsdikt. Vidare har dikten gått mellan 1800-talets 
romantiska dikt, fylld med sitt kreativa och förtroliga innehåll, till 1900-talets dikter där 
uppror mot principer och balans skildras. Wolf menar således att vi sedan dess lever i 
en tradition som fokuserar på fria uttrycksformer och en positiv syn på den 
experimentella sidan av dikten (2003).  
 
Lyrik beskrivs av Janss, Melberg och Refsum (2004) som, likt annan konst, arbetet med 
form. Dess form är inte alltid självklar då den ibland utgörs av fasta, yttre ramar för att 
i nästa stund skapar sin egna. Lyrik används av författarna synonymt med poesi och 
dikt, vilket dessa motiverar med att ”det bör inte förvirra mer än att man på ett 
skeppsvarv använder ord som båt, fartyg och skepp för samma skuta” (Janss et.al 
2004:8). Författarna till Lyrikens liv (Janss et.al 2004) menar att lyrik är ett brett fält där 
betydelsen för ordet lyrik, poesi och dikt kan kopplas till både grekiska, latin och tyska 
grundbetydelser. Lyrik kommer av grekiskans lyra och Wolf (2004) lyfter att det bygger 
på det sjusträngade musikinstrumentet och lyrik ofta var något som man sjöng. Av 
denna åsikt är även Janss et.al (2004) som menar att genren rent historiskt varit en 
sångbar sådan. Genom att den skrivna dikten framförs muntligt kommer den till sin 
fulla rätt hävdar författarna. Dikt däremot kan härledas till tyskans tät eller latinets 
diktera och poesi hör till grekiskan där betydelsen grundar sig på tillverka eller göra (Janss 
et.al 2004). Likt Janss et.al håller Bergsten och Ellerström (2004) med om att lyrik är 
starkt kopplat till att den tidigare sjöngs och hade lyra som ackompanjemang. Dock 
menar författarna att det finns en koppling även till grekiskans melos som syftar till 
melodi.  
 
En text som fokuserar på språkliga uttryck och har en fast koncentrerad form kan 
benämnas som lyrik. Språket följer oftast en struktur som i vissa falla anses vara 
regelbunden. Ellerström (1999) liknar struktur med en form som är igenkänningsbar 
och där det går att fastställa mönster samt att dessa skapas genom en rad upprepningar. 
För att knyta an till lyrikens struktur och form som diskuterats ovan, fortsätter 
Ellerström (1999) och hävdar att lyrik är skriven på vers, antingen med raderna i tydliga 
led under varandra eller så är texten skriven enda ut i marginalen.  Vidare gör Ellerström 
en parallell till musiken och poängterar att… 
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Om det verkar trist att lyriken består av en struktur så låter det väl 
än värre att den bygger på upprepningar – men så är det. Och i själva 
verket är det inte ett dugg tristare än all musik, nästan undantagslöst 
och i än högre grad än lyriken, finner sin känsla och livsnerv i just 
upprepningsprincipen (Ellerström 1999:26).  

Lyrik bygger följaktligen på att en rad strofer repeteras och att även rytmen i någon 
form upprepas. Det är främst det bildliga och musikaliska delarna av lyriken som Janss 
et. al (2004) anser är det som haft betydelsefull inverkan. Det kan dock finnas flera 
åsikter och uppfattning om vad lyrik egentligen är. Många skulle nog säga att det handlar 
om svårtolkade och abstrakta små texter, vilket enligt Ellerström (1999) är helt fel. Lyrik 
kan beskriva erfarenheter, sådana ting som berör det lilla känslomässiga eller det som 
är stort och konkret. Lyrik kan in allra högsta grad beskriva människors inre och yttre 
upplevelser av omvärlden, likaså hantera sådant som är komiskt, tragiskt, högt och lågt 
(Ellerström 1999).  
 
2.4 Didaktik  
All undervisning som bedrivs i den svenska skolan grundar sig på styrdokument 
kopplade till den specifika kursen. Didaktik är ett begrepp som kommit att bli 
användbart inom all undervisning och är kopplad till flera frågor som berör 
undervisning. När det kommer till inlärning och didaktikens betydelse menar Blomqvist 
(2016) att det till stor del är kopplat till interaktionen mellan lärare och elever samt 
instruktioner, sammanhang, hur det lärs ut och innehållet. Detta synsätt delas även av 
Liberg, Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) som diskuterar undervisningsförlopp 
i skolan och fastställer didaktikens grundfrågor som är: Vad? Hur? Vem?  Dessa tre 
frågor underbyggs också av en varför-fråga. Till att börja med menar Liberg et.al att 
man ska ställa sig frågan vad undervisningen ska handla om och varför man som lärare 
väljer ett visst innehåll. Nästa fråga blir således att fundera över hur detta ska 
genomföras och varför man väljer just det arbetssättet. Sist handlar det om vem 
undervisningen är till för, vem mottagaren är och varför det är angeläget för dessa att 
arbete med innehållet och på det valda sättet (Liberg et.al 2010).  
 
Liberg et.al (2010) menar att undervisningen i skolan ska vara en plats där eleverna får 
möjlighet att röra sig inom olika fält och texttyper, vilket kan kännas svårt och snårigt 
för läraren till en början. Genom att applicera Vad? Hur? Vem? och Varför? i sin 
planering kan lärare skapa ett verkningsfullt och fungerande undervisningsförlopp. Vid 
arbetet med olika texter i skolan krävs det att lärare gör didaktiska genomtänkta val. 
Innehållet, arbetssättet och inramningen blir viktiga aspekter i planering och utförandet 
av undervisningen. Genom didaktiska frågor kan lärare förhålla sig till styrdokument, 
forskning och egna erfarenheter samtidigt som undervisningen blir utmanande och 
utvecklande. Den didaktiska tankegången kan alltså bidra till att skapa en välgrundad 
undervisning som fortsätter vara viktig även efter avslutat moment (Liberg et.al 2010). 
 
Det är också möjligt att i läromedelsstudier diskutera didaktiska perspektiv och med 
hjälp av de didaktiska frågorna noga ange ”vad läroboken förmedlar och förväntas 
stimulera till, hur innehållet framställs i boken och varför stoffurval och framställning 
ser ut som den gör” (Ammert 2011a:18). Detta gör att det finns stark koppling mellan 
Ammerts didaktiska perspektiv och den aktuella undersökningen eftersom att den 
syftar till att ta reda på hur läromedlets uppgifter framställs och kopplas till 
styrdokumenten men också vad uppgifterna kan bidra till att utveckla hos eleverna. 
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3 Teori  
Det föreliggande kapitlet har för avsikt att presentera ett teoretiskt innehåll som står i 
relation till undersökningens ämnesområde, syfte och frågeställningar. Inledningsvis 
ges en bild av flerspråkighet och språkutveckling i skolan (se 3.1). Vidare presenteras 
sådana argument som belyser kopplingen mellan lyrik och språkutveckling (se 3.2). Det 
följs av ett avsnitt som fokuserar på lyrikmetodik, alltså hur man kan arbeta med lyrik i 
skolan (se 3.3). Sist lyfts tidigare forskning fram för att ytterligare bredda förståelsen 
för hur lyrik och poesiundervisning kan berika elever med hänsyn till både språk- och 
kunskapsutveckling (se 3.4).  
 
3.1 Flerspråkighet och språkutveckling i skolan 

När enspråkigheten görs till norm i skolan finns det stor risk för att den 
viktiga resurs som flerspråkigheten kan utgöra för individen, skolan och 
samhället i stort inte tas till vara.[…] Därför är det viktigt att flerspråkiga 
elever uppmanas att utnyttja hela sin samlade kompetens, växla mellan sina 
olika språk och kreativt utveckla de möjligheter som tillhörighet i flera 
språk och kulturer erbjuder (Lindberg 2006:84).  

Citatet ovan beskriver vikten av att bevara och använda sig av elevers flerspråkighet i 
skolan och att se det som en resurs snarare än ett hinder. Flerspråkighet och konsten 
att lära sig ett andraspråk handlar enligt Lindberg om en produktiv utvecklingsgång. 
Hon menar att språkinlärningen är ett resultat av en kreativ process snarare än ”en 
mekanisk överföring från det ena språket till det andra (2006:64). Däremot hävdar 
Abrahamsson (2009) att språkinlärning och tillägnandet av ett nytt språk varken är en 
okomplicerad eller enkel process. Den tanken delar Abrahamsson med Axelsson (2013) 
som menar att när det kommer till undervisning av flerspråkiga elever finns det flera 
faktorer som påverkar deras utveckling och framgång i skolan. Hon framhåller tre 
centrala sådan: 
 

• Utvecklingen av språk och litteracitet för lärande.  
• Maktrelationer i samhället, skolan och på individnivå.  
• Den pedagogiska inriktningen i skolor och klassrum.  

Axelssons (2013:548) poäng synliggör att det finns mycket som påverkar flerspråkiga 
elevers lärande och att det inte enbart handlar om exempelvis uppgifter eller 
undervisningen i klassrummet. Detta uttrycker även Cummins (2017) som menar att 
det finns mycket som lärare måste tänka på i arbetet med flerspråkighet och elever som 
har svenska som andraspråk i skolan. Cummins hävdar att lärare bör ha samma 
förväntningar på flerspråkiga elever som andra elever, men att det krävs andra 
undervisningsstrategier som kan hjälpa flerspråkiga elever att nå målen. Det handlar om 
att ge elever rätt form av stöttning vilket är viktigt både för att uttrycka begrepp och 
information samt för att stödja den aktiva språkanvändningen – både skriftligt och 
muntligt (Cummins 2017).  
 
Cummins lyfter fram uttrycket ”undervisning med flerspråkiga glasögon” (2017:265). 
En undervisning som präglas av flerspråkiga glasögon bygger på att exempelvis låta 
elever använda sig av sina modersmål i läsning, tillägnandet av information eller i 
anteckningar. Men det är även av stort vikt att alla lärare tar sitt ansvar, oavsett ämne, 
för att öka elevers medvetenhet och kunskap kring språk. Genom att alla lärare arbetar 
för beskriva och förklara hur språk fungerar kan detta resultera i en språklig stimulans 
och nyfikenhet gällande språk hos eleverna. Cummins menar ”att fokusera på 
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språkmedvetenhet innebär också att fokusera på hur man får tillgång till och kan 
använda skriftspråket genom att använda effektiva strategier för förståelse och 
produktion av skriven text” (2017:115).  
 
Vad gäller flerspråkig utveckling menar Salameh (2012) att man ofta underskattar tiden 
det tar för elever att tillägna sig det nya språket. Under det första och andra året så kan 
elever tillägna sig ett basspråk som bidrar till obehindrad kommunikation i vardagen. 
Uttalet på denna nivå anses vara god och ju yngre eleverna är desto bättre är också 
uttalet. Salameh försätter och poängterar att basspråket i alla högsta grad har en 
välfungerande grammatik och ett bra ordförråd. Dock kan det ta längre tid för att uppnå 
en nivå som motsvarar en enspråkig elev och beroende på i vilken ålder eleven är när 
inlärningen av det nya språket startar. Men det finns risker med att normalisera att 
språkutvecklingen tar lång tid och att det är fullt normalt att eleverna har problem med 
sin språkanvändning. Det har visat sig att man antar att språkutvecklingen hos 
flerspråkiga elever är långsam vilket gör att de elever som faktiskt har svårigheter inte 
får den hjälp de behöver i tid – detta på grund av att deras dröjande språkutveckling 
anses tillhöra normen (Salameh 2012).  
 
Genom att följa ett par primära pedagogiska metoder menar Gibbons (2012) att det är 
möjligt att skapa ett kunskaps- och språkutvecklande arbetssätt i skolan. Till att börja 
med är det viktigt med fokus på innehåll, vilket kräver att språket som används i texter 
eller samtal är begripligt för eleverna. För det andra bör fokus ligga på språk. Med detta 
menar Gibbons att eleverna ska utveckla medvetenhet kring språkets form och 
funktion och dessutom kritiskt kunna analysera detta. Sist poängterar Gibbons vikten 
av språkanvändningen. ”Här handlar det om att använda språket för att dra nytta av det 
som lärts in genom att generera ny kunskap, skapa litteratur och konst, och engagera 
sig i samhällsfrågor” (Gibbons 2012:185). Gibbons delar även Cummins (2017) åsikt 
om att det är viktigt att låta flerspråkiga elever lära sig språket, lära sig om språket och 
lära sig med hjälp av det. Detta förutsätter att lärare inte avstår från något av detta eller 
inte drar nytta av givande uppgifter, övningar och samtal. Gibbons (2012)  hävdar att 
det kan vara lämpligt att undervisningen följer en viss struktur och att den återupprepas 
flera gånger. Det kan handla om att gå från helhet till delar, via innehållet till formen 
och sedan förflytta sig mellan det kända till sådant som är nytt. 
 
3.2 Lyrik och språkutveckling 
Ser man till lyrik som helhet handlar det i mångt och mycket om fantasi, kreativitet och 
bilder. Vad gäller användandet av lyrik i skolan menar Wolf att ”poesi i skolan vill 
dessutom stimulera elevernas tänkande, ge dem möjlighet att uttrycka sina känslor 
[…]”(2003:9). Det finns nog många som ställer sig frågan om det kan vara till någon 
fördel att studera lyrik tillsammans med andraspråkselever. Kanske finns det en 
förutfattad mening om att lyriken är för abstrakt och svår att ta till sig även för en 
förstaspråkselev, så varför skulle det kunna vara fördelaktigt för en andraspråkselev? 
Wolf (2003) hävdar dock att det i allra högsta grad finns flera skäl till att undervisa i 
lyrik för andraspråkselever.  
 
Till att börja med kan det finnas svårigheter för en andraspråkstalare att uttala svenska 
ord och Wolf (2003) menar att högläsning i kör kan vara ett sätt att råda bot på den 
problematiken. Wolf fortsätter och menar att det finns flera metoder som lämpar sig 
för lyrikundervisning och som är språkutvecklande för andraspråkselever. Dessa 
metoder innefattar framförallt högläsning men också uttantillärning, intonation och 
uttalsträning (2003).  
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Att Wolf (2003) menar att det finns goda skäl till att undervisa i lyrik för 
andraspråkselever är inte något han bara hävdar, han synliggör också detta genom att 
beskriva varför poesi är bra för elever som ska lära sig svenska.  För det första menar 
han att dikter i stor utsträckning kan bidra till en tvärkulturell förståelse, då 
allmänmänskliga teman över språk- och kulturgränserna ofta går att finna i dessa texter. 
För det andra utgör dikter ett bra medel för strukturerad uttalsträning om man som 
lärare väljer att anamma högläsning. För det tredje håller oftast språket i dikterna en 
god kvalitet och kan utifrån detta bli förebilder. För det fjärde menar Wolf (2003) att 
språkbruket i dikterna också kan vara ett bevis på att det enkla språket även täcker in 
och uttrycker komplicerade idéer. Vidare kan dikters korta utformning skapa 
förutsättningar för att diskutera språket på ett sätt som inte är möjligt vid längre litterära 
texter. Sist menar Wolf att dikter bidrar till att eleverna kan nå språkinlärningens kärna, 
då dem i arbete med kortare dikter får möjlighet att studera ord och satsstrukturer 
(2003).  
 
Det finns alltså goda skäl till att exempelvis läsa lyrik högt för att utveckla uttalet hos 
andraspråkselever enligt Wolf (2003). Högläsning är också något som Gibbons (2012) 
hävdar är ett positivt inslag för elevers läsutveckling. Hon menar att det är värdefullt 
för andraspråkselever att framför allt lyssna till en duktig högläsare eftersom det kan 
förstärka förståelsen av textens innehåll eller budskap (Gibbons 2012). I en aktivitet 
där läsning av text förekommer, exempelvis en dikt, hävdar Gibbons att det finns 
arbetsprocesser även efter läsningen. Elever ska få möjlighet att använda texten för att 
utröna språkliga särdrag, arbeta på ett kreativt sätt med form eller bild samt kunna få 
använda texten i andra sammanhang för att göra sig mer uppmärksam på textens 
innehåll och struktur (Gibbons 2012).  
 
I Språket på väg (Skolverket 2011) menar man att genom att använda språk i olika 
sammanhang kommer man att lära sig språk, vilket i stort handlar om att man lär sig 
att använda andras språkliga repertoar men skapar samtidigt sig egna uttryck. Inom den 
språkliga kompetensen ingår således förmågan att kunna läsa och lyssna till, se, uppleva 
och tolka olika typer av språkanvändning och uttrycksformer. På samma sätt menar 
Wolf (2004) att det är viktigt att skolan ger eleverna möjlighet att studera musik, sång 
och bild, vilket kan bidra till att ta till sig poesi.  
 
Som en stark förespråkare för lyrik poängterar Wolf (2004) att alla elever, oavsett ålder, 
ska få arbeta med lyrik som uttrycksmedel. Detta kan leda till att utveckla elevers skrift- 
och talspråk, göra det mer genomtänkt och effektivt – vilket i sin tur absolut leder till 
en breddad språkutveckling. Wolf (2004) hänvisar till Hall som menar att lyrik har ett 
väldigt nära samband med språk och läs- och skrivutvecklingen eftersom lyrik är starkt 
kopplat till människor erfarenheter, tankar och känsloregister. Däremot framhåller 
Wolf i boken Till dig en blå tussilago (2004) att aktiva lärare måste förstå den positiva 
inverkan lyrik har på elevers språkutveckling. Om fler lärare bara tar tillfället i akt och 
undervisar även yngre elever i rim och ramsor, för att sedan ägna mer tid åt att läsa, 
skriva och lyssna på lyrik, kan detta medföra att lyriken får ett större genomslag och 
större utrymme i svenskundervisningen i högre åldrar. För att ytterligare understryka 
vikten av lyrik i skolan använder sig Wolf återigen av Hall som stöd i argumentationen 
om lyriks positiva språkliga bidrag till elever – kanske främst andraspråkselever (2004). 
När det kommer till lyssna, litterär uppfattningsförmåga, utveckling av fantasi, elevers 
känsloliv, erfarenheter och insikter kan lyrik bidra till att lyfta fram och utveckla allt 
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detta. Det finns således många goda argument för att arbeta med lyrik i skolan och Wolf 
(2003) poängterar ytterligare vikten av sådan undervisning:  

Poesi i skolan kan också göra det möjligt för eleverna att bättre förstå sina 
egna livserfarenheter genom att se dem från en annan synvinkel. Poesi i 
skolan inbjuder även till friheten att formulera tankar och känslor med 
hjälp av ett eget språk, ett språk som har rätten att ställa sig vid sidan av 
grammatikens regelbok (Wolf 2003:9).  

Men även om det nu finns många goda skäl till att implementera och använda sig av 
lyrik i sin undervisning, så är det fortfarande ett åsidosatt ämnesområde i 
undervisningen. Det har visat sig att lärare upplever det otroligt svårt att få elever 
intresserade av lyrik, speciellt i det högre årskurserna. Negativa attityder florerar både 
bland blivande och aktiva lärare samt hos eleverna när det kommer till 
lyrikundervisning och Wolf (2003) menar att det även inom läromedlen finns ett 
ointresse av lyrik. Enligt Wolf har inte lyriken en självklar plats i den svenska skolan 
vilket också bidragit till att elever och lärare inte riktigt kan förhålla sig till ämnet på ett 
naturligt sätt. Mycket av den negativa attityden hos lärare bottnar i oförståelsen för på 
vilket sätt man kan arbeta med lyrik. Det finns ett antagande om att lyriken kräver 
speciella kunskaper och att det är ett ämne som är svårt att gripa tag om (Wolf 2003). 
Dock finns det flera goda argument till varför vi bör använda oss av lyrik i skolan och 
som ger perspektiv på användandet av lyrik.  
 
Genom att arbeta med lyrik menar Wolf (2003) att eleverna får en chans att bearbeta 
språket och det är genom läsning och skrivandet av poesi som eleverna kan upptäcka 
sidor hos sig själva samt världen runt sig. Det är även möjligt att i lyrikundervisning 
beröra språkliga aspekter som annars kan hamna i skymundan av annan undervisnings. 
Lärare kan med hjälp av lyriken synliggöra ord, satser och olika meningsfulla uttryck. 
Wolf hävdar att man under en lyrikundervisning kan arbeta med språket på ett 
intressant sätt utan att eleverna nödvändigtvis förstår att de arbetar språkutvecklande. 
Elever som tilldelas förutsättningarna för att leka med ord, studera olika stilar och bilda 
nya ord och sammansättningar kommer öka medvetenheten kring ords betydelse och 
användningsmöjligheter samtidigt som språkbehärskningen utvecklas – allt detta 
genom exempelvis lyrikundervisning menar Wolf (2003). 
 
3.3 Lyrikmetodik 
I arbetet med lyrik menar Wolf (2004) att diktläsningen ska bidra och inspirera till att 
producera egna texter och dikter. För lärare blir det en balansgång i huruvida man väljer 
att introducera och arbeta med lyrik i skolan, men det finns tre olika funktioner till detta 
menar Wolf (2004). Det första bygger på det han valt att kalla för den konfirmativa 
funktionen. Här handlar det om att presentera dikter som är bekräftande, det vill säga 
att dem ger uttryck för en tradition eller något självklart. Den andra funktionen är den 
formativa. Här bör man fokusera på förändring eller ny förståelse. Det handlar om att 
öppna upp för nya insikter och att se samband. Lärare kan här använda sig av dikter 
som får eleverna se världen genom nya ögon, som gör att eleverna ser på sig själva med 
nytt perspektiv och som dessutom får dem att växa. Dessa dikter anses vara formativa, 
alltså sådana som påverkar livsuppfattning och karaktär. Sist lyfter Wolf fram den 
funktionen som fungerar diversivt. Här ingår sådan poesi som tar fram kärlek, sorg, 
död och vrede. Även sådana texter som får eleverna att känna sig som hjältar eller 
liknande hör till det tredje förhållningssättet (Wolf 2004).  
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Språket på väg (Skolverket 2011) menar även dem att det finns två typer av 
förhållningssätt när det kommer till arbetet med alla typer av texter. Här lyfter man 
fram ett läsorienterat-, och ett textorienterat förhållningssätt. Det förstnämnda innebär 
att tyngden läggs på själva upplevelsen som läsaren har av texter. Det går att koppla 
sina tidigare erfarenheter och tankar till texten och fyller ut med sådant man själv 
känner. Den textorienterade delen handlar om det faktiska innehållet, vad som står i 
texten. Skolverket (2011) hävdar att båda dessa förhållningssätt bidrar till en 
läsutveckling hos eleverna och att det därför är viktigt att få med båda i arbetet med 
olika texter i skolan för att bredda läsförståelsen och läsutvecklingen.   
 
Till sist menar Wolf (2004) att lyrikundervisning i alla högsta grad är ett inslag som 
lärare inte får missa i arbetet med skönlitteratur och språkutveckling, vilket det också 
ges goda argument för i föregående avsnitt (se 3.2). Det ska understrykas att lyrik även 
bör användas med och i interaktion med alla typer av läs- och skrivutvecklande 
aktiviteter som förekommer i klassrummet – och inte enbart plockas ut som ett enskilt 
ämnesområde (Wolf 2004).  
 
3.4 Tidigare forskning 
Avsnittet lyfter fram forskning som svarar mot undersökningens syfte för att ytterligare 
ge perspektiv om sådant som berör lyrik och dess inverkan på elevers språkutveckling. 
Den forskning som presenteras i avsnittet nedan synliggör således att flerspråkiga elever 
kan med hjälp av utvecklade skrivstrategier, så som översättning och translingual 
remixing, skapa en poetisk uttrycksform som kan fungera språkutvecklande. Samtliga 
forskare, Wiseman (2011), Dewilde (2017) och Liao (2017), är av åsikten att poesi och 
poesiundervisning har mycket att tillföra elever som kommer i kontakt med den.  Det 
läggs stor vikt vid elevers egna erfarenheter och upplevelser som inom poesin kan leda 
till meningsfull litteracitet. Den presenterade forsningen ger flera goda perspektiv och 
argument för det tillskott som poesiskrivning och undervisning i poesi kan bidra med 
till flerspråkiga elever.  
 
3.4.1 Skrivstrategier, meningsskapande och litteracitet 
I sin studie ’Powerful students, powerful words: writing and learning in a poetry 
workshop’ belyser Wiseman (2011) hur man med hjälp av en workshop, med fokus på 
poesi, kan skapa möjligheter för eleverna att integrera tidigare kunskap och perspektiv 
i klassrummet och använda språket för olika former av uttryck, kommunikation och 
lärande. Wiseman (2011) ger bilden av hur poesiskrivning potentiellt kan skapa 
engagemang och integrera kunskap från olika livserfarenheter tillsammans med ett 
kreativt språk. Genom att låta elever få chansen att skriva och läsa poesi kan detta bidra 
till att eleverna upptäcker nya sätt att kommunicera på och som i sin tur leder till en 
koppling mellan styrdokument, tidigare kunskaper och kreativa uttryck. Vidare hävdar 
Wiseman (2011) att poesi kan integrera en förståelse för olika kulturer, identiteter och 
sammanhang, där både lärare och elever kan bidra till vidareutveckling och lärandet.  
 
Fortsättningsvis menar Wiseman (2011) att en workshop kan erbjuda eleverna att 
utforska den kreativa och skrivande genren som poesi faktiskt är. Workshopen kan 
dessutom tillföra sätt som gör det möjligt att komma närmare ämnet och diskutera det 
ur olika perspektiv – detta på grund av att alla deltagande kan använda sig av sin tidigare 
kunskap och erfarenhet från olika kontexter och dela detta med andra. Studien 
(Wiseman 2011) visar att det krävs utrymmen för kritiskt tänkande i poesiundervisning 
och att genom att låta eleverna skriva poesi om sådana ämnen som personlig identitet 
och familj, tro/religion, samhälle och aktuella händelser, så kunde eleverna också 
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kommunicera om förändringar, förståelse och sina egna styrkor. Poesin gav möjlighet 
till diskussion, ställningstagande och reflektion. Till sist menar Wiseman (2011) att det 
kreativa lyriska språket bidra till att utveckla elevers röster och bredda deras perspektiv. 
Genom poesiundervisning kan, sådant som rim, rytm och ordlekar, bidar, stödja och 
förbättra elevernas språkanvändning och utöka deras skrivstrategier för att förmedla 
kunskap, idéer, erfarenheter och åsikter (Wiseman 2011). 
 
Även om Wiseman (2011) belyser att en workshop och poesiundervisning i stor grad 
kan utveckla elevers språkanvändning och skrivstrategier, så ger Dewilde (2017) två 
specifika exempel på skrivstrategier. Författaren Dewilde har i sin artikel ’Translation 
and translingual remixing: A young person developing as a writer’ (2017) skrivit om hur 
ungdomar använder sig av olika strategier i sitt skrivande och vid olika typer av 
skrivsituationer. Studien har som utgångspunkt att förstå hur en flicka, Neda 
(pseudonym), utvecklas som skribent och vilka strategier hon använder sig av i 
samband med att hon skriver dikter. Det som gör att Dewilde fokuserar sin studie på 
Neda beror på att hon anses vara unik i det avseendet att hon inte har lärt sig att skiva 
på sitt modersmål men utvecklas till en säker skribent på norska. 

 
Studien visar att Neda använder sig av två strategier som Dewilde (2017) väljer att 
benämna som translation och translingual remixing. Den första kommer till uttryck i 
intervjuerna med Neda. Det framkommer att hon är måttligt nöjd med en av sina dikter, 
men att hon upplever sig sakna förmågan att kunna uttrycka sina känslor mer nyanserat 
och djupare. Hon uttrycker en önskan om att kunna skriva på sitt modersmål då det 
hade varit enklare att uttrycka sina känslor och tydligare få fram sitt budskap. Dock har 
hon utvecklat en form av strategi för att kunna avgöra vilka ord eller fraser hon vill 
använda för att nå ut med rätt budskap i sina texter. Genom att skriva på norska och 
sedan översätta muntligt till sitt modersmål kan hon känna på orden ordentligt och få 
en bild av det budskap hon vill förmedla (Dewilde 2017). Vidare presenterar Dewilde 
det som han valt att benämna som translingual remixing. Denna strategi använde sig 
Neda av i skrivandet av en annan dikt, vilket innebär att hon använder sig av andra 
poeters ord och fraser för att sedan använda sig av dessa i sina egna texter. Det handlar 
alltså om att Neda upplever sig inte ha tillgång till dessa ord eller meningar och inte kan 
uttrycka sig själv utan tar då hjälp av tidigare skrivna ord. Känslan för orden finns på 
modersmålet men Neda kan inte uttrycka sig med samma slagkraft på norska, utan 
väljer då istället att ta stöd ur andra poeters innehåll.  
 
Utifrån samtal med Neda beskriver Dewilde (2017) hur skrivprocessen och strategierna 
som Neda använder sig av bidrar till ytterligare en förståelse för hur skriftspråkandet 
kan yttra sig för flerspråkiga elever. Neda blir ett exempel på hur man kan använda sig 
av ett språk som man inte kan skriva på men använda det för att tänka och läsa, vilket 
Dewilde menar inte alltid är självklart för lärare att förstå. Översättningen blir en del av 
den skriftspråkliga strategin som flerspråkiga elever kan använda sig av. Dewildes 
(2017) studie öppnar upp för en diskussion om översättning och translingual remixing 
i flerspråkiga klassrum och där språkinlärningen kanske är som störst. Strategierna 
erbjuder en rad möjligheter och kan kopplas till bland annat skribentens kulturella och 
kommunikativa resurser. Vidare menar Dewilde (2017) att det ger enorma möjligheter 
för enspråkiga elever och lärare att förstå språk och läskunnighet samt öppna upp för 
nya pedagogiska möjligheter. Resultaten från studien pekar på att översättningen och 
den translingual remixing som Neda använde sig av gjorde att hon, genom poesin, 
kunde utveckla sin egen röst och samtidigt orientera sig i språkutvecklingen.  
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När det kommer till andraspråkstalares skrivupplevelser med koppling till poesi, är det 
något som Liao (2017) tar sig an i sin undersökning. Liao menar att det kan vara många 
som ställer sig frågan om varför man ens ska arbeta med poesi tillsammans med 
flerspråkiga elever, då dessa i de allra flesta fall vill skapa sig ett välfungerande 
akademiskt skriftspråk. Dock menar Liao att hon förstår och värderar det akademiska 
språket högt och att hennes studie inte syftar till att försöka ersätta de akademiska 
texterna, utan att det snarare handlar om att synliggöra värdet av att introducera poesi 
och skrivandet av poesi för flerspråkiga elever och att detta dessutom kan bidra till 
meningsfull litteracitet. Liao anser att poesiundervisning inte ska fokusera på att lära sig 
att skriva utan att stimulera de flerspråkiga eleverna att skapa en koppling till skrivandet 
genom personliga erfarenheter och intressen. Fortsättningsvis menar Liao att elevers 
olika skrivuppleveler också formar hur de ser på sig själva och sitt skrivande. När man 
betraktar poesiskrivning som något betydelsefullt och något som faktiskt kan tillföra 
flerspråkiga elever något måste lärare också ta hänsyn till tidigare skrivupplevelser samt 
elevernas egen uppfattning om poesiskrivning enligt Liao (2017). Undersökningens 
resultat pekar på att ju mer flerspråkiga elever får komma i kontakt med poesi och 
skrivning av poesi desto större tro har de på sin egen skriftliga förmåga. Genom att 
arbeta med poesi anser eleverna att textformen är personlig och kan kopplas till de mer 
emotionella delarna av språket. Liao menar att poesiundervisning ger eleverna möjlighet 
att utforska och hitta sitt personliga uttryck och bör därför integreras som en del i det 
flerspråkiga klassrummet (2017). 
 
Den tidigare forskningen synliggör således att flerspråkiga elever kan med hjälp av 
utvecklade skrivstrategier, så som översättning och translingual remixing, skapa en 
poetisk uttrycksform som kan fungera språkutvecklande. Samtliga forskare är av åsikten 
att poesi och poesiundervisning har mycket att tillföra elever som kommer i kontakt 
med det. Det läggs stor vikt vid elevers egna erfarenheter och deras upplevelser som 
inom poesin kan leda till meningsfull litteracitet.  
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4 Metod och material  
Kapitlet syftar till att beskriva vilken metod som valts för undersökningen och vilket 
material som den bygger på. Kapitlet är indelat i fem mindre avsnitt för att belysa 
metodval, materialbearbetning, avgränsning samt validitet och reliabilitet och sist 
forskningsetiska överväganden.   
 
4.1 Metodval 
Syftet med denna undersökning är att studera på vilket sätt kursplanens mål om 
språkutveckling i svenska som andraspråk 1 kan åskådliggöras i undervisningsmaterialet 
Svenska impulser 1 – SVA (Markstedt och Löwenhielm 2018). För att uppnå 
undersökningens syfte har en kvalitativ textanalys valts. När det gäller kvalitativ 
forskning menar Denscombe (2016) att sådan berör både ord som är talade eller skrivna 
samt bilder. 
 
När det kommer till att användandet av en kvalitativ textanalys menar Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) att det finns flera goda skäl till att anamma 
metoden. Esaiasson et.al menar att metoden kan fånga in helheten av en text men också 
synliggöra sådant som går att läsa mellan raderna. För att skapa sig en uppfattning om 
vad en text vill förmedla och för att kunna studera sådant som ligger dolt måste man 
läsa texten intensivt och noggrant. Författarna menar även att det är viktigt att ställa 
frågor till texten som gör att en djupare förståelse kan skapas. De frågor som författarna 
menar att man som forskare kan ställa till texten bygger på ”vilken är textens poäng, 
stöds poängen av det som sägs och vilka är egentligen argumenten och på vilka 
premisser vilar slutsatserna” (Esaiasson et.al 2012:211).  
 
Metodens användningsområden innehåller två separata spår enligt Esaiasson et.al 
(2012), antingen väljer man att systematisera innehållet i de texter som studeras eller så 
väljer man att kritiskt granska texterna. När man systematiserar innehållet i en text 
handlar det om att lyfta fram ett väsentligt innehåll som blir lättillgängligt för läsaren, 
skapa översiktliga kategorier eller att det organiserade textinnehållet sammanfattas 
under passande rubriker (2012). Den föreliggande undersökningen grundas på ett 
systematiskt användningsområde och hur materialet och analysen gått tillväga redogörs 
det för nedan.  
 
4.2 Materialbearbetning  
Enligt Esaiasson et.al (2012) påbörjas textanalyser med ett generellt problemområde 
där man vill använda sig av textanalysen för att ge svar åt sitt forskningsproblem. För 
att ytterligare kunna genomföra textanalysen krävs det frågor som kan ställas till det 
valda materialet och som ytterligare konkretiserar forskningsproblemet. Den här 
undersökningen bygger på tre frågeställningar som alla ställs till materialet och som är 
skapta för att uppnå undersökningens syfte.  
 
Vidare är det frågeställningarna som utgör ”byggstenarna i undersökningens 
analysredskap” enligt Esaiasson et.al (2012:216). Genom att läsa texterna noggrant och 
intensivt samt ställa de utvalda frågeställningarna till materialet är det möjligt att besvara 
undersökningens syfte. Materialbearbetningen grundar sig på det som Esaiasson et.al 
(2012) väljer att kalla för öppet förhållningssätt. Det som menas med ett öppet 
förhållningssätt är att ”här styrs undersökningen i högre grad av innehållet i de aktuella 
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texterna” (2012:217), snarare än att man på förhand har valt ut de rubriker som 
innehållet av textanalysen ska placeras i.  
 
Analysen påbörjas i och med skumläsning av materialet för att sedan förflyttas till att 
fokusera mer på närläsning. Under tiden som både skumläsning och närläsning 
genomförs antecknas relevanta upptäckter och resultat.  De material som analyserats, 
både läromedel och styrdokument, presenteras sedan under lämpliga rubriker för att 
synliggöra det resultat som framkommit av analysen och som besvarar 
undersökningens syfte och frågeställningar. Rubrikerna bygger på det innehåll som 
återfunnits i analysen och skapas för att bringa tydlighet till resultatet.  
 
4.3 Avgränsning och materialbeskrivning  
På grund av att lyrik har visat sig vara en genre som förekommer i begränsad 
utsträckning i all form av svenskundervisning blir det relevant att avgränsa 
undersökningsmaterialet till den specifika genren.  Undersökningsmaterialet består av 
Svenska impulser 1 – SVA (Markstedt och Löwenhielm 2018), det lyriska avsnittet och 
styrdokumenten för Svenska som andraspråk 1 (Gy11). Materialet kan till en början 
anses vara litet i förhållande till exempelvis det läromedelsutbud som finns. 
Avgränsningen bidrar dock med ett innehåll som kan besvara både undersökningens 
syfte och frågeställningar. Genom att undersökningen bygger på en kvalitativ textanalys 
som förutsätter en detaljerad och noggrann läsning av materialet är det av praktiska skäl 
som avgränsningen gjorts snäv. Urvalet blir på så sätt mer säkert i förhållande till tid 
och analysprocessen (Esaiasson et.al 2012). 
 
4.3.1 Svenska impulser 1- SVA  
Läromedlet Svenska impulser 1 – SVA bygger på fem större block som innehåller flera 
kapitel.  Markstedt och Löwenhielm (2018) har namngett dessa block till språken 
omkring dig, ordet är ditt, berättelser omkring oss, skrivandets hantverk och olika sidor 
av språket. Boken vänder sig till elever som läser svenska som andraspråk 1 och 
erbjuder eleverna att använda sig av sitt modersmål och sin flerspråkighet, att fundera 
och reflektera över sina språk. Dessutom menar författarna att boken ska fungera som 
ett stöd och en källa till inspiration i elevers lärande. ”Svenska impulser 1 – SVA är en 
bok om muntlig och skriftlig framställning, källkritik, litteratur och språklig variation” 
(Markstedt och Löwenhielm 2018) och enligt författarna är det upp till lärare och 
berörda elever att komma överens om i vilken ordning boken ska arbetas med. Det 
finns en tydlig beskrivning av att läromedlet ska ge möjlighet till att eleverna ska 
utvecklas som talare, skrivare och läsare samt komma med tips och strategier för att 
utvecklas i sin flerspråkighet.  
 
4.4 Validitet och reliabilitet  
Det finns två viktiga begrepp när det kommer till forskning och dessa är validitet och 
reliabilitet. Vad gäller en undersöknings validitet handlar det om i vilken utsträckning 
som den kvalitativa underökningen mäter det som man vill mäta. Denscombe menar 
att det rör sig om att kunna visa att ”data är exakta och träffsäkra” (2016:410). Det blir 
således forskarens ansvar att synliggöra för läsaren att undersökningen bygger på 
trovärdigt innehåll och att den insamlade datamängden har bearbetats korrekt. Vidare 
är det viktigt att understryka reliabilitet inom kvalitativa undersökningar. I diskussioner 
om reliabilitet belyser man huruvida resultaten blir lika om undersökningen skulle 
genomföras igen. Enigt Denscombe grundar sig kvalitativ forskning ofta på ”intensiva 
studier av relativt litet antal fall (2016:412). Det blir således en fråga om hur det är 
möjligt att generalisera resultaten utifrån ett mindre undersökningsområde.  
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Genom att undersökningens material bygger på ett läromedel och skolverkets 
styrdokument, används sådan data som gör det möjligt att undersöka och mäta det som 
faktiskt är undersökningens syfte. Materialet och resultatet går enkelt att kontrollera i 
förhållande till vad som står både i Gy11 men även i Svenska impulser 1 – SVA 
(Markstedt och Löwenhielm 2018). Detta gör att innehållet i undersökningen är 
trovärdigt och bearbetats korrekt. Däremot är det inte möjligt att generalisera 
undersökningens resultat och läromedlet som används i denna undersökning kan inte 
stå till svars för andra läromedel för svenska som andraspråk 1 utan presenterar enbart 
en del av de innehåll som finns att tillgå.  
 
4.5 Forskningsetiska överväganden 
När det gäller forskningsetiska principer menar Vetenskapsrådet (2002) att forskning 
är något som är betydelsefullt och essentiellt för människans och samhällets utveckling. 
Intentionen med forskningsetiska principer är att dessa ska tillföra riktlinjer hur 
förbindelsen mellan forskare och informanter bör tas i uttryck. Vetenskapsrådet pekar 
på fyra allmänna krav som ställs på forskningen. Dessa fyra nämns som 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Vad 
gäller informationskravet syftar det till att forskaren ska ge undersökningsdeltagarna all 
den information som behövs för deras deltagande, där bland information om deras 
frivillighet. Samtyckeskravet och konfidentialitetskravet bygger på att forskaren ber om 
undersökningsdeltagares samtycke samt att all den etiskt känsliga information som 
samlas in ska skyddas. Till sist menar Vetenskapsrådet (2002) nyttjandekravet bygger 
på att det insamlade materialet inte får användas eller lånas ut i andra syften. Den 
föreliggande undersökningen inkluderar inte forskningsdeltagare så som informanter 
och innehåller heller inga intervjuer. Materialet bygger på läromedel och styrdokument 
och undersökningen berörs på så sätt inte av de forskningsetiska principerna.  
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5 Resultat 
I detta resultatkapitel kommer de resultat som svarar mot samtliga frågeställningar att 
presenteras. Syftet med denna undersökning har varit att studera på vilket sätt 
kursplanens mål om språkutveckling i svenska som andraspråk 1 kan åskådliggöras i 
undervisningsmaterialet Svenska impulser 1 – SVA (Markstedt och Löwenhielm 2018).  
Frågorna som analysen svarar mot är: vilka typer av uppgifter finns det i det lyriska 
avsnittet i Svenska impulser 1 – SVA, vilka förmågor kan uppgifterna utveckla och hur 
svarar dessa uppgifter mot kursplanen för svenska som andraspråk 1. Inledningsvis 
presenteras det i detta kapitel de resultat som framkommit i analysen och vilka uppgifter 
och förmågor som går att finna i undersökningsmaterialet. Vidare redogörs det för de 
resultat som berör den sista frågeställningen och dessa resultat presenteras sist i detta 
kapitel.  
 
5.1 Uppgifter och förmågor 
Genom analysen har det framkommit att avsnittet om lyrik i Svenska impulser 1 – SVA 
(Markstedt och Löwenhielm 2018) innehåller flera uppgifter som återkommer 
kontinuerligt. Avsnittet i läromedlet bygger på muntliga och skriftliga framställningar 
där uppgifterna utgår från det innehåll som presenterats löpande. De muntliga 
uppgifterna karaktäriseras av samtal eller diskussioner om de olika frågorna. Det 
framgår dock inte om dessa ska föras i större grupp, två och två eller mellan elev och 
läraren. I de skriftliga uppgifterna ges tydliga instruktioner kring vad eleven ska skapa 
för skriftlig framställning. Av analysen är det möjligt att åskådliggöra flera centrala delar 
som blir viktiga i arbetet med uppgifterna och som tränar eleverna att uppnå olika 
kunskaper och förmågor. Nedan redogör jag för de förmågor och uppgifter som är 
knutna till varandra och dessa är tematiserade utifrån rubrikerna: språkets form och 
struktur, kommunikation i tal och skrift, reflektera, tolka och jämföra.  
 
5.1.1 Språkets form och struktur 
Det som är väsentligt för samtliga uppgifter i Svenska impulser 1 – SVA (Markstedt och 
Löwenhielm 2018) är att författarna valt att dela upp uppgifterna under teman som 
samtala, diskutera och skriv, vilket i sin tur gör det väldigt tydligt att det handlar om 
muntlig eller skriftlig framställning.  Språket blir ur denna aspekt tydligt framskrivet och 
eleverna förväntas kunna kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån den givna 
kontexten.  
 
Vad gäller språkets form och struktur så bygger många av uppgifterna på att studera 
språket i dikterna, vilket sätt dikterna är uppbyggda på och även hur betoning och 
språkliga normer tas i bruk. Ett exempel är när eleverna ska diskutera låttexter och en 
del av den diskussionsuppgiften lyder ”hur är texterna uppbyggda” (Markstedt och 
Löwenhielm 2018:134). Uppgiften är utformad på så sätt att eleverna är tvungna att 
använda sin språkkunskap för att se innehållet och den form som texten har.  
 
Både vad gäller de skriftliga och muntliga uppgifterna så förväntas eleverna att kunna 
använda ett språk som är anpassat för situationen, men det är främst i en skrivuppgift 
som eleverna förväntas kunna skifta mellan informellt- och formellt språk. Uppgiften 
bygger på att formulera om en befintlig jurymotivering för två låttexter som i sin 
ursprungsform är skriven på ett formellt och korrekt sätt. Eleverna ska därmed 
omvalda texten till ett mer vardagligt och ungdomligt språkbruk och frångå den mer 
akademiska stilen (Markstedt och Löwenhielm 2018).  
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Innehållet i läromedlet fokuserar också en hel del på språkets form och struktur i 
beskrivningen av vilka kännetecken som lyriken har. Det är även det innehållet som 
eleverna ska ha tagit till sig innan uppgifterna genomförs. Författarna lyfter fram längd, 
rytm och form i sina beskrivningar och diskuterar även bunden och fri form inom 
lyriken. Kunskapen omvandlas sedan till konkreta arbetsuppgifters där man uppmanas 
att samtala om exempelvis strofer och betoning (Markstedt och Löwenhielm 2018:131).  
 
5.1.2 Kommunicera i tal och skrift 
Av materialet som finns i Svenska impulser 1 – SVA (Markstedt och Löwenhielm 2018) 
har det tidigare konstaterats att samtliga uppgifter bygger på att skriva eller tala. 
Författarna nämner i förordet till boken att ”du får många konkreta tips på hur du blir 
en säkrare och tryggare talare, hur du utvecklar ditt skrivande i olika sammanhang […]” 
(2018) och materialet som används i lyrikavsnittet handlar till stor del om att tala men 
även att skriva. Uppgifterna kräver således att eleven kan anpassa sitt språk utifrån 
kontext och syfte och det är även i dessa övningar som eleven tränar sin förmåga att 
använda ett rikt ordförråd. Dock har inte analysen av lyrikavsnittet funnit några 
generella tips eller råd i samband med uppgifterna eller i det övriga innehållet, vilket 
ändå är något som författarna ändå hävdar att boken innehåller.  
 
Även om tipsen för att bli en tryggare talare och hur man utvecklar sitt skrivande uteblir 
är det ändå i avsnittets slutuppgift som eleven har möjlighet att arbeta utifrån två olika 
mallar och det finns dessutom en bedömningsmatris att använda sig av i arbetet med 
uppgiften. De två första mallarna som eleven kan söka stöd i är dem som författarna 
väljer att kalla för ”det förberedda samtalet” (Markstedt och Löwenhielm 2018:54) och 
”läsa och tolka dikter” (2018:298). I dessa kan eleven få några råd på vägen i arbetet 
med uppgiften och genom att tillämpa mallarna ges det stöd åt eleven i huruvida man 
ska tänka i olika typer av samtal men även hur man ska tänka i en analys av dikter. Det 
presenteras alltså inga generella tips eller råd löpande i avsnittet utan det är först i den 
slutliga uppgiften, som både innehåller samtal och skrift, som eleven kan ta del av mallar 
som stöd när uppgifter med fokus på muntlig och skriftlig kommunikation är aktuellt.   
 
5.1.3 Reflektera, tolka och jämföra 
Bland de första uppgifterna i läromedlet bygger på muntligframställning och eleven 
ombeds att samtala kring dikter som går att läsa i inledningen till avsnittet. Här läggs 
stor tyng på elevens förmåga att läsa och reflektera över innehållet. Det kan handla om 
att återge en känsla men det är också i samtals- och diskussionsuppgifterna som 
eleverna får möjlighet att jämföra flera texter och utröna vilka skillnader och likheter 
som faktiskt finns och på vilket sätt dem skiljer sig åt vad gäller uppbyggnad och 
innehåll. Detta upplägg är återkommande genom hela avsnittet.  
 
Sist i avsnittet finns det en uppgift som författarna (Markstedt & Löwenhielm 2018) 
valt att kalla för gå på djupet. Här handlar det om att kunna applicera och omvandla all 
den kunskap man inhämtat under tiden man arbetat med avsnittet till den sista 
uppgiften. Författarna menar att uppgiften syftar till att tolka och jämföra dikter med 
hjälp av närläsning med fokus på dikter av samma teman. Just för denna uppgift är 
temat flykt och eleverna har möjlighet att läsa fem olika dikter skrivna av Veronika 
Strelerte, Stig Dagerman, Jila Mossaed, Ekram Eldin och Cheran. Tyngdpunkten i 
uppgiften ligger vid att utröna skillnader och likheter både vad gäller känsla och form 
men även språkliga och innehållsliga aspekter. Ett exempel är att i förberedelserna till 
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uppgiften så ber man eleverna att ”anteckna dina tankar, känslor och iakttagelser medan 
du läser. Fundera över vilka likheter och skillnader du kan se ifråga om dikternas 
innehåll, uppbyggnad och språk” (Markstedt och Löwenhielm 2018:135). I nästa steg 
transformeras anteckningarna till samtal där en del av uppgiften bygger på att ”samtala 
om dikterna utifrån mallen läsa och tolka dikter” (2018:135).  
 
Även om många av samtals- och diskussionsuppgifterna är kopplade till att reflektera 
över språk och uppbyggnad och att mycket går ut på att jämför olika texter, så fokuserar 
många delar på att eleverna ska reflektera över känslor och stämningar. Genom 
formuleringar som de nedan skapar författarna (Markstedt och Löwenhielm 2018) 
utrymme för eleverna att reflektera över sina känslor och vad som gör att dessa känslor 
uppstår.  

Hur skulle du beskriva den känslan eller stämning som de olika dikterna 
förmedlar? (Markstedt och Löwenhielm 2018:127) 

Finns det några dikter som ni tycker särskilt mycket om? Vilka och varför? 
(Markstedt och Löwenhielm 2018:127) 

Det står inte skrivet i Gy11 att känslor är något som ämnet syftar att till vara ta men 
analysen av Svenska impulser 1 – SVA (Markstedt och Löwenhielm 2018) visar att flera 
av uppgifterna innehåller reflektion kring känslor och olika stämningar, vilket kan tyda 
på att författarna anser att detta är en viktig del i arbete med lyrik. Man ger således 
eleverna utrymme att tolka och förstå texter utifrån sitt egna känsloregister, men även 
andras utifrån samtal och diskussion.  
 
5.1.4 Summering 
Undersökningens resultat lyfter fram flera förmågor som går att finna i uppgifterna som 
finns i Svenska impulser 1 – SVA (Markstedt och Löwenhielm 2018) och presenterar 
också vilka typer av uppgifter som man väljer att fokusera på i det lyriska avsnittet. 
Resultatet pekar på att eleverna ges många möjligheter till att utveckla flera förmågor i 
olika typer av uppgifter men analysen synliggör även att det finns ett återkommande 
mönster bland uppgifterna där samtala, diskutera och skriv är uppgifternas huvudteman.  
 
5.2 Koppling till styrdokument 
I Svenska impulser 1 – SVA (Markstedt och Löwenhielm 2018:122) presenteras det i 
inledningen ett utdrag från det centrala innehållet. Utdraget tyder på att författarna, i 
alla fall till viss del, är medvetna om styrdokumentens innehåll. Det tyder även på att 
det material och de uppgifter som avsnittet för lyrik lyfter fram bör svarar mot det 
centrala innehållet. Markstedt och Löwenhielm (2018) presenterar detta centrala 
innehåll: 

Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor 
som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och 
svenska referensramar (Markstedt och Löwenhielm 2018, Gy11:184).  

Även om lyrikavsnittet till stor utsträckning bemöter det centrala innehållet ovan kan 
det tillika dras kopplingar mellan andra delar av det centrala innehållet i kursen och 
Svenska impulser 1 – SVA. Läromedlet lyfter fram uppgifter som behandlar både muntlig 
och skriftlig kommunikation och författarna väljer även att kategorisera uppgifterna 
utifrån tema samtala, diskutera och skriv. Genom detta finns det en koppling till 
”deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till 
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ämne, syfte, situation och mottagare […]” som Gy11 skriver fram i ett av de centrala 
innehållen. 
 
I bakgrundskapitlet till denna undersökning lyftes delar av styrdokumenten för svenska 
som andraspråk 1 fram (se 2.1). Gy11 menar att undervisningen ska innehålla sådana 
uppgifter eller situationer som gör det möjligt för eleverna att läsa texter av olika slag 
eller producera egna och bland annat analysera skriftlig kommunikation. I och med att 
uppgifterna i Svenska impulser 1 – SVA (Markstedt och Löwenhielm 2018) gör det 
möjligt för eleverna att samtala, diskutera och skriva om innehållet så ger även dessa 
tillfällen att utveckla elevernas reflektionsförmåga och bemöter Gy11 riktlinjer.  
 
Framför allt kan kopplingar mellan styrdokumenten och uppgifterna göras i och med 
slutuppgiften ”gå på djupet”. Uppgiften möjliggör för att läsa flera texter, produktion 
av egen text samt analys. Som det beskrivs i Gy11 vill man att undervisningen ska göra 
det möjligt för eleverna att utveckla sitt språkbruk och uppnå en nyanserad 
språkanvändning. Vidare menar man att detta exempelvis kan uppnås med hjälpt av 
läsning av olika texter, när man skriver egna texter men också i analys av muntliga och 
skriftliga kommunikationer (se 2.1, Gy11:182). Resultatet av undersökningens 
textanalys har synliggjort att slutuppgiften tillgodoser detta och att flera av uppgifterna 
i stor utsträckning bygger på läsning och reflektion kring flera olika texter inom samma 
genre, men som även gör det möjligt att producera egen text utifrån det lästa.  
 
Det anses att språket tillhandahåller stor potential när det kommer till elevers 
individuella utveckling och Gy11 förmedlar att det är genom språket som varje individs 
identitet, personlighet, erfarenhet och upplevelser kan åskådliggöras. Man vill således 
att kursen svenska som andraspråk 1 ska stärka elevernas flerspråkiga identitet och 
skapa ett förtroende hos varje elev gällande deras språkliga förmåga (Gy11:182). 
Resultaten av undersökningen understryker att flera av uppgifterna bygger på att 
studera och reflektera över språket och uppbyggnaden av exempelvis dikterna som 
läses. Dock förväntas det i väldigt låg utsträckning att eleverna ska jämför sina 
modersmål med svenskan eller reflektera över sin flerspråkighet. Vid en samtalsuppgift 
skriver författarna:  

Hur fungerar det att betona de understrukna stavelserna? Skulle ni hellre 
betonat andra stavelser? Var gjorde ni korta pauser? (Markstedt och 
Löwenhielm 2018:131).  

Detta är en av uppgifterna som till viss del gör att det kan uppstå ett samtal om elevens 
modersmål och hur möjligtvis uttal och betoning fungerar på deras förstaspråk. Vidare 
kan en diskussionsuppgift till viss del knyta an till åtminstone ett samtal om elevens 
hemland när Markstedt och Löwenhielm har formulerat frågan: ”Finns det någon 
författare från era ursprungsländer som är särskilt viktiga för er?” (2018:127). Dock 
lägger man ingen större vikt vid elevens flerspråkighet, men det finns alltså inslag som 
till viss del kan få eleverna att reflektera över sin flerspråkighet men dessa är långt ifrån 
dominerande.  
 
Den föreliggande undersökningens resultat har synliggjort att uppgifterna och 
innehållet har kopplingar till det som Gy11 efterfrågar och att användandet av 
läromedlet Svenska impulser 1 SVA (Markstedt och Löwenhielm 2018) absolut 
tillgodoser Skolverkets riktlinjer. Undervisning inom lyrik kan i flera avseenden kopplas 
till det centrala innehållet och genom att arbeta med uppgifterna kan eleverna också 
utveckla flera viktiga förmågor. I avsnittet ovan (se vidare 5.1) framgår det att flera av 
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uppgifterna knyter an till förmågor kopplade till språkets struktur och form, men även 
sådana förmågor om kommunikation i tal och skrift samt reflektion, tolkning och 
jämförelse. Samtliga delar går att koppla till Gy11. 
  



 

 25 

  
6 Diskussion 
Inledningsvis presenters i detta kapitel en metoddiskussion för att lyfta fram möjliga 
tillvägagångssätt och hur undersökningen kunnat genomföras på något annat sätt. 
Därefter presenteras resultatdiskussionen som ämnar att diskutera det resultat som 
framkommit i undersökningen.  
 
6.1 Metoddiskussion 
Det finns alltid flera olika vägar att gå inom forskning och den föreliggande 
undersökningen är inget undantag. Om undersökningen hade tillämpat en annan metod 
eller förhållit sig till urvalet annorlunda så hade utslaget och resultaten med största 
sannolikhet avvikit från det resultat som presenterats ovan och som diskuteras i 
nästkommande avsnitt. 
 
Den föreliggande undersökningen bygger på en kvalitativ textanalys av läromedel och 
styrdokument. Enligt Denscombe (2016) lämpar sig sådan metod för det skrivna ordet. 
Både metoden som sådan och materialbearbetningen gjorde det möjligt att fånga in 
helheten av texten och synliggöra sådant som ligger dolt genom att läsa mellan raderna 
(Esaiasson et.al 2012). Undersökningens frågeställningar utgjorde analysverktygen och 
bidrog till att besvara det primära syftet. Genom det öppna förhållningssättet kunde 
dessutom texterna hamna i fokus och där den slutgiltiga rubriksättningen byggde på det 
som faktiskt gick att finna i resultatet, snarare än att rubrikerna styrde innehållet.  
 
Givetvis har metodvalet bidragit till det rådande resultatet och vid en annan metod hade 
utfallet varit annorlunda. Genom att exempelvis tillämpa fallstudie kan man komma 
närmare verkliga omständigheter och deltagares synsätt och upplevelser tolkas genom 
intervjuer (Blåsjö 2010). Det här tillvägagångsättet hade kunnat synliggöra hur lärare 
väljer att arbeta med eller tillämpa lyrik i sin undervisning och eventuellt vilken inverkan 
det har på sva-elevers språkutveckling. Den kvalitativa textanalysen som ligger till grund 
för denna undersökning kan enbart belysa det innehåll som finns i de utvalda texterna 
i läromedel och styrdokument och kan således inte ge någon bild av vad som faktiskt 
används i praktiken. 
 
Med anledning av lyrikens relativt småskaliga förekomst all svenskundervisning (Wolf 
2004) gjordes valet att avgränsa materialet till den lyriska genren. Det aktuella läromedel 
som används för att genomföra studien är vanligt förekommande inom sva-
undervisning och valdes ut utifrån personlig erfarenhet av att arbeta med det i den egna 
undervisningen. Den kvalitativa textanalysen förutsätter en genomgående detaljerad 
och noggrann läsning, något som tar tid. Av praktiska skäl är urvalet avskalat och 
innehåller endast ett läromedel och styrdokumenten för angiven kurs. Genom detta 
anser Esaiasson et.al (2012) att tiden och analysprocessen blir mer säker i relation till 
det material som valts ut.  
 
Givetvis finns det brister i att undersökningsmaterialet inte är mer omfattande. Fler 
läroböcker hade tenderat att ge ett större utslag och genom detta hade resultatet i större 
utsträckning gått att generalisera. Det aktuella resultatet kan endast svara för ett 
läromedel och synliggör inte på något sätt en allmän bild av alla de läromedel som finns 
att tillgå inom svenska som andraspråk. Att undersökningen dessutom endast fokuserar 
på en textgenre gör att avgränsningen blir ännu mer påtaglig, dock har urvalet 
möjliggjort att undersöka uppsatsen syfte och besvara de valda frågeställningarna.  
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6.2 Resultatdiskussion 
Den här undersökningen har haft som syfte att studera på vilket sätt kursplanens mål 
om språkutveckling i svenska som andraspråk 1 kan åskådliggöras i 
undervisningsmaterialet Svenska impulser 1 – SVA (Markstedt och Löwenhielm 2018). 
För att uppnå syftet formulerades tre frågeställningar, vilka typer av uppgifter finns det 
i det lyriska avsnittet i Svenska impulser 1 – SVA, vilka förmågor kan uppgifterna 
utveckla och hur svarar dessa uppgifter mot kursplanen för svenska som andraspråk 1.  
Undersökningens resultat har synliggjort att det finns en återkommande struktur bland 
uppgifterna och att dessa bygger på att samtala, diskutera och skriva. Resultaten visar 
att eleverna får en möjlighet genom uppgifterna att utveckla flera språkliga förmågor 
och andra kompetenser som efterfrågas av Gy11.  
 
Föreliggande undersökning har belyst vikten av att se flerspråkighet som en resurs och 
att lärare måste stötta flerspråkiga elever i deras muntliga och skriftliga språkanvändning 
(Lindberg 2006, Cummins 2017). Cummins menar att all undervisning i skolan måste 
jobba mot att förklara språkets funktion för att skapa språklig stimulans och nyfikenhet 
hos eleverna (se 3.1). Resultatet av den kvalitativa textanalysen pekar på att den 
muntliga och skriftliga språkanvändningen tas i aktning i de lyriska uppgifterna men att 
det kan behövas en viss stöttning av läraren när det kommer till utförandet av vissa 
delar. Dock har inte Markstedt och Löwenhielm (2018) lyckats fånga in den flerspråkiga 
normen i det avseendet att elevers flerspråkighet får ta någon större plats i de lyriska 
uppgifterna.  Det är således viktigt att skolan tar sitt ansvar och förmedlar det faktum 
att flerspråkighet är normen och att det finns en stor vinning för både individen, skolan 
och samhället om det återspeglas även i klassrummet och i undervisningen.  
 
Både Ammert (2011b) och Englund (2018) framhåller att läromedlen i skolan håller en 
stark ställning och att läromedel används i stor utsträckning inom de flesta ämnena. 
Läromedel fungerar dessutom olika beroende på om man ser det ur ett lärarperspektiv 
eller elevperspektiv. Antingen fungerar läromedel som ett hjälpmedel i arbetet eller för 
att förmedla ett stoff och ämnesinnehåll. Dessutom kan läromedlen frambringa en 
interaktion med omvärlden och skapa gemenskap kring texter (se 2.2). Tidigt lyftes det 
fram att läromedel har kunnat ifrågasättas på grund av bristfälligt innehåll och att man 
inte tar hänsyn till styrdokumenten. Samtidigt som denna pågående diskussion om 
läromedlens relevans äger rum finns det ändå en bild av att läromedlen förtydligar 
undervisningsmålen och att läromedlen kan hålla elever sysselsatta.  Undersökningens 
resultat pekar dock på, i relation till diskussionen om läromedlens relevans, att 
läromedlet i väldigt stor utsträckning behandlar sådana uppgifter och innehåll som 
håller måttet för vad skolverket efterfrågar. Författarna Markstedt och Löwenhielm 
(2018) har gjort det möjligt för eleverna att anamma ett varierande arbetssätt vilket inte 
enbart bemöter Korsell (2017) önskan, utan det bidrar även till en språkutvecklande 
arbetsmetod. Svenska impulser 1 - SVA (Markstedt och Löwenhielm 2018) kan fungera 
som ett hjälpmedel för lärare att implementera lyriken i sitt arbete men också som en 
bra källa för ämnesinnehåll för eleverna, vilket knyter an till Ammert (2011b) och 
Englunds (2018) blid av hur läromedel tas i uttryck.  
 
Det kan trots fina möjligheter till språkutveckling urskiljas några problematiska 
områden i läromedlet. Av textanalysen har det framkommit att uppgifterna i läromedlet 
skiftar mellan att vara skrivuppgifter, samtalsuppgifter och diskussionsuppgifter. Vad 
gäller den förstnämnda formen uppstår det inga problem vad gäller utförandet, däremot 
kan det vara svårt att avgöra skillnaden mellan de två sistnämnda. I det här fallet blir 
det viktigt att man som lärare ansvarar för hur uppgifterna ska genomföras och även 
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ser till att det finns en distinkt skillnad mellan dessa uppgifter. Markstedt och 
Löwenhielm (2018) har presenterat ett innehåll som dem uppenbarligen gör skillnader 
på vad gäller utförandet, dock framkommer det inte på ett tillräckligt tydligt sätt. Detta 
beror helt enkelt på att det inte finns någon närmare beskrivning eller instruktion till 
hur dessa samtal eller diskussioner bör gå till. Ska eleverna föra samtal i större eller 
mindre grupper eller är läraren en samtalsledare där eleverna får samtala fritt i 
klassrummet? Vad vill man egentligen uppnå med diskussionerna och hur ska dessa 
genomföras? Troligtvis är anledningen till denna otydlighet från författarnas sida inte 
avsiktligt men det uppstår ändå en viss osäkerhet vad gäller uppdelningen. Det skulle 
dock kunna vara så att samtalsuppgifterna är formade för att eleverna, i dialog med 
varandra, på ett mer neutralt plan ska samtal om de olika texterna eller det innehåll som 
uppgifterna efterfrågar, medan man i diskussionsuppgifterna efterfrågar en mer 
argumenterande karaktär på svaren. Men eftersom Markstedt och Löwenhielm (2018) 
inte ger några tydliga direktiv är det upp till varje lärare att tolka uppgifternas betydelse 
och genomförande utifrån situation och kontext. Om författarna hade använt sig av de 
didaktiska frågor, som både framhålls av Blomqvist (2016) och Liberg et.al (2010), har 
möjligtvis uppgifternas utformning sett annorlunda ut och tolkningsmöjligheterna har 
minimerats och på så sätt bidragit till en tydligare bild av vad man faktiskt vill 
åstadkomma med uppgiftsformuleringarna.  
 
Undersökningsmaterialet har kunnat visa att lyrikavsnittet kan träna eleverna i flera 
förmågor (se 5.1) och att uppgifterna är utformade för att bredda elevernas 
språkutveckling. Även om uppgifterna och det innehåll som Markstedt och 
Löwenhielm (2018) väljer att ta med i sitt läromedel är utvecklande, varierande och 
håller den standard som Gy11 efterfrågar, så finns det en problematik vad gäller temat 
på dikterna i bland annat slutuppgiften. Slutuppgiften bygger på fem dikter som alla är 
kopplade till temat flykt, vilket kan vara problematiskt. Till att börja med blir temat 
problematiskt då författarna, genom temat, uttrycker och förutsätter att samtliga elever 
som läser svenska som andraspråk har flytt, vilket inte alltid är fallet. Av Axelsson (2013, 
se 3.1) att döma påverkas flerspråkiga elever av flera faktorer när det kommer till 
utveckling och framgång i skolan. Här poängteras dels utvecklingen av språk för 
lärandet men också maktrelationer. Temat flykt ställer sig på ett sätt i en maktrelation 
till eleverna. Det är genom undervisningen och genom olika texter som eleverna ska få 
uttrycka och komma i kontakt med sina tidigare erfarenheter och kunskaper, men det 
är också genom texter som eleverna skapar en gemenskap och en gemensam 
referensram. Här kan det uppstå klyftor eleverna emellan, men även mellan eleverna 
och dikterna. Det blir lärarens uppgift att försöka tillämpa goda pedagogiska verktyg i 
arbetet med dikter av ett sådant starkt och i vissa fall traumatiskt tema. Att skapa 
tillfällen för att utveckla elevers flerspråkiga identitet och deras språkanvändning är 
absolut möjligt genom lyrik, men att göra det genom dikter av detta tema kan vara svårt 
beroende på i vilken elevgrupp läromedlet används. Det blir återigen en avvägning av 
läraren där man med rätt medel skulle kunna uppnå den tvärkulturella förståelsen som 
Wolf (2003, se 3.2) menar att lyrik kan medföra. Så finns alltså brister vad gäller vissa 
delar av det lyriska avsnittet och de uppgifter som finns i Svenska impulser 1 – SVA 
(Markstedt och Löwenhielm 2018), dock är detta inget som påverkar läromedlets 
relevans eller tillförlitlighet eftersom innehållet svarar mot kursplanen. 
 
Det inte enbart tillförlitligheten som gör läromedlet intressant och relevant i sitt 
sammanhang. Tidigare forskning har kunnat bevisa att man i arbetet med lyrik kommer 
i kontakt med sitt känsloregister och att det kan yttra sig på flera sätt.  Den föreliggande 
undersökningen har visar att känslor är något som Markstedt och Löwenhielm (2018) 
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anspelar mycket på sitt läromedel, detta synliggör således att elevers känslor och 
upplevelser är något man vill ta till vara på. Wolf (2003, 2004) har i detta arbete varit 
en stark förespråkare för lyrikens koppling till känslor och språkutveckling och 
undersökningens resultat pekar åt samma håll. Även om det nu inte finns några som 
helst kopplingar mellan känslor och Gy11, förmedlar Svenska impulser 1 – SVA 
(Markstedt och Löwenhielm 2018) vikten av komma i kontakt med sina känslor i den 
språkliga utvecklingen. Eftersom känslor och elevers tolkningsförmågor i stor 
utsträckning bidrar till ökad kunskaps- och språkutveckling vore det rimligt att sådana 
typer av uppgifter får ta mer plats i klassrummen och i sådana avseenden är lyrikgenren 
en ypperlig början.  
 
Lyrik anses vara en textgenre som tillsammans med epik och dramatik utgör olika delar 
av det litterära systemet. Både Bergsten och Ellerström (2004), Wolf (2003, 2004) Janss 
et.al (2004) och Ellerström (1999) lyfter fram det bildliga, känslomässiga och 
musikaliska delarna av lyriken. Även om Markstedt och Löwenhielm (2018) till stor del 
knyter an till det känslomässiga och bildliga i sitt läromedel glöms den musikaliska delen 
bort. Samtliga nämnda forskare har poängterat lyrikens absoluta koppling till musiken 
och dess sångbarhet. Detta är något som man väljer att inte tillföra jättemycket av i 
läromedlet. Vid ett tillfälle ges eleverna möjlighet att studera två låttexter, men inte mer 
än så. Vi lever i en värld där musik och låttexter är lätta att få tag i och det är en del av 
ungdomskulturen. Wolf (2004) framhåller att lyrik är svårmotiverat och att lärare 
kämpar med att skapa ett intresse kring ämnet. Utifrån den vetskapen och att musik är 
något vi har väldigt lätt att ta till oss, skulle Markstedt och Löwenhielm (2018) dragit 
en stor vinning i att använda sig mer av musiken som en inkörsport till lyriken. Att 
genom musiken och låttexter skapa ett intresse för lyrik för att sedan spinna vidare mot 
den mer klassiska lyriken och poesin, hade kanske kunnat skapa ett större intresse för 
lyrik och ett naturligt sätt för lärare att implementera genren i sina klassrum.  
 
Uppgifternas variation kan anses vara något enformiga men det finns fördelar med att 
övningarna består av en återkommande struktur. Det är viktigt att komma ihåg att 
inlärningsperioden av ett nytt språk både är tidskrävande och långt ifrån en 
okomplicerad process (Abrahamsson 2009, Salameh 2012). Avsnittet om lyrik består 
av de muntliga och skriftliga uppgifterna, vilket skapar en kontinuitet och 
igenkänningsfaktor hos eleverna som jobbar med innehållet. I avsnittet om 
flerspråkighet och språkutveckling i skolan (se 3.1) lyftes bland annat Gibbons (2012) 
fram och där hon menar att det är positivt med att undervisning följer en 
återupprepande struktur och att det är viktigt att inte försumma givande samtal och 
uppgifter. Flerspråkiga elever lär sig om språket genom språket och uppgifterna som 
analysen presenterat tillgodoser denna aspekt. Markstedt och Löwenhielm (2018) har 
lyckats med det som Gibbons efterfrågar, att skapa en kontinuitet i uppgifternas 
struktur och håller samtidigt fast vid det som står i styrdokumenten. Skolverket (2006) 
har lyft att läromedel kunnat ifrågasättas på grund av sin bristfälliga koppling till 
styrdokumenten och att det är viktigt att lärare är uppmärksamma på innehållet. 
Undersökningens resultat pekar dock på att innehållet motsvarar Skolverkets 
föreskrifter och i stor utsträckning kan användas som underlag i undervisning av lyrik i 
skolan samt att de språkutvecklande mål och förmågor som går att finna i Gy11 kan på 
uppnås med hjälp av Svenska impulser 1 – SVA (Markstedt och Löwenhielm 2018). 
 
Till sist har den tidigare forskningen av Wiseman (2011), Dewilde (2017) och Liao 
(2017) poängterat och synliggjort vilken inverkan lyrik har både i avseendet att skapa 
en egen röst och orientera sig i språkutvecklingen men också att olika former av 
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undervisning kan bidra till att skapa engagemang kring lyrik och ett kreativt 
språkanvändande. Undersökningens resultat visar att det varierande arbetssättet kan 
frambringa reflektion och tolkning i ett kreativt arbetsområde men att 
arbetsuppgifterna i betydligt högre utsträckning måste utvecklas åt ett mer flerspråkigt 
förhållningssätt, där elevers tidigare språkkunskaper och modersmål får ta plats. För 
även om syftet och frågeställningarna har fått sina svar, pekar ändå resultatet mot att 
den flerspråkiga normen måste få ta större plats, inte enbart i undervisningen utan även 
i läromedlen. 
 
6.3 Slutord och vidare forskning 
Undersökningen har gett perspektiv på hur språkutveckling, lyrik och skolverkets 
styrdokument hänger samman. Arbetet har tillfört mig som blivande lärare ny kunskap 
inom intressanta och relevanta områden, där även förhoppningen att blivande och 
aktiva lärare ska få en positiv bild av lyrik som genre och vilket språkutvecklande medel 
det är.  
 
Vad gäller vidare forskning kommer det alltid vara relevant och viktigt att följa 
utvecklingen av utbildning och lärande. Det kommer alltid vara angeläget för lärare att 
läromedel granskas, oberoende vilket ämne man talar om men dessa läromedelsstudier 
kan också kompletteras med intervjustudier eller enkäter för att ytterligare synliggöra 
verkligheten i praktiken. Vad gäller ämnet svenska som andraspråk och lyrik finns det 
enorm utvecklingspotential. Föreliggande undersökning har kunnat ge perspektiv på 
hur lyrik och språkutveckling hänger samman men där även vidare forskning skulle 
kunna närma sig hur lärare väljer att arbeta med och applicera lyrik i sin undervisning i 
praktiken. Det är således viktigt att inte fastna i det innehåll som presenteras i 
läromedlen utan också synliggöra hur detta innehåll tillämpas, används och 
vidareutvecklas i klassrummen och hur kunskapen tas tillvara på av lärare och elever.  
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