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Sammandrag  

 

Syftet med studien var att jämföra läromedel som avses till studieförberedande- och 
yrkesförberedande gymnasieprogram. Studiens utgångspunkt har varit kulturellt- och 
ekonomiskt kapital som i huvudsak grundats kring Bourdieus (1999) tankar. Avsikten 
var att utifrån Bourdieus teoretiska utgångspunkt klargöra hur läromedlen gestaltades i 
form av struktur, formuleringar och uttryck samt uppgiftsinstruktioner. Samtliga 
problemformuleringar är analyserade utifrån perspektivet om vilka förväntningar som 
ställs på eleverna inom de olika programinriktningarna på gymnasiet. Metoden bygger 
på en kvalitativ textanalys som innefattat noggranna bearbetningar av läromedlen, i 
form av både delar och helhet. Resultaten visade att såväl den muntliga som den 
skriftliga framställningen är mer utvecklad och komplext framställd i läromedlen som 
inte riktas till ett specifikt gymnasieprogram, medan läromedlen för yrkesprogrammen 
istället innehåller färre analyserande uppgifter som kräver exempelvis inferensläsning. 
Det förekom en mängd skilda formuleringar som talade för att läromedelsförfattarna 
ställde högre förväntningar på elever i läromedlen för de studieförberedande 
programmen och lägre förväntningar på elever inom läromedlen för de 
yrkesförberedande programmen. Särskiljande för strukturen var att den var mer 
lättöverskådlig i läromedlen för yrkesprogrammen med exempelvis checklistor och 
kortare sammanfattningar i slutet av de olika momenten. Mot bakgrund av de uppgifter 
elever i de olika läromedlen ställs inför, går det genom studiens resultat konstatera att 
elever på yrkesprogrammen ställs inför färre möjligheter att nå de högre betygsstegen än 
vad elever på de studieförberedande programmen gör. 
 
Efter att läromedlen analyserats och resultatet synliggjorts är det möjligt att konstatera 
att det råder en skillnad mellan läromedlen som syftar till de studieförberedande och 
yrkesförberedande gymnasieprogrammen, i vilka förväntningar som ställs på eleverna. 
Det skulle vara önskvärt att samtliga elever får samma möjlighet att nå de olika 
kunskapskraven oavsett vilken gymnasieinriktning de valt att gå.  
 
Nyckelord: studieförberedande, yrkesförberedande, förväntningar, svenskämnet, 
gymnasiet, kulturellt kapital, ekonomiskt kapital, expectations, social bakgrund, social 
background.   
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1.1 Inledning 
 
Min erfarenhet av gymnasietiden och samhällsvetenskapsprogrammet inkluderar 
intensiva studier. Jag minns att jag och mina klasskamrater studerade såväl på dagen 
som på kvällen. Vi hade rikligt med prov- och inlämningstillfällen där många med mig 
upplevde en ständig press över att prestera. Det pågick samtidigt en oavbruten 
diskussion om att kamraterna på de yrkesförberedande programmen inte hade samma 
läromedel och att de sällan utsattes för lika många prov- och inlämningsuppgifter som 
vi gjorde. Detta har följt med mig genom åren och bidragit till att jag börjat ifrågasätta 
vilka förväntningar som ställs på eleverna och vad som är orsaken till att elever som 
gjort olika val i livet, tas emot och behandlas på skilda sätt i skolan.  Det är mot 
bakgrund av mina erfarenheter som denna studie inleds.    
 
Skolan rymmer idag såväl studieförberedande som yrkesförberedande program. Det 
finns flera faktorer som skiljer dessa inriktningar åt, exempelvis att de 
studieförberedande programmen är högskoleförberedande medan de yrkesförberedande 
programmen riktar sig till ett kommande praktiskt yrkesliv. Det finns samtidigt många 
likheter mellan programmen. En av dessa likheter är det gymnasiegemensamma ämnet 
svenska. Oavsett om elever valt att rikta sin gymnasieutbildning till ett 
studieförberedande eller yrkesförberedande program, är svenskämnets kursplan och 
kunskapsmål lika för alla elever. Skolan bär i och med detta ansvar över att ge alla 
elever en likvärdig utbildning, med samma kunskapsmål. Trots detta slår bland andra 
Waltå (2016) fast att det råder märkbara skillnader mellan de läromedel som används 
inom de olika inriktningarna, framförallt i vad det gäller litteraturstudier där litteraturen 
bland de yrkesförberedande programmen tenderar att reduceras i överkant. Det här är 
resultat som gör det angeläget att synliggöra hur de läromedel som används ute i de 
svenska skolorna speglas av den gällande kursplanen och hur författarna till verken 
reflekterar kring innehållets betydelse för eleverna. Ullström (2009) påpekar att det idag 
finns många lärare som uttalar att de inte använder sig av läromedel i någon större 
utsträckning. Ullström menar också att det trots det finns studier som visar att lärare 
använder läromedlet som ett stöd för exempelvis planering, även om det inte följs strikt. 
Johansson (2009) belyser att läromedelsnämnden som tidigare granskade innehållet i 
läromedlen sedan 1991 inte längre finns kvar och att det nu inte är någon som kan 
garantera kvaliteten i dess innehåll. Den här bakgrunden gör det än mer intressant att 
studera hur läromedelsförfattare förhåller sig till olika elevgrupper i gymnasieskolan.  
 
Det intressanta inom ämnesområdet sätter fokus på alla elevers rätt till en likvärdig 
utbildning, vilket också Skolverket (2011:6) slår fast;  

 
Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i 
landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En 
likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 
eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 
förutsättningar, behov och kunskapsnivå.   
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Elevers förutsättningar, kunskapsnivå och behov är alla faktorer som är avgörande för 
pedagogiska och didaktiska förhållningssätt. Svenska 1 på gymnasiet är en kurs som 
alla elever läser, oavsett programinriktning. Det är också en kurs precis som de andra 
gymnasiegemensamma ämnena, som har samma kursplan och kunskapskrav oavsett 
vilken programinriktning eleverna går. Kravet på en likvärdig utbildning finns 
naturligtvis med i alla kurser och situationer inom skolan och lärares uppgifter består till 
stor del av att möta den enskilda elevgruppen där den befinner sig. Som jag ser det råder 
det en viss komplexitet här, då elevernas olika förutsättningar och behov ska samspela 
med de gymnasiegemensamma ämnenas lika kunskaps- och kursmål.  
     
Oavsett vilka intressen och förutsättningar elever inom de olika inriktningarna har inför 
skolarbetet skall ett godkänt betyg enligt regeringen innebära samma prestation och 
kunskapskrav i Svenska 1. Det kan tänkas att det finns en konflikt i att reducera och 
förenkla material till eleverna inom de yrkesförberedande programmen, då eleverna dels 
tenderar att inte behöva prestera på samma nivå som krävs av elever på de 
studieförberedande programmen och dels påverkas de förväntningar som ställs på 
elevgruppen. Utifrån det perspektivet finner jag två viktiga beståndsdelar inom 
utbildningssystemet som undersöks i föreliggande arbete. Elever på de 
yrkesförberedande programmen riskerar att inte få den utbildning och kunskap som de 
enligt regeringsbeslut har rätt till, och elever i de studieförberedande programmen 
försätts i en situation där de eventuellt bedömas hårdare på grund av att de förutsätts 
kunna prestera mer än elever på yrkesinriktade program. 
 
Förväntningarna som nämns är nästa dimension av det här intresseområdet, vilket bidrar 
till studiens aktualitet. Ponera att lärare generellt ställer lägre krav på elever inom de 
yrkesförberedande programmen och att det förbättrar möjligheterna till att nå ett 
godkänt i betyg. Erkänner då lärare att elever som inte läser på ett studieförberedande 
program, inte förväntas nå samma svårighetsgrad som elever på ett studieförberedande 
program förväntas göra och vilken kunskap riskerar elever på de yrkesförberedande 
programmen att inte tillägna sig? Skolverkets (2011) styrdokument och kunskapskrav är 
tolkningsbara, vilket innebär att det framförallt inom kunskapskraven inte finns några 
riktlinjer för vilket innehåll och på vilket sätt elever skall tillgodogöra sig kunskap på. 
Detta medför att varje lärare utifrån en personlig tolkning formar undervisningen på det 
sätt som hen uppfattar tillmötesgår den aktuella elevgruppen. I praktiken kan detta 
tänkas innebära att Skolverkets föreskrifter och lärares tolkningar bidrar till två skilda 
elevgrupper på gymnasiet som inte har något gemensamt, det vill säga de 
yrkesförberedande och de studieförberedande programmen. Detta till trots att de läser 
samma kurs med samma kunskapsmål och centrala innehåll. 
 
Läroplanens krav på en likvärdig utbildning för alla tillsammans med lärares 
förväntningar på skilda elever, är det som är den här studiens utgångspunkt. Genom att 
studera hur aktuella läromedel inom vardera inriktningen är utformade, skapas en 
helhetsbild över området och en diskussion som förhoppningsvis kan leda till 
synliggöranden kring hur skolan hanterar olika kunskaper och förutsättningar. Studien 
förväntas även belysa läromedelsförfattarnas förväntningar på skilda elevgrupper och 



 

 3 

vad dessa i förlängningen skapar för möjlighet att nå olika kunskapskrav, för den 
enskilda individen.  
 
1.2 Disposition 
  
Denna studie består av sju olika avsnitt. Studiens första avsnitt innehåller en 
introduktion där inledningen, dispositionen, syfte och frågeställningar samt den 
teoretiska utgångspunkten presenteras. Det andra avsnittet rymmer bakgrunden till att 
studien genomförts i form av både personliga erfarenheter som ligger till grund för att 
ämnesområdet valdes samt tidigare forskning inom området. Kapitlet avslutas med en 
begreppsdefinition som är betydelsefull för stora delar av studien. Avsnitt tre består av 
metod och material. I kapitlet presenteras metodval, tillvägagångssätt, urval av material, 
summering av läromedlen, bearbetningen av materialet, en presentation om hur studien 
avgränsats, analysverktygen som undersökningen bygger på samt ett avsnitt om validitet 
och reliabilitet. Avsnitt fyra innehåller studiens resultat utifrån analysen av läromedlen. 
I det femte avsnittet följer en analyserande text där resultaten analyseras utifrån den 
tidigare forskning som tagits fram. I det sista avsnittet diskuteras studien i sin helhet 
följt av en sammanställning med undersökningens slutsatser. Avslutningsvis följer 
några kortfattade kommentarer kring ämnesområdet och en önskan om fortsatt 
forskning inom området. Längst ned i uppsatsen finns referenslistan representerad.  
 
1.3 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med den här undersökningen är att jämföra läromedel som riktas till 
yrkesförberedande och studieförberedande program i kursen Svenska 1 på gymnasiet. 
Detta genom att i första hand undersöka läromedelsförfattarnas förväntningar på olika 
elevgrupper, vilket granskas genom uppgiftsinstruktioner och formuleringar i 
läromedlen. Vidare syftar undersökningen till att analysera hur de nya styrdokumenten i 
GY 2011 speglas i de olika programinriktningarnas läromedel och därefter göra en 
tolkning om hur läromedlen påverkar elevers möjligheter till att nå olika kunskapskrav, 
med koppling till de nya kursplanerna.    
 

• Finns det strukturella skillnader i läromedlen som riktar sig mot de olika 
inriktningarna? 
 

• Förekommer det språkliga skillnader i form av ord och formuleringar som 
synliggörs i läromedlen inom de olika inriktningarna? 

 
• Vilka förväntningar ställs på elever i de uppgiftsformuleringar som böckerna 

inom vardera inriktningen innehåller? 
 

• Påverkas elevers möjligheter att nå de olika kunskapskraven i kursplanen för GY 
2011 vid användning av läromedlen inom de båda programinriktningarna?  
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1.4 Teoretisk utgångspunkt  
 
Eftersom syftet med studien är att belysa skillnaderna som råder mellan läromedel i 
studieförberedande och yrkesförberedande program i Svenska 1 på gymnasiet, utgår 
studien från Pierre Bourdieus (1999) tankar om kulturellt kapital. Nedan beskrivs 
perspektivet, samt hur detta kopplas samman med studiens utvalda syfte.  

 
Bourdieu (1999) skriver att det är vissa delar av samhället som tilldelas ett högre så 
kallat kulturellt kapital. Detta eftersom deras bildning och exempelvis språkliga 
förmåga är på en annan nivå än övrigas. Bourdieu skiljer mellan kulturellt kapital och 
ekonomiskt kapital i sitt verk. Han menar att människor som arbetar inom högre 
instanser med arbeten som innebär såväl utbildning som maktpositioner med en högre 
ekonomisk ersättning, besitter både ett högt kulturellt kapital och ett högt ekonomiskt 
kapital. Här menar han att de människor som inte har någon högre utbildning eller ett 
välbetalt arbete inte heller besitter ett högt kulturellt- eller ekonomiskt kapital. Bourdieu 
ger ett exempel med de människor som arbetar som professorer vilka han tillskriver ett 
högre kulturellt kapital, medan han menar att företagsledare istället besitter en högre 
position inom det ekonomiska kapitalet, men att dessa båda genererar en högre 
maktposition i samhället.  

 
Bourdieu (1999: 23) myntar begreppet Det sociala rummet, vilket innefattar människor 
med ett högt såväl kulturellt som ekonomiskt kapital. Han visualiserar genom denna 
teori två olika sidor av samhället, med människor från två skilda positioner inom 
samhällsskiktet. De människor som i praktiken inte har någon högre utbildning och som 
inte har en hög ekonomisk ersättning är utifrån Bourdieus perspektiv de med ett lågt 
kulturellt- och ekonomiskt kapital. Utifrån denna utgångspunkt skapas det skillnader 
mellan människor och grupper i samhället, skillnader som kan ta sin början redan i de 
tidiga skolåren.  

 
Bourdieu (1999) gör nämligen kopplingen till skolan och utbildningssystemet. Han 
betonar skolans skyldigheter med att låta elever från olika bakgrunder, såväl kulturella 
som ekonomiska, mötas. Det kan exempelvis innebära att elever från de högre 
samhällsskikten får utbyte och möjlighet till att lära känna och samspela med elever från 
de lägre samhällsskikten.  
 
Bourdieu (1999) belyser skolan från ett maktperspektiv och menar att elever med olika 
bakgrunder ofta väljer olika skolor. Detta är en orsak, menar Bourdieu, till att det skapas 
klyftor mellan elever som kanske inte existerat om valmöjligheten inte funnits. Han 
påpekar också att skolan befinner sig i en maktposition i form av kulturellt kapital, 
eftersom det är skolan och lärarna som väljer ut vad som behandlas i undervisningen 
och vad som kan uteslutas. Elevers möjlighet att förvärva ett högt kulturellt kapital eller 
i förlängningen ett högt ekonomiskt kapital, befinner sig på det sättet delvis i skolans 
händer.  
 
Persson (2007:156) hänvisar till Skolverket (GY2000:05) där det står att svenskämnet 
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och även underförstått litteraturläsningen bidrar till upplevelser samt en ökad 
språkutveckling. Det framgår också att språket fungerar som verktyg för fortsatt lärande 
och att det är skolans ansvar att ge elever goda möjligheter till detta. Persson hänvisar 
också till (GY2000:117) vilka då hävdade att lärarna inom svenskämnet till stor del 
skall basera undervisningen på elevernas önskemål, förutsättningar och erfarenheter, 
något som på samma sätt som Bourdieus tankar kan påverka deras förutsättningar att 
lyckas i skolan. Även GY 2011 rymmer tankar om elevers utrymme för erfarenheter och 
förutsättningar inom olika områden. Skeggs (1991) betonar Bourdieus tankar utifrån 
skilda maktperspektiv. Skeggs lyfter fram det symboliska kapitalet och menar att 
människor med låg status i samhället som på olika sätt skaffar sig ett kapital som blivit 
allmänt gällande, men som trots detta inte accepteras av samhället. Kapitalet som 
människorna uppbringat blir utifrån detta perspektiv inte något värt, vilket resulterar i 
att maktpositionen inom samhället förblir oförändrad.  
 
1.4.1 Koppling till aktuell studie 
  
Bourdieu menar att det råder skillnader mellan människors maktposition i samhället, 
beroende på deras sociala bakgrund. Vidare menar Bourdieu att skolan och lärarna har 
makten över elevers skolsituation och avgör på så vis vad utfallet blir för varje enskild 
elev, framförallt i vad det gäller omdömen och kursinnehåll i form av läromedel. 
Bourdieu menar även att lärare har makten över elevers skolsituation och deras 
möjlighet till att tillägna sig ett högt kulturellt och eller- ekonomiskt kapital. 
Förutsättningarna elever inom olika programinriktningar möts av i läromedlen kan med 
koppling till detta tänkas påverka deras framtidsutsikter såväl kulturellt- som 
ekonomiskt. Den sociala bakgrunden framställs via Bourdieu som en avgörande faktor 
för en individs position i samhället, detta går också i linje med Skeggs tankar som även 
de belyser bakgrundens betydelse för vilka kulturella, ekonomiska och i slutändan 
symboliska värden människor tillskrivs utifrån ett samhällsperspektiv.  
 
Det finns tydliga direktiv från såväl GY 2000 som GY 2011 om att lärare förväntas 
anpassa undervisningen efter elevers erfarenheter och förutsättningar. Detta är något 
som påverkar den här studien avsevärt då elevernas önskemål och erfarenheter kan 
tänkas påverka deras möjligheter att nå de olika kunskapskraven, beroende på hur 
lärarna tolkar och vinklar kursinnehållet. Detta sammankopplas därför med den aktuella 
studien som kommer inriktas kring hur läromedlen gestaltas, hur de speglas av 
kunskaps- och kursinnehållet i GY 2011 och slutligen till hur elevers möjligheter inom 
ämnet ser ut i relation till kunskapskraven och potentialen att nå ett godkänt eller högre 
betyg med hjälp av läromedlen inom de båda inriktningarna.  
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2. Bakgrund 
 
Nedan följer hur bakgrunden till studiens område ser ut och även en vidare koppling till 
varför den här studien har växt fram, utifrån ett personligt perspektiv. Därefter 
presenteras den forskning som varit aktuell för studiens syfte.  
 
2.1 Bakgrunden till studien  
 
Vid tidpunkten för min gymnasietid studerade jag på ett studieförberedande program, 
samhällsvetenskapsprogrammet. Innan jag och mina dåvarande klasskamrater gjorde 
valet till ett studieförberedande program, var det många diskussioner kring vad ett 
studieförberedande och ett yrkesförberedande program innebar. Frågan som centrerade 
var vilket som skulle vara mest gynnsamt för att inhämta högst betyg. Det fanns således 
redan då en diskussion om att kurserna inom de olika inriktningarna gav olika 
förutsättningar till skilda elevgrupper. Denna diskussion fortsatte sedan under 
gymnasiets tre år, med mycket fokus på kärnämnena, de nuvarande 
gymnasiegemensamma ämnena. 
 
Svenskämnet har alltid varit det ämne som ligger mig närmast, både intressemässigt och 
kunskapsmässigt. I och med detta skapades det en frustration i att det beroende på 
elevgrupp var möjligt att nå ett högre betyg, jämfört med vad andra elever kunde 
tillägna sig i samma kurs. Då ifrågasatte vi inte varför elever på de yrkesförberedande 
programmen inte ansågs kunna prestera på samma nivå som elever på de 
studieförberedande programmen ansågs kunna göra. Den frågeställningen är betydligt 
mer central för mig idag. Mitt intresse står än idag kvar inom samma område; får elever 
på de studieförberedande programmen en längre och mer komplex väg och 
undervisning för att nå ett betyg i svenska än vad elever i de yrkesförberedande 
programmen får? Frågorna centreras också kring om lärare har eller i detta fall om 
läromedlen har samma förväntningar inom olika områden i svenskämnet på de som går 
på de yrkesförberedande programmen.  
 
Waltå (2016) lyfter i sin avhandling frågan kring vilka förväntningar på att läsa litteratur 
som finns i några läromedel som riktar sig till de yrkesförberedande programmen. Waltå 
exemplifierar bland annat hur det ofta uteblir fördjupade förklaringar och att det till stor 
del är en marginaliserad del av litteraturen i läromedlen som tillhör en litterär kanon. 
Hennes avhandling är på många sätt intressant och dagsaktuell i skolan idag, med 
avseende på studie- och yrkesförberedande gymnasieprogram. Mitt och Waltås 
intresseområde i den nämnda avhandlingen går på flera sätt samman, där 
grundfrågeställningen om vad och varför det skiljer sig åt mellan programmen står i 
fokus. Waltå avslutar den nämnda avhandlingen med att uppmana till vidare forskning, 
där en jämförelse av läromedlen inom de båda inriktningarna görs. Hon menar att det 
skulle vara positivt med en jämförelse mellan läromedel på de båda 
programinriktningarna, som speglar hur dess innehåll präglas av de nya kursplanerna (s, 
143). 
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Det är där Waltås rekommendation slutar och som mitt arbete tar vid. För att skapa en 
ytterligare helhetsbild över den här studiens intresseområde, har 2011 års 
gymnasiereform stor betydelse. Reformen 2011 innebar en del förändringar inom de 
studieförberedande och yrkesförberedande programmen. 
   
I läroplanen för GY 2011 står det följande; 
 

Skolan kan inte ensam förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. Det 
väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade förutsättningarna för elevernas bildning, 
tänkande och kunskapsutveckling. I det sammanhanget ska skolan ta till vara de kunskaper 
och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl.a. 
arbetslivet. Den värld som eleven möter i skolan och det arbete som eleven deltar i ska 
förbereda för livet efter skolan. (Skolverket 2011:8). 
 

Eleverna skall således tilldelas en utbildningsform som anpassas efter deras; 
erfarenheter och kommande studie- eller yrkesliv. I läroplanen står det 
också;      
                                                       
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 
eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 
förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen (Skolverket 2011: 6). 

 
Det finns inget enskilt bästa sätt att nå kunskapskraven på, alla elever har olika 
förutsättningar och skall tillmötesgås därefter. 
 
2.1.1 Gymnasiereform GY 2011 
 
Det sistnämnda speglar till stor del den gymnasiereform som genomfördes år 2011. 
Reformen innebar nämligen ombildningar för gymnasieskolan i stort, där en stor del av 
förändringarna innefattade de studieförberedande och de yrkesförberedande 
programmen, samt kursplanerna inom de gymnasiegemensamma ämnena. Vad det 
gäller de yrkes- och studieförberedande programmen syftade reformen i huvudsak till 
att dåvarande karaktärsämnen, som nu benämns gymnasiegemensamma ämnen 
reducerades för de yrkesförberedande programmen. Dessa ämnen var istället mer 
omfattande inom de studieförberedande programinriktningarna. I svenskämnet blev det 
inte längre obligatoriskt för elever på yrkesprogrammen att läsa svenska 2 och svenska 
3, dåvarande svenska B och svenska C. Detta medförde att yrkesprogrammen inte 
längre tilldelas någon högskolebehörighet, detta fungerar istället som ett tillval för 
elever som önskar att få det (Statskontoret 2012:27, Nylund 2010). Detta fenomen 
kopplas vidare både till utdraget i kursplanen om att undervisningen skall inriktas till 
elevernas erfarenheter och intressen samt till det andra utdraget som inkluderar olika 
sätt att nå kunskapsmålen på.  
 
Nylund (2010) påpekar att de elever som går på ett yrkesförberedande program är en 



 

 8 

stor del av våra kommande samhällsmedborgare och att deras utbildning kommer att 
vara en del av det allmänna samhället. Detta menar Nylund bidrar till ämnets relevans 
och leder också till en demokratifråga. Han refererar till SOU (2008:27) som visar att år 
2007 gick hälften av landets gymnasieungdomar på ett yrkesförberedande program. 
Broady & Börjesson (2006) menar att ungdomarna som går på de olika 
yrkesförberedande programmen till stor del kommer från liknande sociala bakgrunder. 
Andersson & Lindblad (2008) visar i sin studie att det finns kopplingar mellan elevers 
prestationsnivå i skolan och deras sociala bakgrund. Lundgren (1979) belyser 
differentieringsfrågan, vad som är centralt är på vilket sätt det är möjligt att göra 
skillnad på elever i skolan. Denna fråga tillsammans med Nylunds (2010) koppling till 
hur skolan på bästa sätt skapar jämlika demokratiska medborgare, gör 
yrkesprogrammens situation än mer relevant att studera.  
 
2.1.2 Vägen till en reformerad gymnasieskola 
 
I Statskontorets rapport (2012) står det att den nämnda gymnasiereformen påbörjades år 
(2007) och att resultatet av arbetet resulterade i rapporten ”Framtidsvägen - en 
reformerad gymnasieskola” år (2008). Rapporten var således regeringens förslag på hur 
den nya gymnasieskolan skulle utformas. Förslaget gick sedan igenom lagrådsremissen 
och benämndes då ”En ny gymnasieskola” år 2009. I maj 2009 presenterades 
propositionen (2008/09:199) av regeringen och det är först hösten 2009 som riksdagen 
fattar ett beslut som inkluderar högre ställda krav och kvalitet på gymnasieskolan.  
 
Hösten 2011 var därför startskottet för den reformerade skolan. I rapporten har 
statskontoret med hjälp av Skolverkets benämning sammanfattat intentionerna med 
reformen. Förhoppningen är exempelvis att eleverna på de båda inriktningarna skall bli 
förberedda för antingen yrkesliv eller högskolestudier, det finns också en intention om 
att alla elever skall nå upp till kunskapskraven.  
 
Förändringarna medförde 18 nationella gymnasieprogram, där 6 är studieförberedande 
och tolv av dessa är yrkesförberedande program. Yrkesprogrammen riktar sig till ett 
fortsatt praktiskt yrkesliv, medan de studieförberedande programmen inriktas kring 
fortsatta studier (Skolverket 2011: Gymnasieskola 2011 jfr Nylund 2010).  
 
2.1.3 Bakgrunden till reformen  
                                                              
Anledningen till att reformen genomfördes har sin grund i att regeringen ifrågasatte om 
de olika specialutformade kurser som förekom i den äldre gymnasieskolan i tillräckligt 
hög grad syftade till att förbereda inför högskolestudier. För att tillmötesgå elevernas 
olika behov och intressen tog regeringen beslutet att de studieförberedande programmen 
skulle få öka i antal, detta resulterade i att specialutformade utbildningar och olika 
inriktningar minskade.    
 
Ett av skälen riktades också till de yrkesförberedande programmen, då utbildningen för 
dessa elever tenderade att bli för teoretiserande, eftersom eleverna i stor utsträckning 
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inte klarade av att nå upp till kunskapsmålen. Gemensamt resulterade detta i att 
regeringen valde att skilja på de olika inriktningarna för att anpassa elevgrupperna till 
respektive val av utbildning. Sammanfattningsvis var intentionen med den rådande 
gymnasiereformen att bidra till en ökad tydlighet i gymnasieskolans styrdokument och 
även i betygssystemet (Regeringens proposition 2008/09:199: ”Högre krav och kvalitet 
i den nya gymnasieskolan”). 
 
2.1.4 Skönlitteraturens roll  
 
Persson (2002) menar att skönlitteraturen spelar en viktig roll i skolan, då den har en 
kunskapsfunktion. Han uttrycker en oro över att skolan tenderar att skilja på 
informationsläsning och upplevelseläsning. Persson skriver att det ger en bild av att 
människan tilldelas kunskap genom sakprosan och enbart upplevelser genom att läsa 
skönlitteratur. I syftesbeskrivningen för svenskämnet i GY 2011 står det följande;  
 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 
allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar 
förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier 
som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar 
och föreställningsvärldar (Skolverket 2011:160).  

 
Här betonas skönlitteraturens betydelse för elevers sätt att se på sig själva och andra 
människor. De nya styrdokumenten tenderar således att förstärka skönlitteraturens 
relevans och betydelse för den enskilda individens utveckling. I GY 2000 betonades inte 
skönlitteraturen som något specifikt, det framställdes istället som att litteratur bidrog till 
den personliga utvecklingen.  
 

Den kulturella identiteten uttrycks bl.a. i språket och litteraturen. Mötet med språk, 
litteratur och bildmedier kan bidra till mognad och personlig utveckling. Utbildningen i 
ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att ta del av och ta ställning till 
kulturarvet och att få uppleva och diskutera texter som både väcker lust och utmanar åsikter 
(Skolverket 2011 & GY2000).  

 
Det är viktigt att klargöra att litteraturen i denna undersökning analyseras genom de 
textutdrag som eleverna möter, med koppling till vad de förväntas utföra i form av både 
muntliga och skriftliga framställningar.  
 
2.1.5 Intentioner  
 
Utifrån Skolverkets intentioner om att skapa en skola och undervisning som syftar till 
varje elevs val av utbildning och ambitioner efter avslutad gymnasieutbildning, tycks 
den nya gymnasieskolan vara bättre anpassad efter varje elevs önskemål. Vilket framgår 
av Skolverket (2011) och genom propositionen (2008/09:199) är ambitionen med den 
nya gymnasieskolan att vända sig mer till den enskilda elevgruppens mål och 
önskningar. Utbildningen skall anpassas efter elevers intentioner efter avslutad 
gymnasieutbildning. Waltås (2016) avhandling speglar den bilden där läromedlen från 
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de yrkesinriktade programmen tydligt visar ett visst reducerat och förenklat innehåll. 
Tidpunkten då jag och mina klasskamrater gjorde valet till gymnasiet och till ett 
studieförberedande program upplevde vi vid upprepade tillfällen att våra uppgifter och 
den litteratur vi tilldelades faktiskt såg olika ut. Det rådde en irritation och frustration 
över detta, eftersom jag och många med mig önskade att nå ett högre betyg. Det 
skapades därför en orättvis skolsituation när elever från de yrkesförberedande 
programmen gavs enklare förutsättningar till ett högre betyg än vad vi på de 
studieförberedande programmen gjorde, trots samma ställda krav från regeringen.  
 
Johansson (2009) skriver i sin avhandling att staten 1938 tillsatte en nämnd som skulle 
granska de läromedel som producerades. Granskningen skulle genomföras i skolans 
samtliga ämnen för att garantera att det som stod i läromedlen var det som motsvarade 
kunskapskraven. Under åren 1974-1991, det vill säga i 17 år granskades endast 
läromedlen i So-ämnena och 1991 lades nämnden ner. Under den tid då denna 
kontrollgrupp insattes betalade barnens föräldrar elevernas läromedel och nämnden 
skulle då fungera som en form av kvalitetskontroll. Det var också ett sätt för dåvarande 
politiker att kontrollera och styra över det innehåll som rymdes i skolan. Johansson 
menar att det nu inte finns någon som kontrollerar vad de olika läromedlen egentligen 
innehåller och att det därför är upp till den enskilda läraren att med hjälp av sin 
profession forma undervisningen efter kunskapskraven och bedöma materialets kvalitet.  
 
I kursplanen för GY (2011:160) står det följande om litteratur; 
      

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 
allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar 
förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier 
som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar 
och föreställningsvärldar.   

     
Persson (2007:22) skriver att det är av betydelse att vara uppmärksam på hur man själv 
använder och benämner kulturbegreppet. Han hänvisar till Magnus Öhlander (2005:12) 
som skriver att;  
 

En central utgångspunkt är att bruket av kultur har flera, delvis divergerande, potentialer. 
Användningar av kulturbegreppet bidrar med nödvändig förståelse och respekt mellan 
människor. Bruket av kultur ingår samtidigt också i maktprocesser där människor 
kategoriseras, tilldelas egenskaper, får beskurna handlingsutrymmen och inordnas i 
sociala hierarkier.   

 
Det råder stora tolkningsmöjligheter i dagens kursplaner vilket sätter den undervisande 
läraren i centrum. Det är hens sätt att tolka och framställa kultur och litteraturens 
betydelse som genomsyrar undervisningen, elevers förhållningssätt till begreppen i 
kursplanen och i förlängningen även undervisningen. Detta sker på ett naturligt sätt och 
till stor del genom de läromedel och övrig litteratur som den enskilda läraren väljer ut 
till eleverna.  
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2.1.6 GY 2000 och GY 2011 
 
Vad det gäller svenskämnet menar Skolverket (2011) att flertalet elever endast läser en 
kurs i svenska, Svenska 1, jämfört med vad elever gjorde i GY 2000. De färdigheter 
som fokuseras under kursen i Svenska 1 är muntlig och skriftlig kommunikation, där 
mycket arbete centreras kring syfte, mottagare och kommunikationssituation. Svenska 1 
kursen består även av språksociologi, vilket inkluderar språklig variation. Anledningen 
till att den förändringen genomförts är på grund av demokratiska orsaker samt 
betydelsen av att eleverna skall reflektera kring språkets betydelse vid olika möten 
mellan människor. Litteraturläsningen skiljer sig också åt innan och efter reformen, då 
den framhävs mer i GY 2011. 
 
2.1.7 Didaktisk utgångspunkt  
 
Lärares profession gällande förhållningssätt till elevgruppen påverkar elevers möjlighet 
att nå upp till kunskapskraven. Det är av stor betydelse att eleverna tilldelas samma 
möjlighet till ett visst betyg i en kurs med samma kursplan och kunskapsmål. Kan det 
vara så att lärares förväntningar på elever i de yrkesförberedande programmen är lägre 
än vad de ät inom de studieförberedande programmen? Det skulle då kunna tänkas 
bottna i varierande sätt att förhålla sig till olika grupper i samhället, där de förväntas 
prestera på olika nivåer mot bakgrund av lika de är. Om så är fallet var kanske mitt och 
mina klasskamraters frustration väl befogad. I enlighet med läroplanen (2011) skall alla 
elever tilldelas en likvärdig skolgång. Min didaktiska uppfattning inom detta område är 
att alla elever, oavsett programinriktning, ska känna sig motiverade och ansvarstagande 
inför sitt eget skolarbete samt inse vikten av att tillägna sig kunskapen. Läraren har en 
viktig roll i att skapa den lärandesituationen i klassrummet som genererar en jämlik 
skolsituation. Kursplanen i Svenska 1 ska anpassas med samma krav för alla som läser 
den. Det bör vara den enskilda läraren som avgör vilket material och vilka 
arbetsstrategier som riktar sig dels till elevernas förutsättningar och erfarenheter och 
dels till kunskapskraven, inte elevens val av programinriktning.  
 
2.2 Tidigare forskning  
 
Den tidigare forskningen är indelad i tre olika kategorier som bygger studiens 
huvudområden. De tre kategorierna är; läromedel, social bakgrund och förväntningar.  
 
2.2.1 Läromedel  
 
Bronäs (2000) har i studien ”Demokratins ansikte” undersökt hur läromedel inom 
samhällskunskapsområdet framställer bilden av demokrati. Hon framhäver genom sin 
forskning en bild av att elever beskrivs som exempelvis okunniga och oengagerade. 
Detta baserar Bronäs på att de aktuella läromedlen exempelvis ständigt poängterar 
vikten av att elever lär sig att inta ett kritiskt förhållningssätt och stärka förmågan av att 
uttrycka sina åsikter. Det som Bronäs menar gör det motsägelsefullt är att läromedlen 
samtidigt talar om på vilket sätt det är korrekt att tänka eller förhålla sig.  
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I ”Läroboken som lärare: Uppgiftskulturer i läromedel för gymnasieskolan” poängterar 
Ullström (2007) att flertalet av dagens svenska skolor använder läromedel i den dagliga 
undervisningen och hänvisar därför till rektorers och lärares ansvar av att kontrollera 
dess kvalitet. Ullström menar också att när elever arbetar med uppgifter som de känner 
igen sedan tidigare, skapar de strategier för hur de skall arbeta och genomföra 
uppgifterna. De tenderar också att framkalla en förståelse för hur de kommer att 
bedömas i situationer där arbetsuppgifter liknar varandra. För att kunna arbeta med 
uppgifter på bästa sätt menar han att det har betydelse för elevers betyg att de kommer 
underfund med hur uppgifterna är konstruerade.  
 
I ”På spaning efter den goda läroboken” genomförde Wikman (2004) en studie som 
centrerades kring olika inställningar till läromedel. Under studien menar Wikman att 
han fann en teori som visade att det fanns olika sätt att förhålla sig till läromedel. Några 
av dessa förutsättningar är att den skapar en tydlig struktur för såväl undervisningen 
som övningsuppgifter. Wikman framhäver läromedlets många positiva effekter och 
menar att det exempelvis bidrar till struktur och sammanhållning inom gruppen. Han 
belyser läromedlets variation genom att den bygger på läroplanen och att det därför är 
läromedelsförfattarna som avgör hur centrala de olika kunskapskraven är. De påverkar 
exempelvis vilket utrymme den reflekterande förmågan ges utrymme i de olika verken. 
Wikman belyser också det faktum att läromedel kan leda till negativa konsekvenser. 
Han nämner motivationen som en faktor till detta. De statiska uppgifterna utges som 
exempel och kan i enlighet med Wikman leda till att elever i förlängningen förhåller sig 
passiva till dess karaktär. Resultaten i studien pekar också på att såväl en för lätt som en 
för svår text kan leda till att elevers utveckling inom ämnet stannar av.   
 
Svensson (2003) genomförde i studien Nya redskap för lärande studier av lärares val 
och användning av läromedel i gymnasieskolan både intervjuer och observationer. En 
stor del av respondenterna kom från gymnasieskolan och studien kopplades till 
användningen av läromedel inom gymnasieskolan. Resultatet i studien visade att det 
finns skillnader beroende på individ vilka läromedel som väjs till undervisningen. 
Resultatet i studien tydde även på att det fanns lärare som använde läromedlet som det 
huvudsakliga elementet i undervisningen. Det fanns också de lärare som inte lät 
läromedlet vara centralt, utan istället använde den som ett hjälpmedel i undervisningen.  
 
Syftet med studien ”Gymnasieskolans svenskämnen” av Bergman (2007) är att 
undersöka hur undervisningen ser ut och att i relation till detta föra en diskussion kring 
olika perspektiv att se den utifrån. Bergman koncentrerar undersökningen runt fyra 
elevgrupper, genom att fokusera på hur innehåll presenteras för eleverna och genom att 
titta på hur mötet mellan lärare och elever ser ut, i form av intervjuer under två års tid. 
Elevgrupperna som är med i studien är elever från barn och fritidsprogrammet, 
industriprogrammet, elprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Ett av de resultat 
hon kommer fram till i studien är att elever på de yrkesförberedande programmen 
tilldelas en lättare och på olika sätt mindre omfattande undervisning genom exempelvis 
en mindre mängd material inom olika moment i kursen. Bergman poängterar att detta är 
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ett bevis på att det så kallade lägre svenskämnet fortfarande lever kvar med en 
benämning som syftar till de yrkesinriktade gymnasieprogrammen. Hon understryker i 
samband med detta att det är anmärkningsvärt beroende på att alla elever oavsett 
program och inriktning skall följa samma kursplan i svenskämnet.  
 
År 2003 påbörjades för första gången det nationella nätverket för forskning och 
forskningsutbildning i ämnet svenska med didaktisk inriktning. Syftet med nätverket var 
exempelvis att öka framgången av forskning och dess utbildning samt att förbättra 
projektet inom ramen för det specifika området. Varje år anordnas det en konferens och 
de rapporter som presenteras på denna publiceras sedan i serien: “Texter om svenska 
med didaktisk inriktning”. År 2013 fanns bland andra Waltås rapport “Läroböcker i 
svenska, om förväntningar…” Waltå framhäver i denna rapport att det vid tidpunkten 
för artikeln gick att se två olika studieinriktningar. Hon benämner bland dessa de 
högskoleförberedande, vilka preciseras som de högre samt de yrkesförberedande som 
hon istället menar förekommer som de lägre (jfr Bergman 2007). Hon nämner också att 
innehållet i de utvalda läromedlen hon granskat styrts utifrån en framtida yrkesidentitet 
och drar därför slutsatsen att det ger en osäker och svag grund inför kommande 
svenskkurser.  
 
Vidare ställer sig Waltå också frågande till hur mycket svenskundervisningen egentligen 
kan anpassas till programmen i och med att (GY2011:5-8) framhäver skolans skyldighet 
till att ge alla elever en likvärdig utbildning. Waltå framhåller också i sin undersökning 
att hon genom att studera exempelvis innehåll och textutdrag från läromedlen upptäcker 
att de till stor del syftar till att skapa en känsla av igenkänning som i detta fall riktar sig 
till de yrkesförberedande elevernas framtida yrkesval. Waltå skriver att läromedlen 
genom detta redan på förhand förutsätter att elevernas huvudsakliga intresse ligger i 
deras yrkesområde, snarare än inom litteraturområdet. Hon poängterar också att det 
avses lite utrymme till exempelvis reflekterande läsning. Resultaten överensstämmer 
också med resultaten i hennes avhandling ”Äger du en skruvmejsel?” (2016). I denna 
utvecklar Waltå vidare att olika kulturer, etniciteter och grupper i samhället som avviker 
från de som anses tillhöra den standardiserade normen, utgör exempel på att vara 
människor som arbetat hårt och sedan kommit in och fått en plats i samhället. Detta 
menar hon framställer en bild av vilka som tillhör ”De andra”. Det blir särskilt tydligt i 
uppgiftsinstruktionerna som finns representerade i läromedlen.  
 
Waltå menar ytterligare att flera inslag som exempelvis texturval har en hög 
igenkänningsfaktor som syftar till det yrkesområde som den enskilda elevgruppen valt 
att inrikta sig på. Waltå betonar även hur uppgiftsinstruktionerna i läromedlet för 
elprogrammet och läromedlet för fordonsprogrammet skiljer sig åt, där förväntningarna 
på vad de skall klara av att prestera i text yttrar sig i form av listor och kortare texter för 
fordonsprogrammet medan elprogrammet förväntas kunna utveckla skrivandet i 
textaktiviteter som krönika och vetenskaplig artikel. Waltå fastslår också att uppgifterna 
i de olika läromedlen ofta leder bort läsaren från texten.   
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Wolf (2002:124-127) refererar i Läsaren som textskapare till Olga Dysthe, som är 
språkvetare. Dysthe talar om att undvika den monologiska undervisningen, vilket 
innebär att undervisningen bygger på en envägskommunikation istället för 
tvåvägskommunikation. Denna undervisning har Dysthe valt att kalla för en dialogisk 
undervisning som i grunden bygger på autentiska frågor. Dessa frågor har inget givet 
svar utan är istället öppna för diskussion. Dysthe hävdar att frågor av detta slag 
introducerar elever till att på egen hand ta sig an frågan genom reflektion och tolkande. 
Det egna tänkandet står i centrum.  
 
2.2.2 Social bakgrund  
 
I artikeln ”En social karta över gymnasieskolan” synliggörs kartor över det rådande 
utbildningssystemet (Broady och Börjesson (2006, 2008). De betonar att kartor av 
sådana slag är relevanta för att skapa en överblick kring hur systemet ser ut och varför 
det är på det sättet. Forskarna lyfter fram genus, sociolekt och skolframgång som viktiga 
faktorer som påverkar utbildningssystemet. Broady och Börjesson skriver bland annat 
att de ungdomar som går på de olika yrkesförberedande programmen till stor del sedan 
tidigare kommer från liknande sociala bakgrunder. De beskriver att de som placeras 
nära varandra på den sociala kartan står nära varandra och tvärtom. Hon tillskriver att 
detta baseras på individens tillgångar. Långt ifrån exempelvis barnen till människor i 
toppen av näringslivet placeras de som inte har sådana tillgångar som dagens 
utbildningssystem förespråkar.  
 
Andersson & Lindblad (2008) undersöker i studien ”Etableringen på arbetsmarknaden” 
hur kön, klass och etnicitetperspektiven på olika sätt påverkar ungdomars möjligheter 
att komma in på arbetsmarknaden. De följer i sin studie den så kallade Rehn-
Meidnerska arbetsmarknadsmodellen samt LO:s strävan efter en lojal och rättvis 
lönepolitik. Genom att ha höga lägsta löner är förhoppningen att det förhindrar att det 
existerar några arbeten med låga löner. Detta menar forskarna förutsätter att ungdomar 
kan få stöttning med kontakter inom arbetslivet för att få tillgång till ett arbete. Det 
menar Andersson och Lindblad framförallt innefattar de som personligen inte har det 
sociala kapital som är nödvändigt för att finna ett arbete. De kommer fram till att mer 
subventioner som syftar till en högre utbildning bidrar till att individer från 
arbetarklassen kan få tillgång till en högre utbildning. De poängterar också att det 
genom att jämna ut de skillnader som finns i lönerna med hjälp av bistånd, därigenom 
hjälper ungdomar med en svagare ekonomi och bakgrund till att studera. Detta menar de 
skulle kunna vara ett steg i processen till att skapa en mer social rörlighet. De visar även 
genom sin studie att elevers sociala bakgrund och hur de lyckas i skolan har tydliga 
samband, det vill säga att de är beroende av varandra.  
 
Syftet med avhandlingen ”Children‘s Vocabulary Development - The role of parental 
input, vocabulary composition and early communicative skills” var att titta närmare på 
det tidiga ordförrådet hos några svenska barn och jämföra detta i förhållande till 
föräldrarnas tidiga talförmåga, Erikssons (2014). Studien är uppdelad i tre områden, där 
samtliga syftar till att studera barns tidiga språkutveckling. Den första studien handlade 
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om att koncentrera underökningen runt föräldrarnas språkliga förmåga. Detta gjordes 
inom tre olika grupper där de hade ett varierande ordförråd. Studie nummer två syftade 
istället till att studera barnens språkutveckling och jämföra denna med föräldrarnas. Den 
sistnämnda studiens syfte var att titta på tidiga tecken av effektiv uttrycksförmåga samt 
grammatiska färdigheter. Samtliga tre studier pågick under 18 månaders tid. För att 
sammanfatta det Eriksson kom fram till med studierna var bland annat att barns möte 
och integrering med vuxna påverkar deras språkutveckling. Det kom också fram att när 
barn tidigt börjar utveckla ett effektivt ordförråd lägger detta också grunden för 
kommande läs- och skrivinlärning. Det fanns också resultat i studierna som bevisade 
vikten av vuxnas vardagliga samtal med barnen och att skolan sedan tar ansvar för att 
vidareutveckla dessa. Denna studie är relevant för min aktuella undersökning på det 
sättet att ungdomars olika sociala bakgrund på skilda sätt kan komma att påverka deras 
val och möjligheter till att lyckas i skolan.  
 
I studien Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och lokala 
praktiker framhäver Sandell (2007) att intressemotiven för de elever som söker 
yrkesinriktade program är starkare än för de elever som söker till de studieförberedande 
programmen. Studien visar också att en viss del av elever som söker sig till ett 
yrkesinriktat gymnasieprogram uttrycker skoltrötthet och delvis ett ointresse inför 
kommande studier. Sandell belyser också ett samband med att elever från lägre 
samhällsklasser i större utsträckning väljer ett yrkesinriktat gymnasieprogram, jämfört 
med elever från den högre samhällsklassen som istället i stor utsträckning visar 
tendenser till att hålla fler alternativ öppna inför framtiden, efter gymnasietidens slut.  
 
2.2.3 Förväntningar  
 
Ruvie-Davies (2009) studie “Teacher expectations and labeling” hänger delvis samman 
med den sociala bakgrunden genom att framhäva att betyg från tidigare årskurser är en 
faktor som kan vara en avgörande omständighet i hur lärare ser på sina elever. Han 
benämner också klass och etnicitet som avgörande faktorer i sammanhang kring lärares 
förväntningar och uppfattningar om elever.      
 
Socialstyrelsen (2010) menar att elever som kommer från grundskolan med låga betyg 
på grund av lärarnas lågt ställda förväntningar, riskerar att hamna i psykosociala 
problem samt i ett utanförskap. Enligt socialstyrelsen leder detta i nästa skede till att 
samhället påverkas i form av exempelvis segregation, arbetslöshet och klasskillnader i 
samhället.    
 
“En skola med tilltro lyfter alla elever” hette den årsrapport som Skolinspektionen gav 
ut år (2011:6). I rapporten framhålls betydelsen av vilka förväntningar lärare har på 
elever. Det poängteras att i de fall där verksamma lärare har låga förväntningar på 
elever, finns det risk att undervisningen för dessa blir både begränsad och omotiverande.  
  
Studien Pygmalion in the classroom genomförd av Rosenthal och Jacobsons (1968) 
kretsar kring lärares förväntningar på sina elever. Forskarna i denna studie genomförde 
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flera experiment där lärare på olika sätt fick ta del av information om några utvalda 
elever. Informationen de tilldelades innefattade att några av eleverna i den aktuella 
elevgruppen besatt dolda talanger. De fick också information om att dessa färdigheter 
skulle komma till uttryck genom goda resultat och prestationer vid olika studietillfällen. 
Resultatet av detta experiment visade att de elever som hade de lärare som fått ta del av 
denna information lyckades bättre i skolan, i jämförelse med elever som hade lärare 
med lågt ställda förväntningar.  
 
Brophy (1983) genomförde flera olika experiment i studien ”Research on the self-
fulfilling prophecy and teacher expectations” där även dessa riktades till lärares 
förväntningar på elever. I Brophys undersökning förekom det utöver experiment även 
observationer i mer naturliga undervisningssammanhang för att ta reda på fenomenet. 
Även denna studie visade ett resultat av att förväntningar hade en avgörande betydelse 
för elevers prestationsnivå. Brophy understryker att elever i ett tidigt skede känner av 
hur deras lärare ser på dem och skapar därför på grund av det ett beteende som stämmer 
överens med den förväntade uppfattningen. Brophy menar att det i och med detta skapas 
en ond cirkel där lärares redan bestämda förutsättningar påverkar förväntningarna i den 
fortsatta undervisningen.  
 
Även Ruvie-Davies (2006) studie ”Teacher expectations and student self‐perceptions: 

Exploring relationships” presenteras på samma sätt som ovanstående, nämligen att 
förväntningarna som ställs på eleverna har en avgörande betydelse. Situationer som 
visar på högre ställda förväntningar resulterar enligt Ruvie-Davies i en större grad av 
självständighet och ökad valfrihet. När detta uteblir mister dessa elever kunskap som de 
fått ta del av om förväntningarna istället varit högt ställda.  
 
Lovèn (2000) i studien Kvalet inför valet: om elevers förväntningar och möten med 
vägledare i grundskolan framhåller genom resultaten i studien att omgivningen som 
finns runt eleverna påverkar deras val till gymnasiet. De betonar att den period när valet 
till gymnasiet sker är en period där ungdomar utvecklar sitt identitetsskapande, som 
exempelvis gör dem extra mottagliga inför omgivningens värderingar. Det framkommer 
också att en hög procent av eleverna uttryckte att föräldrarnas åsikter och att de kände 
sig stolta över dem, var betydelsefulla faktorer som var avgörande för vilket val av 
inriktning på gymnasiet som de gjorde. Hälften menade även att föräldrarna varit 
delaktiga i valprocessen. Resultaten visar att föräldrars påverkan på elevers val av 
utbildning haft större betydelse än vad eleverna först uppgav att de trodde. Lovén drar 
slutsatsen att värderingar och föreställningar är något som på ett enkelt sätt kan 
återskapas. 
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2.3 Begreppsdefinition  
 
Vid flertalet tillfällen i studien benämns ordet inferensläsning. Med detta menas elevers 
förmåga att kunna göra tolkningar i text. I mer vardagligt uttryck benämns begreppet 
som att ”läsa mellan raderna. Läsaren söker genom denna läsning efter mer 
underliggande budskap och symbolik i texten och ser inte endast det som texten vid en 
första anblick refererar till. Läsaren använder också erfarenheter för att kunna tyda den 
underliggande inferensen i texten (Stensson 2006). Inferensläsning är således en del av 
god läsförståelse och kopplas därför direkt till den här uppsatsens område gällande vilka 
förväntningar som uppsatsförfattarna har på elevgrupperna.  
 
3. Metod och material  
 
I metod- och materialavsnittet beskrivs exempelvis studiens vetenskapliga ansats, urval 
av läromedel och en presentation av studiens analysverktyg. 
 
3.1 Metodval  
 
För att studien skall nå fram till det valda syftet grundas studien på en kvalitativ 
textanalys. Esaiasson m.fl. (2012) menar att detta sätt att arbeta grundas i att 
analyseraren når fram till textens huvudsakliga syfte, således till det mest bärande 
innehållet i texten. Texten analyseras noggrant, både i form av delar och som helhet. 
Texten granskas också utifrån vilken kontext den är skriven i. Esaiasson m.fl. påpekar 
att textens budskap ibland kan ligga dolt, vilket medför att den som undersöker behöver 
läsa materialet ett flertal gånger för att tyda den underliggande inferensen i texten. Den 
kvalitativa textanalysen skall därför vara grunden för att bringa klarhet i vilka skillnader 
det råder i läromedlen som används på de studie- och yrkesförberedande programmen 
på gymnasiet.  
 
Studien omfattar fyra läromedel, två från vardera programinriktningen. Läromedlen som 
valts ut används alla på gymnasieskolor inom Skaraborg, Västra Götalands län. Utifrån 
de fyra utvalda verken skall jag försöka se en helhet och nå fram till ett resultat utifrån 
syftet.  
 
3.2 Urval av material  
 
Svenska impulser 1 - för yrkesprogrammen, författad av Carl-Johan Markstedt (2013). 
Boken baseras på den första svenskkursen på gymnasiet, Svenska 1. Den riktas specifikt 
till gymnasieskolans yrkesprogram, vilket bland annat synliggörs genom dess extra 
avsnitt med ett tema som Markstedt valt att benämna Tema yrkesliv.  
 
Svenska impulser 1, författad av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson (2012). 
Läromedlet inkluderar kursen Svenska 1 på gymnasiet. Detta läromedel riktar sig till 
samtliga elever på gymnasiet som läser den aktuella kursen, det kan förklaras med att 
den inte riktas till en specifik elevgrupp.  



 

 18 

 
Insikter i svenska, författad av Fredrik Harstad och Iben Tanggaard (2011) (GY 2011). 
Detta läromedel framställs vara en ”Allt-i-ett bok”, som specifikt riktar innehållet till de 
yrkesförberedande programmen. Det framgår också att innehållet kopplas till 
ämnesplanen i GY 2011.  
 
Svenska 1 helt enkelt, författad av Lena Winqvist och Annika Nilsson (2016). Även 
detta läromedel riktas till kursen Svenska 1 på gymnasiet. Den kopplas inte till något 
specifikt program utan täcker samtliga inriktningar. Detta verk gör också tydliga 
paralleller till de rådande styrdokumenten i GY 2011.  
 
3.3 Summering av läromedlen  
 
De utvalda läromedlen har producerats i samband med eller efter GY 2011. Läromedlen 
som inkluderas i studien är Svenska impulser 1 - för yrkesprogrammen, Svenska 
impulser 1, Insikter i svenska, och Svenska 1 helt enkelt. Det är samma materielmängd 
som riktas till de studieförberedande- och yrkesförberedande programmen. Urvalet är 
gjort för att det skall generera en så rättvis och konkret bild av studiens utvalda område 
som är möjligt. Ingen av läromedlen vänder sig till ett specifikt program inom vardera 
inriktningen. Istället syftar verken till yrkesförberedande- och studieförberedande 
gymnasieprogram i allmänhet. Det är betydelsefullt att vara uppmärksam på att det 
endast är läromedlen för yrkesprogrammen i studien som specificerar vilken målgrupp 
de vänder sig till. Det betyder att Svenska impulser 1 och Svenska 1 helt enkelt vänder 
sig till alla programinriktningar medan Svenska impulser 1 – för yrkesprogrammen och 
Insikter i svenska är de läromedel som specifikt riktas till endast yrkeseleverna.  
 
3.4 Materialbearbetning  
 
Efter urvalsprocessen av läromedlen påbörjades den så kallade skumläsningsprocessen. 
Ambitionen var att få en överblick av verken innan jag påbörjade djupläsningen, det vill 
säga den del av processen där jag gick in mer på detaljer i böckerna. Jag förde under 
denna del av läsningen många anteckningar kring sådant som riktades till struktur, olika 
språkliga skillnader som uppenbarade sig samt vilka förväntningar som ställdes i 
uppgiftsinstruktionerna. Jag tog inte hänsyn till någon specifik struktur i studien vid 
detta tillfälle, tanken var istället att finna intressanta delar i böckerna som kunde 
sammankopplas med den aktuella studien. I linje med Esaiasson m.fl. (2012) påbörjades 
efter att alla läromedel var genomlästa bearbetningen på en översiktlig nivå. Jag gick 
tillbaka till samtliga anteckningar och genomförde en djupläsning kring det som jag i 
skumläsningsprocessen hade ansett relevant för studien. Det var först i detta skede som 
studiens resultatdel började växa fram. Det förekom tillfällen där jag valde bort sådant 
som tidigare ansetts relevant och det fanns också tillfällen då jag fann nya aspekter i 
läromedlen som togs med till resultatdelen.  
 
För att göra läsningen av läromedlen genomförbar på ett strukturerat sätt valde jag att 
börja med att jämföra Svenska impulser 1 och Svenska impulser 1 - för 
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yrkesprogrammen. Detta gjorde jag för att skapa en struktur i arbetet redan från början. 
Dessa är skrivna av samma författare och är därför intressanta att jämföra tillsammans. 
Därefter påbörjades processen med Insikter i svenska och Svenska 1 helt enkelt, vilka 
också riktar sig till vardera inriktningen, det vill säga studieförberedande- och 
yrkesförberedande gymnasieprogram.  
 
För att läromedlens tyngdpunkt på vardera inriktningen skall kvarstå har det varit 
betydelsefullt att genom hela processen bevara och fokusera studiens huvudsakliga 
utgångspunkt, genom jämförelsen mellan yrkesförberedande och studieförberedande 
gymnasieprogram i läromedlen. Det bedömdes annars finnas en risk att det enbart blev 
en jämförelse mellan läromedel utan en direkt koppling till yrkesförberedande 
gymnasieprogram.  
    
3.5 Avgränsning  
 
Valet av litteratur i studien är relativt begränsad i förhållande till vilket utbud som finns 
representerat på marknaden. Ambitionen är att studiens litteratur skall representera 
tydliga läromedelsexempel som användes såväl inom studieförberedande- som 
yrkesförberedande gymnasieprogram, detta för att kunna spegla en tydlig bild av hur 
reformen påverkat och speglat förändringarna i programinriktningarna. De utvalda 
läromedlen är också valda på grund av att de används inom det geografiska område som 
jag arbetar och kommer att arbeta inom, vilket bidrar till en aktualitet och ett ökat 
intresseområde för mig som uppsatsförfattare.  
 
Studien begränsas också gällande fördjupningsmoment inom läromedlen. Den inriktas 
kring utvalda delar inom struktur, språk och vilka förväntningar som ställs på eleverna i 
olika uppgiftsinstruktioner. Dessa kommer sedan att kopplas till såväl kursplanerna som 
kunskapsmålen innan och framförallt efter 2011. Det är relevant för studien att endast 
uppmärksamma olikheter mellan verken som går att jämföra mot kunskapskraven och 
kursplanerna, eftersom det är studiens utvalda syfte. Resultatdelen kommer följaktligen 
endast att fokuseras kring skillnader och olikheter inom struktur, språk och 
uppgiftsinstruktioner med fokus på förväntningar, vilket resulterar i en jämförelse över 
tid med studieförberedande- och yrkesförberedande program som första prioritet.   
 
3.6 Validitet och reliabilitet  
 
I enlighet med Esaiasson m.fl, (2012:63-64) mäter validiteten studiens giltighet. Utifrån 
den här studien kontrolleras metoderna som använts i studien för att samla in all den 
data som ryms. Den verifierar även om de metodval jag gjort har för avsikt att mäta det 
som studien förhåller sig till. Den här studien har initialt inneburit en uppskattning av 
vad andra liknande forskningsprojekt använt sig av, samt noggranna jämförelser av 
såväl struktur som tidigare forskning. Detta har gjorts för att säkerställa att studiens 
innehåll och upplägg går i linje med övriga uppsatser inom ämnesområdet. Mallen för 
den kvalitativa textanalysen bearbetades över tid för att med säkerhet kunna konstatera 
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att studiens metodval skulle leda undersökningen fram till ett konkret resultat, baserat 
på forskningsfrågorna.  
 
Reliabiliteten har även den säkerställts utifrån Esaiassons m.fl, (20012:70-71) teorier 
om studiens noggrannhet. I den här studien har jag redan i ett tidigt skede haft 
metodvalet som ett givet utgångsläge. Jag har under hela skrivprocessen använt mig av 
denna för att säkerställa att studien genomförs och analyseras på ett tillförlitligt sätt. Jag 
har i samtliga delar varit uppmärksam på att inte värdera eller bidra med egna tankar i 
de delar av studien som skall bevaras objektiva. Naturligtvis lyser jag som 
uppsatsförfattare igenom såväl i resultatet som i analysen, eftersom jag som individ 
tolkar det jag läser utifrån en personlig vinkel. Eftertänksamheten och strävan efter 
studiens metodval samt den jämlika mängden undersökningsmaterial i form av 
läromedel bidrar förhoppningsvis till att studiens reliabilitet förhåller sig hög.  
 
3.7 Analysverktyg  
 
Studiens analysverktyg kommer utgå från Bourdieus (1999) tankar om kulturellt och 
ekonomiskt kapital. Det är följaktligen dessa utgångspunkter tillsammans med GY 2011 
som kommer utgöra grunden för studiens analys. Bourdieus utgångspunkter finns att 
tillgå i introduktionsavsnittet.   
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4. Resultat  
 
Nedan följer studiens resultatdel. Resultatdelen är strukturerad i fyra huvudområden. 
Dessa områden har sin grund i dels de frågeställningar som tillhör studiens 
syftesbeskrivning och dels delar av de förändringar som skett i kursplanen för Svenska 
1 på gymnasiet, efter gymnasiereformen 2011. Huvudrubrikerna är; Struktur, förord och 
intryck av läromedlen, Skriftlig framställning, Muntlig kommunikation samt Språklig 
variation. Samtliga huvudrubriker syftar till läromedelsförfattarnas ställda förväntningar 
på eleverna. Den text som följer under de kommande rubrikerna innehåller både referat 
och citat från studiens utvalda läromedel. Huvudrubrikerna synliggör vilken 
frågeställning och även vilket område som aktualiseras och underrubrikerna summerar 
det mest intressanta som valts ut från läromedlen inom det aktuella området. 
Underrubrikerna är benämnda med de valda läromedlens titlar. Varje del i resultatet 
avslutas med en summeringsdel där resultatet inom området sammanfattas och även 
belyser vad som skiljer och- eller för verken samman.  
 
4.1 Struktur, förord och intryck av läromedlen  
 
Svenska impulser 1 – för yrkesprogrammen 
 
I läromedlet Svenska impulser 1 - för yrkesprogrammen är det ett större teckensnitt i 
förordet som introducerar boken, än vad det är i läromedlet Svenska impulser 1 som inte 
specifikt riktar sig till något program. Boken för de yrkesförberedande programmen 
skiljer sig också åt i layout, då den exempelvis är klädd med en grön färg istället för en 
mörkröd färg som det andra läromedlet har. Flertalet rubriker är skrivna med stora 
versaler. Förordets innehåll upplevs vara formulerat på ett sätt som är tänkt att skapa 
intresse för skolan och framförallt skolämnet. Det gestalts exempelvis genom denna 
formulering;  
 

För även om det här är en bok om språk, litteratur och film (och allt annat spännande som 
ingår i svenskämnet) är det i grund och botten en bok som handlar om dig och om din 
språkutveckling, om ditt möte med litteraturen och om ditt lärande (Markstedt 2013:1).  
 

Här berättar Markstedt att svenskämnet innehåller mycket roligt och spännande och 
förutsäger samtidigt att alla läsare till boken eventuellt inte delar den uppfattningen 
initialt. Läromedlet är uppdelat i fem olika block. Genomgående för varje sådant block 
introduceras med ett färgglatt uppslag på två sidor där det kommande avsnittets innehåll 
presenteras i några kortfattade punkter. Det kan se ut som följer;  
 

Innehåll: 
• Om gruppen: Lär känna de andra i klassen och låt de lära känna dig.  
• Om kommunikation: Svenskämnet - och livet - handlar mycket om kommunikation. Gör 

dig mer medveten om hur du kommunicerar.  
• Om dina studier: Hitta lusten och motivationen - den bästa grunden att stå på. 
         (Markstedt 2013:8-9).    
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Läromedlet innehåller också till stor del olika checklistor där innehåll från kapitlet 
punktas ned till sammansatta versioner av det som tagits upp. Nästintill samtliga kapitel 
avlutas med att momenten resumeras genom en kort repetition.  
 
Svenska impulser 1  
 
I läromedlet Svenska impulser 1 som inte utger sig för att riktas till en särskild 
elevgrupp eller ett enskilt program är sidorna och även teckensnittet komprimerade 
gällande textmassa. Flertalet av verkets rubriker är skrivna med gemener, till viss del i 
kursiv form. Vad det gäller förordets innehåll är informationen och syftet med denna 
densamma som i boken för yrkesprogrammen. Det som skiljer sig åt är på vilket sätt det 
är formulerat. I detta verk finns det inslag som upplevs syfta till att skapa ett intresse. 
Med det exempel som ges i föregående underrubrik som är taget från 
yrkesprogrammens läromedel, lyder den motsvarande formuleringen som följaktligen 
riktar sig till samma syfte på det här sättet; “Fast mest handlar det om dig - om ditt möte 
med litteraturen, din språkutveckling och ditt lärande” (Markstedt och Eriksson 2012:1). 
Eleverna får information om vad kommande kurs kommer att innehålla. Inget ytterligare 
fokus läggs på att inspirera eleverna till fortsatt läsning. Denna bok är uppdelad i sex 
olika block och varje block inleds med en kort dikt från någon poet. Detta innebär att 
eleverna inför varje nytt område möts av ett nytt namn och en dikt med ett innehåll som 
går att tolka och diskutera på olika sätt.  
 
Insikter i svenska - yrkesprogrammen  
 
Läromedlet består av relativt korta kapitel. Dessa är disponerade på ett tydligt och 
konkret sätt, genom förhållandevis lite textmassa på varje sida och stora tydliga 
rubriker. Kapitlen är lättöverskådliga eftersom de exempelvis är uppdelade genom 
förmågorna; tala och skriva. Inga uppgifter har involverats i den löpande texten. Istället 
har Harstad och Tanggaard (2011) valt att placera dessa längst bak efter varje avslutat 
kapitel, i ett eget avsnitt. Teckensnittet i läromedlet upplevs vara extra stort, vilket 
troligen beror på att det till övervägande del är en förhållandevis liten andel text på varje 
sida. Layouten består av stora och tydliga rubriker, med färgglada inslag. Bilderna är 
också anmärkningsvärda på det sättet att de består av uppseendeväckande symboler. 
Den första sidan gestaltas exempelvis av tre stora röda munnar som kopplas till kapitlet 
om att samtala. En stor eldsflamma symboliserar diskussionsavsnittet och människorna i 
boken ser genomgående glada ut på bilderna. När man som läsare botaniserar i detta 
verk inger bilder och disposition en känsla av att rikta sig till en yngre målgrupp, 
eftersom det på olika sätt finns tydliga exempel på att författarnas syfte är att inspirera. 
Utmärkande för läromedlet är att samtliga moment kopplas till ämnesplanen, vilket gör 
det extra tydligt för eleverna att veta vad som förväntas av dem.  
 
Förordet är relativt långt, eleverna får genom många och korta stycken ta del av vad 
boken kommer att innehålla. I förordet förekommer denna formulering; “Allt-i-ett 
betyder att vi har samlat tillräckligt med fakta, texter och övningar för att du ska klara 
kursen” (Harstad och Tanggaard 2011:1). Eleverna får redan från början information om 
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att det material som ryms i detta verk är tillräckligt för att genomföra kursen, ordval 
som Allt-i-ett och tillräckligt visar tydligt vilken känsla författarna vill förmedla till sina 
läsare. Det finns ytterligare ett exempel som är anmärkningsvärt; “För dig som hellre 
lyssnar än läser är boken dessutom inläst (s, 1). Författarna inspirerar och talar om för 
sina läsare att de är medvetna om att det finns elever som av olika anledningar hellre 
lyssnar på en text än att läsa den själv.  
 
Svenska 1 helt enkelt  
 
Läromedlet Svenska 1 helt enkelt är uppbyggt på ett pedagogiskt sätt genom tydliga 
dispositioner vid kapitlens början där det framgår vad kommande avsnitt kommer att 
innehålla. Det förekommer exempelvis vid upprepade tillfällen stora versaler vid 
rubriksättning, vilket också inger en känsla av tydlighet och struktur. Mängden 
textmassa upplevs vara massiv, det vill säga att det är mycket text på sidorna. Bilderna 
består inte av verkliga avtryck utan är istället mer kulturella på det sättet att de avbildar 
olika byggnader, båtar och äldre dåtida människor med tidsenliga kläder. Det är också 
vid en första anblick komplext att se vad bilderna syftar till, då de inte på ett självklart 
sätt sammankopplas med rubrikerna och avsnittets innehåll. Intrycket av verket är 
relativt svårdefinierat och upplevs i och med ovanstående redogörelse rikta sig till 
elever som har en relativt god grund att stå på inom ämnet. Samtliga moment kopplas 
till ämnesplanen, vilket skapar tydlighet och struktur både för lärare och elever. 
Läromedlet innefattar inte något omfattande förord. Eleverna får beskrivet för sig att 
boken riktar sig till kursen Svenska 1 och att innehållet är uppbyggt på ett sätt som gör 
att de förväntas nå målen. Det gestaltas genom följande formulering; “Vi ger dig som 
elev viktiga verktyg för att klara kursen”, “Väljer du att arbeta med boken från pärm till 
pärm täcker du in hela det centrala innehållet och du står väl rustad för det nationella 
provet på vårkvisten” samt “Det går naturligtvis även att använda sig av annan 
referenslitteratur än den som är bifogad och ändå använda de flesta av bokens övnings- 
och slutuppgifter” (Nilsson och Winqvist 2016:11). Författarna fokuserar avsevärt på 
mål och kunskapskrav.   
 
4.1.1 Summering  
 
Bland de fyra läromedlen går det att utläsa att de som riktas till de yrkesförberedande 
programmen, det vill säga Svenska impulser 1 - för yrkesprogrammen och Insikter i 
svenska båda arbetar för att inspirera sina läsare på olika sätt. Det framgår dels genom 
utmärkande bilder och motiv samt genom formuleringar som tyder på att de lägger extra 
fokus på att introducera svenskämnets intresseområden. De delar också sättet att bygga 
upp kapitlen i form av mindre text som var fallet i Insikter i svenska och repetition- och 
checklistor med ämnesinnehåll i kortare versioner för Svenska impulser 1 - för 
yrkesprogrammen.  
 
Gemensamt för de två övriga läromedlen det vill säga Svenska impulser 1 och Svenska 1 
helt enkelt som inte uttalat riktar sig till en speciell elevgrupp, är att de genom sättet att 
introducera böckerna förutsätter att deras läsare redan har ett intresse och motivation 
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inför svenskämnet. Det framgår inga extra formuleringar där syftet framställs vara att 
öka intresset hos eleverna. Boksidorna innehåller förhållandevis mycket text där 
framförallt Svenska 1 helt enkelt utmärker sig genom exempelvis dess svårtolkade 
bilder. Svenska 1 helt enkelt innehåller tydliga kopplingar till ämnesplanen, vilket inte 
Svenska impulser 1 gör, något som däremot var gemensamt för verket Insikter i 
Svenska.  
 
4.2 Skriftlig framställning   
 
Nedan följer beskrivningar från de fyra läromedlen som alla koncentreras kring vilka 
förväntningar som ställs på eleverna. Det inriktas framförallt till uppgiftsinstruktionerna 
där olika formuleringar och uppgifter inom samma ämnesområde ställs emot varandra. 
Området är strukturerat efter tre huvudområden i GY 2011; skriftlig framställning som 
startar i textgenren novell och krönika och som avslutas med den argumenterande 
texten. Därefter följer muntlig framställning samt social variation. Varje område börjar 
först med en överblick kring vardera läromedel och fortsätter sedan med en granskning 
av uppgifterna. Strukturen är gemensam för resterande del av resultatet.  
 
Svenska impulser 1 – för yrkesprogrammen (novell) 
 
Novellkapitlet består av totalt sex sidor. Eleverna får ta del av ett novellexempel. Det är 
novellen Glädje skriven av Anton Tjechov. Eleverna möts också av olika sätt att 
tillägna sig novellens struktur. I detta läromedel får eleverna ta del av novellens 
uppbyggnad genom att dess kännetecken är uppspaltade efter varandra, i en tydlig och 
överblickbar struktur.  
 
Svenska impulser 1 (novell) 
 
I detta läromedel möts eleverna av sex olika novellexempel med skilda författare. 
Kapitlet består sammanlagt av totalt tretton sidor. Novellens struktur är något som 
eleverna får tillägna sig genom den löpande texten.  
 
Insikter i svenska - yrkesprogrammen (krönika) 
 
Eleverna möts initialt av en redogörelse kring vad textaktiviteten krönika är för något. 
De får ta del av information som berättar att skribenter tillåts vara subjektiva när de 
skriver genom att uttrycka tankar och värderingar. Kapitlet innehåller relativt lite text 
som beskriver texttypen, endast två stycken, varav det ena stycket talar om att det finns 
en övning på den kommande sidan. Samtliga övningar är placerade längst bak efter 
kapitlet.   
 
Svenska 1 helt enkelt (krönika) 
 
Eleverna möts först av ett långt innehållsavsnitt som presenterar texttypen. Texten 
innehåller också en tydlig disposition gällande krönikans olika delar. Uppslaget går 
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systematiskt igenom inledning, argument för sin åsikt, slutsats och uppmaning samt 
språk och stil. Eleverna får tillgång till två hela sidor det vill säga ett uppslag, innan de 
på nästkommande sida får ta del av en exempeltext med tillhörande kommentarer.  
 
4.2.1 Samtalsuppgifter  
 
Nedan exemplifieras ett urval av de samtalsuppgifter som ryms i Svenska impulser 1 - 
för yrkesprogrammen och Svenska impulser 1, med fokus på författarnas förväntningar 
av vad eleverna inom de olika programinriktningarna förutspås bemästra. Dessa jämförs 
specifikt eftersom de speglar en liknande uppbyggnad, vilket gör det intressant att 
reflektera kring dem i ett första skede innan övriga läromedel vävs in. På liknande sätt 
som ovan är även denna struktur konsekvent för resterande del av resultatbeskrivningen.  
 
Svenska impulser 1 – för yrkesprogrammen 
 
Samtalsuppgiften består framförallt av konkreta frågor som går att koppla till texten. 
Detta gestaltas exempelvis genom följande formulering; “Hur inleds novellen?” 
(Markstedt 2013: 131). Frågan riktar sig direkt till texten och eleverna ställs inför en 
fråga som inte kräver någon vidare reflektion kring textens innehåll och syfte. 
Ytterligare en samtalsfråga lyder; “Varför är egentligen Mitia så glad över att få ha 
kommit med i tidningen? Vilka kommer att dela hans glädje?” (s, 131). Inte heller 
denna fråga kräver elevernas kunskap av inferensläsning.   
 
I enlighet med GY 2011 ska eleverna behärska; “Bearbetning, sammanfattning och 
kritisk granskning av text” (Skolverket 2011:162). Eleverna behöver genom detta 
exempel endast bearbeta texten, men ställs aldrig inför att granska den kritiskt genom att 
se de underliggande tolkningarna av texten i uppgifterna. För att uppnå ett E i betyg 
krävs det att eleven ”(...) kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av 
texter (...) ”(GY2011:163). Genom de frågor eleverna möter i läromedlet når de inte upp 
till mer än ett E i betyg.   
 
Svenska impulser 1 
 
Läromedelsförfattarna förväntar sig genom uppgiften att eleverna skall dela med sig av 
sin läsupplevelse samt att de är i behov av inferensläsning för att ha möjlighet att 
besvara frågorna. Detta tydliggörs exempelvis genom följande fråga; “Hur inleds 
novellen Ett halvt ark papper? På vilket sätt är det riktigt att säga att Strindbergs novell 
börjar in medias res? (Markstedt och Eriksson 2012:30). Detta är en fråga av en mer 
öppen karaktär. Eleverna behöver dels vara införstådda med begreppet in medias res 
och dels kunna göra en tolkning utifrån textens bildliga budskap.  
 
Den sista samtalsfrågan lyder; “Finns det ett budskap i texten? Vad är det för budskap i 
så fall?” (s, 30). Eleverna förväntas först göra en tolkning kring om det finns ett 
budskap för att sedan redogöra för budskapet.  
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Redan här ställs eleverna inför att i enlighet med kunskapskraven i GY 2011 både 
bearbeta och kritiskt granska texten utifrån dess underliggande betydelser.  
 

Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna 
texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa” och “Eleven reflekterar också över innehåll 
och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp (GY2011:163).  

 
Eleverna ges förutsättningar genom sättet att arbeta för nå ett C i betyg.  
     
Det råder också vissa skillnader i novellen Glädje och Ett halvt ark papper i vad det 
gäller ord och formuleringar. Orden och uttrycksformerna i novellen Glädje består till 
stor del av ord och meningar som eleverna känner till, medan Ett halvt ark papper 
istället är författad med fler komplexa ord och uttryck samt i form av den äldre 
svenskan. Detta gestaltas exempelvis genom ord och uttryck som; sätter bo, harmoni, ty, 
mycken oro, makan, existensen och fruntimmershand i Ett halvt ark papper och genom; 
mamma, pappa, störtade, jajamän, lycka och gissa i novellen Glädje.  
 
4.2.2 Övergripande uppgifter 
 
Nedan följer en redogörelse med övervägande avseende på de slutuppgifter som finns 
knutna till kapitlen i vardera läromedel. Detta kommer vara genomgående även för 
resterande struktur inom resultatdelen.   
 
Svenska impulser 1 - (novell) 
 
Läromedlet innehåller fyra uppgifter, varav två av dessa är jämförbara med boken som 
riktar sig till de yrkesförberedande programmen. Uppgifterna som är jämförbara är att 
eleverna skall skriva en analys utifrån en vald novell och tillsammans dramatisera denna 
med hjälp av repliker. Uppgiften avslutas med att eleverna spelar upp dramat för 
klassen. Eleverna i detta läromedel ställs också inför en uppgift där de skall skriva en 
novell på egen hand. I beskrivningen talar de om hur de skall gå tillväga och beskriver 
också att sättet att arbeta på benämns som att man parafraserar. Nästkommande uppgift 
består av att de skall leta på Internet efter en egen vald novell som de sedan på ett 
kortfattat sätt skall presentera inför sina klasskamrater. Det finns också en infälld röd 
ruta på sidan där eleverna får tips om var de kan läsa mer om repliker. Denna 
uppmaning saknas i läromedlet för de yrkesförberedande programmen.  
 
I enlighet med kursplanen ges eleverna rikligt med tillfällen av muntlig framställning. 
Dramatiseringen kopplas till kunskapskravet om att skapa något intressant som riktas 
till dess tänka målgrupp. Genom att eleverna uppmanas till att leta på nätet kopplas även 
källkritiken på ett mer naturligt sätt in i uppgiften, vilket är ett krav för att uppnå E i 
betyg; “I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt 
tillämpar grundläggande regler för citat-och referatteknik” (Skolverket 2011:163).  
 
Svenska impulser 1 – för yrkesprogrammen (novell) 
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Eleverna i detta läromedel ges friheten att välja om de vill leta på biblioteket eller i 
läromedlet efter en intressant novell. De uppmanas till att läsa den några gånger och 
sedan sammanfatta den inför klassen. Nedan exemplifieras de utmärkande skillnaderna i 
uppgiftsinstruktionerna i de båda läromedlen;  
 

Välj en av modellerna i läroboken, i upplev litteraturen 1 eller hitta en egen på biblioteket 
eller på nätet. Läs den en eller ett par gånger. Förbered en muntlig presentation av 
novellen för några klasskompisar. Sammanfatta innehållet i korthet, kommentera 
novellens form och berätta vad du tyckte om novellen (Markstedt 2013:135).  

 
Eleverna ställs inför ett val kring varifrån de föredrar att inhämta novellen. De får också 
uttryckligen veta att de skall läsa novellen ett par gånger innan de sammanfattar den.  
 

På internet kan du både publicera egna och läsa andras noveller. Leta upp någon sajt på 
nätet där vem som helst får publicera sina texter. Välj en favoritnovell och presentera den 
för några kamrater (Markstedt och Eriksson 2012:37).  

 
Eleverna i detta läromedel ställs inför en relativt fri uppgift där det enda kravet är att 
leta upp en novell någonstans på Internet för att sedan presentera den för 
klasskamraterna. Det presenteras som en självklarhet att dessa elever skall gå ut på nätet 
för att finna en lämplig novell.  
 
Läromedlet syftar till samma kunskapsmål och centrala innehåll som för de 
yrkesförberedande eleverna, de ges dock en garanti av att utföra uppgiften med det 
involverade kunskapskravet om att hantera källor, något som vid en senare del av 
kursen är en nödvändig förutsättning för att nå E i betyg. Det uteblir också 
formuleringar som syftar till att på detaljnivå beskriva hur de skall ta sig an uppgifterna.  
 
Insikter i svenska - yrkesförberedande 
 
Eleverna ställs inför två uppgifter, dels att läsa en krönika och dels att skriva en krönika. 
Det finns två tydliga instruktioner till varje uppgift där eleverna i läsuppgiften möts av 
en ledande fråga, nämligen på vilket sätt de uppfattar att krönikören uttryckte sina 
känslor. Eleverna gavs alternativen; humor, ilska eller andra känslor. De behövde därför 
inte på egen hand tänka ut områden att skriva om. Skrivuppgiften innehöll en tydlig 
instruktion där eleverna inte gavs ett givet ämne utan talar istället om hur de skall tänka. 
Exempelvis genom frågeställningen; “Finns det något som du brukar irritera dig på? 
Eller något du blir glad av? (Harstad och Tanggaard 2011:73). Detta fungerar som 
tänkta ämnen att skriva om. Vid instruktionen för skrivuppgiften skriver författaren; 
“Ämnet i en krönika behöver inte vara svårt eller komplicerat. Ett tips är att tänka på sin 
vardag” (s, 73). Här skriver författarna att eleverna inte skall utgå från att det är svårt 
och kopplar direkt till eleverna själva. Det finns en underliggande tanke om att deras 
läsare eventuellt uppfattar uppgiften som komplicerad att utföra.  
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Uppgiften som syftar till skriftlig framställning kopplas till att både intressera och fånga 
sina läsare genom i detta fall humor och ilska. Även detta koncentreras till 
kunskapskraven för GY 2011 genom;  
 

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, 
dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att 
fungera väl i sitt sammanhang (GY 2011:162).  

 
Eleverna tilldelas ingen information om vikten av att tänka på syfte och mottagare i 
uppgiftsinstruktionerna samtidigt som genomgången av genren var bristande i 
omfattningen. Med orsak av detta riskerar de att inte koppla uppgiften till ett specifikt 
syfte eller en särskild målgrupp, vilket är förutsättningar för att uppnå ett E i betyg. 
       
Svenska 1 helt enkelt 
 
Eleverna möts av en krönika författad av Erik Eje Almqvist (2013). Övningsuppgifterna 
till denna text finns att tillgå på sidan 181 i samma bok och tar utgångspunkt i förståelse 
genom att exempelvis sammanfatta olika rubriker i den aktuella krönikan. Läsförståelse 
med frågor som är både konkreta och av mer reflekterande slag. Eleverna uppmanas 
även här att göra kopplingar till sig själva och människor i deras närhet. De får också 
dispositionuppgifter där de ska titta på vilka argument i krönikan som stödjer den åsikt 
som krönikören förde fram. Till sist får de förfrågningar om både språk och stil. De ges 
också möjligheten att skriva en krönika där det ges information i instruktionen om att 
den skall publiceras på en “(...) seriös och välbesökt hemsida som riktar sig till en något 
yngre läsekrets (...)” (s, 187). Författarna är väl medvetna om vilka läsare de har och 
vilka kunskapskrav som är centrala genom att poängtera dess utmärkande drag. En 
slutuppgift på området innefattar också källkritik där värdering och granskning av källor 
står i fokus.  
 
I ett kapitel lyckas Nilsson och Winqvist (2016) få med stora delar av kunskapskraven i 
GY 2011, både från det centrala innehållet och betygsstegen. Den kritiska granskningen 
finns med som en naturlig del av uppgifterna. Den skriftliga framställningen finns också 
representerad med fokus på mottagare, vilket är ett av kraven för att uppnå ett E i betyg.  
      
“Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är 
sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation” (GY 2011:163). Även källkritiken framställs på ett tydligt 
sätt, vilket kopplas till grundläggande färdigheter inom källkritiken i GY 2011. 
Läromedlet lägger också extra fokus på den tilltänkta mottagaren vilket även är 
centrerat i GY 2011.  
     
4.2.2.1 Summering  
 
I läromedlet Svenska impulser 1- för yrkesprogrammen är författaren tydlig med vad 
eleverna skall göra. Markstedt (2013) uttrycker exempelvis att de skall läsa texten en 
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eller ett par gånger. Sådana kommentarer eller tips på studieteknik ges inte i Svenska 
impulser 1. Eleverna i detta läromedel ges således ytterligare instruktioner som de 
förväntas behöva för att genomföra uppgifterna. Eleverna behöver inte heller leta efter 
en aktuell novell på nätet, utan tilldelas möjligheten att läsa någon som finns mer 
lättillgänglig för dem, vilket riskerar att reducera tillfällen av att öva en färdighet som är 
ett krav för att nå ett E i betyg. I läromedlen som inte inriktas till något specifikt 
program är ramarna något mer fria. Kommentarer eller instruktioner som syftar till hur 
de skall genomföra uppgifterna förekommer inte i samma utsträckning.  
 
I läromedlet Insikter i svenska tilldelas eleverna i läsuppgiften alternativ kring hur de 
uppfattar krönikören, vilket bidrar till att de inte behöver reflektera utanför de redan 
satta ramarna. De får också hjälp med ämnesvalet i form av ledande frågor angående 
hur de upplever olika kategorier av känslor. Författaren talar också om för eleverna att 
det inte behöver vara särskilt svårt att skriva en krönika. Kapitlets innehåll är också 
reducerat i förhållande till vad det är i verket Svenska 1 helt enkelt. Nilsson och 
Winqvist har till skillnad från Harstad och Tanggaard valt att utveckla området betydligt 
mer både i form av textinnehåll och arbetsuppgifter. Uppgifterna täcker såväl 
disposition som språk samt att de förväntas göra kopplingar som sträcker sig utanför 
dem själva.  
 
Gemensamt för de båda läromedlen som riktar sig till yrkesprogrammen är att de är 
avsevärt mycket kortare än vad de övriga två läromedlen är. De innehåller inte lika fria 
och reflekterande arbetsuppgifter där eleverna får tänka utanför sig själva och göra mer 
bildliga tolkningar utifrån texterna de arbetar med. Det förekommer också vid 
upprepade tillfällen ytterligare instruktioner som konkretiserar hur de skall gå tillväga 
för att ta sig an uppgifterna. Det fanns ett exempel där författaren underförstått talar om 
för eleverna att det inte behöver vara särskilt svårt att genomföra uppgiften, något som 
saknas i övriga valda läromedel.   
 
Utifrån Skolverkets (2011) kursplan för Svenska 1 kopplas samtliga läromedel inom 
områdena skriftlig framställning till rådande centrala innehåll och gällande 
kunskapskrav. Skillnaden mellan läromedlen som riktar sig till yrkesförberedande 
program och mellan de som inte gör det, är att eleverna i de yrkesförberedande 
läromedlen inte ges lika många och självklara möjligheter till att träna på de olika 
kunskapskraven, där källkritiska färdigheter utgör ett exempel. Det uteblir också 
formuleringar som syftar till att på detaljnivå beskriva hur de skall ta sig an uppgifterna. 
Resultatet pekar på att det är möjligt för elever på de studieförberedande programmen 
att nå ett högre betyg än E utifrån uppgiftsinstruktionerna, eftersom flera av uppgifterna 
tränar färdigheter som krävs för ett C i betyg.  
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4.3 Argumenterande text  
 
Svenska impulser 1- för yrkesprogrammen  
 
Även detta kapitel är uppbyggt på liknande sätt som föregående kapitel i det nämnda 
läromedlet. Den innehåller punktlistor för att gestalta argumentationens uppbyggnad 
och en snabbrepetition på sista sidan som sammanfattar kapitlet på ett genomgående 
sätt.  
 
Markstedt (2013:74) inleder med några intressanta ord; “Det är lätt att överrösta andra 
genom att tala högt och mycket. Men den som verkligen vill övertyga andra gör det bäst 
med goda argument. Det här kapitlet ger dig grunderna i argumentationsteknik”. Här 
finns det en upplevelse av att författaren från start förutsätter att hans läsare känns vid 
det angivna sättet att uttrycka sig.  
 
Svenska impulser 1 
 
Kapitlet leder eleverna rakt in i ämnesområdet, genom att i löpande text beskriva dess 
karaktär och innehåll.  
 
Några motsvarande ord som går att jämföra i förhållande till de inledande orden i boken 
för yrkesprogrammen är; “En åsikt kan alla ha. Men många gånger krävs det mer än så - 
man måste kunna motivera den också”. (s, 102). Författarna beskriver sakligt vikten av 
att kunna motivera det man menar och står för och utgår inte från att eleverna gör det 
genom höga röster och mycket ljud. Eleverna tränas också i färdigheten att kunna 
motivera, vilket syftar till argumentationstekniska kunskaper inom såväl muntlig- som 
skriftlig framställning.  
 
Insikter i Svenska  
 
Argumentation är en stor del av kunskapskraven både innan och efter reformen 2011. 
Insikter i Svenska rymmer endast en sida med information kring hur en sådan text byggs 
upp. Det är inget utmärkande för elevgruppen, författarna redogör i korta ordalag sakligt 
för genren.  
 
Svenska 1 helt enkelt  
 
Läromedlet ger tydliga instruktioner och dispositioner kring hur en argumenterande text 
byggs upp. Sidorna är innehållstäta med mycket information. De inledande orden lyder 
såhär;  

 
Mycket i livet handlar om att övertyga andra. Ibland handlar det om att få andra att förstå 
att du har rätt eller att något förhåller sig på ett visst sätt. Andra gånger kan det röra sig om 
att få högre lön, att få resa utomlands tillsammans med kompisar eller att ändra en lag. (s, 
88).  
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Det finns en tydlighet i att författarna tror mycket om sina elever och förutsätter att höga 
prestationer ligger dem nära.  
 
4.3.1 Övergripande uppgifter  
 
Svenska impulser – för yrkesprogrammen  
 
Eleverna inom läromedlet ställs inför två uppgifter. De skall hålla ett argumenterande 
tal och skriva en insändare. De skall i talet framföra tre argument och de skall fundera 
på i vilken ordning de bäst lämpar sig att placeras. De skall också fundera på vilket 
motargument som passar bäst samt hur de kan bemöta det. Det kan exemplifieras 
genom följande utdrag; 

 
Tänk ut tre argument som stödjer din tes och i vilken ordning de ska komma. Kom även på 
ett motargument och hur du kan bemöta det. Lägg tid på att komma på en intresseväckande 
inledning och avslutning. Håll ditt tal! (s, 85).  

 
Författaren gör uppgiften konkret och ställer endast kravet att de skall tänka ut argument 
och hur de kan bemöta dem. Insändaren skall innehålla ett eget valt ämne, alternativt 
något de själva hittar på nätet. Uppgiften går ut på att bemöta ämnets tes.  
 
Utifrån GY (2011:162) kopplas färdigheterna;  
 

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig 
presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel 
som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till 
kommunikationssituationen”, argumentationsteknik och skriftlig framställning av 
argumenterande text”, “Grunderna i den retoriska arbetsprocessen” till uppgifterna.   
      

För ett E i betyg skall framställningen även vara anpassad till valt syfte, mottagare och 
en tilltänkt kommunikationssituation. Det förutsätter även ett hjälpmedel som 
förtydligar presentationen. Den muntliga framställningen skall också vara 
sammanhängande och möjlig att förstå. Skolverket poängterar även vikten av en tydlig 
disposition. Detta är ett krav för godkänt i betyg. Dispositionen är något som eleverna 
får instruktioner om att hantera, dock finns det inget krav på att använda ett 
presentationstekniskt hjälpmedel. 
 
Svenska impulser 1 
 
Eleverna i läromedlet ställs inför fyra omfattande uppgifter. De uppgifter som är 
jämförbara är att hålla ett informerande tal och att skriva en insändare. De möter samma 
uppgifter, men uppgifterna förklaras av författarna på skilda sätt. Det visas genom 
utdraget; “(...) Placera argumenten i lämplig ordning. Fundera ut minst ett motargument 
(som du givetvis bemöter). Klargör din tes i inledningen och upprepa den i slutet. (s, 
112). Här är det en självklarhet att de skall bemöta motargumentet och författaren 
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använder till och med ordvalet “naturligtvis”, istället för “tänk ut hur du ska bemöta 
det”.      
 
Även dessa elever möts av uppgiften att skriva en insändare där samma krav ställs på 
dem som på yrkeseleverna. Övriga uppgifter som eleverna i läromedlet uppmanas att 
göra kopplas till att på olika sätt och i skilda sammanhang argumentera för en viss tes 
inom en särskild kontext.  
 
Samma centrala innehåll möter eleverna i detta läromedel, skillnaden är att de får 
avsevärt fler tillfällen av att öva sina färdigheter för att nå högre betyg än vad 
yrkeseleverna behöver utsättas för.  
 
Insikter i svenska  
 
Den uppgift eleverna i detta läromedel tilldelas är att läsa en nyhetsartikel och utifrån 
den skriva om den till en dikt, krönika, insändare eller novell. De uppmanas att “gärna” 
avsluta med en egen fundering kring texterna.  
 
Bristfällig koppling till kunskapskrav, då den enbart konkret syftar till; “Grunderna i 
den retoriska arbetsprocessen”, “Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av 
text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik” (GY2011:162). Inga krav ställs 
på skriftlig- eller muntlig framställning där fokus exempelvis ställs på mottagare och 
kommunikationssituation.  
       
Svenska 1 helt enkelt  
 
Eleverna tilldelas hela uppslag med olika uppgifter som kopplas till argumentation. 
Slutuppgiften innefattar till sist att svara emot en debattartikel. De uppmanas till att 
använda ett varierat och nyanserat språk. De förväntas också att reflektera över 
dispositionen och kring att få med minst tre olika stilfigurer.  
 
Samma kunskapskrav som tidigare, men med möjlighet till att prestera på en betydligt 
högre betygsnivå i och med att begrepp som både reflektera och nyansera finns med i 
uppgiftsinstruktionen.  
 
Nedan följer utdrag från GY (2011:164-163) som synliggör skillnaderna mellan ett C 
och ett A i betyg;  
 

Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak 
följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis 
välformulerat.   
      
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är samman- 
hängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt 
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urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket 
är varierat och innehåller goda formuleringar.  

 
Det förstnämnda symboliserar betygssteget C, medan det sistnämnda konkretiserar 
färdigheterna som krävs för betyget A. Det blir genom dessa utdrag tydligt att eleverna i 
Svenska 1 helt enkelt ges fler begrepp och möjligheter att utveckla färdigheter som 
sträcker sig till de högre betygsstegen.  
 
4.3.1.1 Summering  
 
Gemensamt för yrkesprogrammen är att de möter ett mindre antal uppgifter där det 
ställs lägre förväntningar på vad de förväntas utföra och klara av i uppgifterna än vad 
det görs för eleverna på de studieinriktade programmen. Det förekommer framförallt i 
Svenska impulser - för yrkesprogrammen konkreta förtydliganden om vad de skall lägga 
tid på i arbetsprocessen samt förstärkande ord som “naturligtvis” för boken som inte 
riktar sig till ett specifikt program. Gemensamt för de båda studieinriktade läromedlen 
är att de är mer omfattande och ställer utifrån författarna uttryckt, självklara krav på 
eleverna där de även efter att ha arbetat igenom kapitlet har en närmare väg för att nå ett 
högre betyg än E. Detta synliggörs framförallt genom exempelvis Nilsson och 
Winqvists (2016) förväntningar om kunskaper som inkluderar begreppen varierat och 
nyanserat i läromedlet Svenska 1 helt enkelt.  
 
4.4 Muntlig framställning  
 
Svenska impulser 1 - för yrkesprogrammen  
 
Kapitlet “Tala inför andra” består i läromedlet av sexton sidor, till stor del innehållande 
uppvärmningsövningar. Det första eleverna möts av är en infälld ruta som talar om 
vikten av förberedelse för att övervinna nervositeten. Därefter följer två hela uppslag 
med uppvärmningsövningar som skall fungera som en bra start inför kommande 
arbetsuppgifter. Eleverna får sedan läsa en text där författaren upplevs vilja skapa en 
kontakt genom retoriska frågor som återigen kopplas till nervositet och obehagskänslor 
inför att tala inför andra. Ett exempel som gestaltar det är: “Hur känner du när du ska 
hålla en redovisning inför klassen? Nervöst? Lite läskigt? Då är du inte ensam. Så 
känner många (Markstedt 2013:60). Markstedt talar utifrån utgångspunkten att detta är 
ett faktiskt tillstånd hos sina läsare. 
 
Eleverna får ta del av några få textutdrag där personer gestaltas och som både uttrycker 
en rädsla och en självsäkerhet inför att tala inför andra. Eleverna får mycket information 
kring hur de bäst förbereder sitt framförande, hur de skall skriva sitt manus och till sist 
att de skall lära sig talet. De ges exempel på hjälpmedel. En hel sida ägnas åt att 
synliggöra olika stilfigurer till eleverna med en tydlig förklaring med tillhörande 
exempel efter varje figur. Respons till varandra lyfts också fram där författaren ger 
exempel på kommentarer och frågor att ställa efter kamraternas framföranden. Kapitlet 
avslutas med en snabbrepetition av kapitlets innehåll, denna är skriven i punktform.  
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Textutdraget där Markstedt talar om för eleverna hur de skall hantera innehållet i sina 
framföranden har rubriken “Bestäm innehållet” och ser ut på det här sättet;  
 

Bestäm ditt ämne i god tid. Välj gärna ett ämne som engagerar och intresserar dig. Börja 
med att låta tankarna flöda fritt och associera kring ditt ämne. Skriv ned sådant du vet eller 
tycker om ditt ämne. Sök dig sedan vidare och leta information på nätet eller i biblioteket 
(Markstedt 2013: 64).  

 
Det förekommer inga uppmaningar kring att vara källkritisk när de botaniserar på nätet, 
de får också klarlagt konkreta företeelser som att tankarna ska flöda fritt.   
 
Svenska impulser 1 
 
Kapitlet består av totalt tio sidor och till skillnad från läromedlet som riktar sig till de 
yrkesförberedande programmen innehåller detta kapitel inga förberedelser eller 
uppvärmningsmoment. Eleverna möts av samma inledande textutdrag som föregående 
verk. Skillnaden är att det inte fokuseras på någon nervositet i detta läromedel, det 
nämns aldrig som en självklar del i den inledande texten. Eleverna får efter de inledande 
orden med en gång ta del av textexempel i kombination med hur de går tillväga i 
processen att förbereda talet.  
 
Författarnas text till eleverna när de är framme vid tavlan och ska hålla sitt framförande 
lyder; “Tänk positivt-äntligen ska du få framföra det som du förberett dig väl inför! 
(Markstedt och Eriksson 2012:98). Markstedt och Eriksson förutsätter att deras läsare 
väntat på detta tillfälle och nu är ivriga att få presentera arbetet. Det är viktigt att 
anmärka att författarna fäller in olika källor, exempelvis Svenska Akademiens ordlista 
(2006) och poängterar i samband med detta att det är betydelsefullt att veta varifrån 
källorna man väljer till sina tal kommer. Sista sidan i kapitlet innehåller en intervju med 
komikern och ståupparen Babben Larsson, där hon delger upplevelser och råd inför det 
kommande framförandet. I detta kapitel finns det ingen feedback eller någon responsdel 
där eleverna får vägledning i hur de skall hantera det på bästa sätt.  
 
Det textutdrag som vägleder eleverna till hur de skall ta sig an ett ämne har rubriken 
“Inventera - bestämma innehållet”. Stycket är formulerat på det här sättet;  
 

Bestäm ditt ämne i god tid. När du har valt ämne gäller det att hitta material till ditt tal. Den 
här delen av förberedelsen kallas inventering. Tänk på att vara kritisk i ditt val av material 
och välja det som verkligen passar - inte bara det som du råkar hitta. Ta för vana att 
anteckna var du hittar informationen. Du kan komma att behöva tala om varifrån dina 
uppgifter kommer.” (Markstedt och Eriksson 2012:93).  

 
Eleverna får ytterligare ett begrepp till sitt ordförråd, nämligen inventera. De uppmanas 
också till att vara källkritiska under den tid de är ute på nätet och söker information till 
talen, eftersom de kan komma att behöva redovisa detta i ett kommande skede.   
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Insikter i svenska - yrkesprogrammen 
 
Eleverna möts av mycket text i samband med den muntliga framställningen som endast 
benämns “tala”. Ett av de första textutdragen lyder följande;  
 

Däremot är det inte alla som tycker om att tala inför andra. Många förknippar föredrag med 
olust och nervositet. Om du är en av dem lönar det sig att träna innan du ställer dig inför en 
grupp (Harstad och Tanggaard 2011:26).  

 
Författarna inleder med att tala om nervositet som något självklart. Kapitlet som följer 
innehåller checklistor med tips på hur de skall strukturera sina framföranden och även 
en hel del utklipp från tidigare kända tal. Kapitlet är omfattande till kvantiteten och 
innehåller flertalet exempel.  
 
Svenska 1 helt enkelt  
 
Kapitlet består av totalt fjorton sidor, med innehållstät information. Inledningen 
refererar till historien kring retoriken och vikten av att kunna tala inför människor. 
Eleverna tas också tillbaka till Hitlers dagar, med fokus på retorikens kraft. Författarna 
nämner mot slutet av inledningen att det är vanligt förekommande med nervositet, men 
det får inte en lika framträdande roll i och med den historiska tillbakablicken. Eleverna 
får sedan ta del av alla tänkbara delar inom ett väl genomfört tal, det vill säga mottagare, 
sändare och budskap, ethos, logos och pathos. Samtliga med de latinska 
översättningarna. Allting står förmedlat i en löpande text, utan tillhörande bilder.  
 
4.4.1 Samtalsuppgifter   
 
Svenska impulser 1 – för yrkesprogrammen 
 
I de två frågorna som riktar sig till att samtala om texten finns det direkta svar i de 
textutdrag som eleverna läst kort dessförinnan. En exempelmening ser ut såhär: “Vad är 
det egentligen som gör Turk så nervös inför redovisningen?” (Markstedt 2013:63). 
Svaret går att finna i texten.  
 
Eleverna får i läromedlet också en extra samtalsövning med rubriken “Trygghet och 
obehag”. Övningen innefattar moment där eleverna skall diskutera hur det känns när de 
upplever obehag och varför de tror att den känslan uppstår.  
 
Utifrån GY 2011 möts eleverna av att bearbeta text och att sammanfatta viktiga delar 
genom frågorna. Den kritiska granskningen uteblir till stor del, eftersom inferensläsning 
och den analytiska förmågan inte efterfrågas i någon vidare mening. Utifrån att läsa och 
svara på frågor baserat på det lästa placeras eleverna på en E nivå. Elever som är mer 
självgående och som även reflekterar kring textens huvudtanke närmar sig ett C i betyg 
utifrån kunskapskraven. 
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Svenska impulser 1  
 
Kapitlet omfattar reflekterande och utredande diskussionsfrågor som lyder; “På vilket 
sätt vill talaren väcka uppmärksamhet med sin inledning och få åhörarna att bli 
intresserade?” samt “Det finns även argumenterande delar i talet. Ge exempel.” 
(Markstedt och Eriksson 2012:97).  
 
Eleverna tvingas till bearbetning, sammanfattning och även till viss del kritisk 
granskning av texten för att kunna besvara frågeställningarna. Detta ger möjligheter till 
färdigheter på en C nivå. Eftersom eleverna ställs inför mer utmanande uppgifter ökar 
även deras reflekterande färdigheter, vilket är ett krav för ett A i betyg. Bearbetning, 
sammanfattning och kritisk granskning av text.   
     
4.4.2 Övergripande uppgifter  
 
Svenska impulser 1 – för yrkesprogrammen  
 
Eleverna ställs inför två uppgifter, där båda inkluderar att hålla ett tal. De skall hålla ett 
informerande tal om något intresseväckande med fokus på tankar och erfarenheter. Tal 
nummer två innefattar istället ett hyllningstal där de fritt får välja någon person eller sak 
som de inte kan leva utan och sedan presentera det för kamraterna.   
 
Kunskapskravet från (GY2011:162) finns tydligt representerat; 
    

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig 
presentation intressant och övertygande. Användning av presentations- tekniska 
hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är 
anpassad till kommunikationssituationen.   

 
Författarna har inget krav på ett presentationstekniskt hjälpmedel, vilket är en 
förutsättning för betyget E.  
 
Svenska impulser 1  
 
Även dessa elever ska hålla ett informerande tal. De ska gemensamt i klassen diskutera 
sig fram till olika alternativa ämnesförslag. De förväntas leta information kring det 
valda ämnet och efter varje avslutat tal ge respons till varandra i klassen. Innan 
framförandet skall alla öva med en kamrat. I övriga uppgifter och kunskapskrav som 
inte är jämförbara med den yrkesförberedande boken ingår det presentationstekniska 
hjälpmedel, något som tenderar att öka möjligheten till mer än ett E i betyg. För att 
uppnå betyget C krävs det ytterligare en dimension av hanteringen av det 
presentationstekniska hjälpmedlet, nämligen att de kan hantera det med viss säkerhet. 
Eleverna i detta läromedel ges rikligt med tillfällen till detta, vilket ökar färdigheterna 
och i förlängningen möjligheten till de högre betygsstegen.  
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Insikter i svenska  
 
Kapitlet innehåller många olika övningar. De får först öva på att skriva olika förslag på 
endast inledningar och avslutningar och sedan motivera varför de anser att de är bra 
skrivna. De får läsa hela kända tal som de får reflektera kring, exempelvis över varför 
det talet blivit känt för världen. Det är först på nästkommande sida som eleverna ställs 
inför uppgiften att hålla ett tal inför sina klasskamrater. Högtidstal och ett 
argumenterande tal. De ges flera exempel på utifrån vilka perspektiv de kan tala. De 
uppmanas till att ha med en tydlig inledning och avslutning, samt känsloargument. 
Författarna påpekar vikten av att inte endast rada upp fakta.  
 
Den muntliga framställningen finns tydligt representerad med fokus på disposition, 
vilket ger indikationer på möjligheten till ett högre betygssteg. Det 
presentationstekniska hjälpmedlet uteblir dock vilket minskar möjligheten att nå de 
högre betygsstegen. Eleverna riskerar att i förlängningen inte nå ett godkänt i betyg om 
de inte givits tillfällen att använda något hjälpmedel i sitt framförande.  
 
Svenska 1 helt enkelt  
 
Övningarna och uppgifterna är omfattande. Även dessa elever får öva på att skriva 
inledningar och avslutningar, de får argumentationsövningar där ethos, lagos och pathos 
utgör uppgifterna. Något som är utmärkande för läromedlet är att de får konkreta 
övningar där stilfigurerna finns med. Genom att presentera varandra i par, uppmanas de 
till att ta med tre olika stilfigurer när de senare redovisar sin kamrat inför klassen. De får 
också specifika övningar i röststyrka och intonation där de får imitera olika känslor, 
exempelvis rädd, glad och arg. Slutuppgiften består av två steg. De ska hålla en muntlig 
framställning med temat familj. De elever som lyssnar på sina klasskamrater får i 
uppgift att fylla i en matris om huruvida eleven uppfyller kunskapskraven. Detta 
avslutas sedan med en diskussion i klassen angående positiva aspekter kring 
framförandet samt utvecklingsfaktorer. Detta får också vara ett underlag inför 
nästkommande framförande för att varje elev ska ges möjlighet att förbättra sina 
framföranden. 
 
Kunskapskravet i GY (2011: 163) är väl involverat; 
 

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig 
presentation intressant och övertygande. Användning av presentations- tekniska hjälpmedel 
som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till 
kommunikationssituationen.   

 
För att nå ett A i betyg krävs följande färdigheter;  
 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och 
åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. 
Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, 
begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och 
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kommunikationssituation. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med 
säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och 
är väl integrerat i den muntliga framställningen (s, 164).  

 
Det är tydligt att eleverna genom exempelvis förberedelserna i form av både 
presentationer i par och intonationsövningar förbereds väl och ökar möjligheterna till att 
skapa en god åhörarkontakt, vilket är ett av kraven för att nå ett A i betyg.    
 
4.4.2.1 Summering  
 
Svenska impulser - för yrkesprogrammen inleder kapitlet om muntlig framställning 
genom flertalet olika uppvärmningsövningar som beskrivs vara bra inför redovisningar. 
Dessa uteblir genomgående i Svenska impulser 1, där författarna med en gång 
introducerar eleverna till faktiska förberedelser inför framställningen. Läromedlet för 
yrkesprogrammen placerar känslor som nervositet, obehag och trygghet i centrum för 
eleverna, där orsaken tycks vara att fånga deras upplevelser och erfarenheter av att prata 
inför grupp. Detta är även fallet i Insikter i svenska som också riktar sig till 
yrkesprogrammen. Svenska 1 helt enkelt ger istället en historisk tillbakablick där 
nervositeten emot slutet visserligen nämns, men inte som en huvudfaktor. Det beskrivs 
inte lika tydligt för övriga elever där författarna istället upplevs vända på fenomenet och 
presentera en bild av att det nu äntligen är dags för dem att komma igång. Insikter i 
svenska har valt att benämna kapitlet om muntliga framföranden med verbet “tala” 
medan Svenska 1 helt enkelt istället benämner det som “muntlig framställning”. 
Samtliga rubriker i detta läromedel försätts med en latinsk översättning, detta är 
särskiljande för samtliga aktuella böcker.  
 
Uppgifterna för yrkeseleverna i Svenska impulser 1 är inte reflekterande, vilket innebär 
att svaren på ett tydligt sätt går att finna i de textexempel som författarna ger exempel 
på. Detta står som motsats till verken för de studieförberedande programmen där 
samtalsövningarna innefattar såväl underliggande faktorer som hur talaren ville väcka 
uppmärksamhet i inledningen, vad talets budskap egentligen är och vilka delar som är 
argumenterade. Uppmaningar kring att vara källkritisk uteblir för yrkeseleverna, till 
skillnad från övriga elever. Typiskt för övriga uppgifter är att det saknas en responsdel i 
läromedlet för de studieinriktade programmen, vilket framstår centralt för 
yrkeseleverna.  
 
Gemensamt för både Svenska impulser 1, Insikter i svenska och Svenska 1 helt enkelt är 
att det är många övningar med ett omfattande innehåll, med varierande 
övningsuppgifter. Utmärkande för Svenska 1 helt enkelt är att det i övningsuppgifterna 
är mycket fokus på kunskapskrav och bedömningsmatriser, vilket inte förekommer i 
den utsträckningen i något av de andra läromedlen.  
 
Kunskapskraven i GY 2011 är väl synliggjorda i samtliga läromedel. Det som återigen 
skiljer sig mellan verken är vilka betygssteg eleverna ges möjlighet att uppnå utifrån de 
uppgiftsinstruktioner läromedlen ger. De två läromedel som inte specifikt riktar sig till 
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de yrkesförberedande programmen tenderar att lyfta in fler aspekter av samma uppgift 
och betona vikten av exempelvis källkritik och presentationstekniska hjälpmedel för att 
öka säkerheten att hålla sig inom de rådande kunskapskraven.  
 
4.5 Språklig variation   
 
Svenska impulser 1 – för yrkesprogrammen  
 
Kapitlet som riktar sig till ämnesområdet språklig variation, benämns i läromedlet som 
“Svenska på olika sätt”. Kapitlet rymmer exempelvis känslor, dialekter, ungdomsspråk 
och sociala dialekter. Utmärkande är att yrkesspråk exemplifieras i verket, med fokus på 
bland annat identitet. Kapitlet innehåller inga checklistor eller sammandragningar kring 
det som är framträdande. Skillnaden från övriga delar som tidigare lyfts i läromedlet är 
att det hela tiden varvas med konkreta och lekfulla uppdrag som eleverna förväntas 
utföra.  
 
De inledande orden är intressanta; 
 

Får man tala precis hur man vill, när man vill? När är de egentligen okej att svära? Och är 
slangord verkligen bra för språket? Språk väcker känslor och nästan alla har en åsikt om 
vad som är dåligt och bra, fint och fult, lämpligt och opassande i språkbruket. Det gäller 
säkert även dig och dina klasskompisar. Så därför - välkomna att ta plats i Heta stolen. Här 
får ni testa era attityder till språk! (2013:250).  

 
Markstedt upplevs här introducera eleverna med utgångspunkt i det redan kända.  
 
Svenska impulser 1 
 
Kapitlet om språklig variation benämns i läromedlet som “Koll på språket, med den 
inledande rubriken” Svenskan - ett eller flera språk?”. Kapitlet rymmer exempelvis 
dialekter och språket som en social markör. Läromedlet fokuserar till stor del på just 
dialekter och mindre på exempelvis ungdomsspråk, även om dessa inslag finns med om 
än i mindre omfattning. De inledande orden i detta läromedel lyder; 
  

Språk väcker känslor. Nästan alla har en åsikt om vad som är fint eller fult, bra eller dåligt, 
lämpligt eller opassande i språkbruket. Det här kapitlet handlar om hur språket, ditt och 
andras, används i praktiken. Du kommer att få lära dig att svenska kan talas på flera olika 
sätt. Men först och främst ska du få ta pulsen på dig själv och testa hur dina attityder till 
språk ser ut. Välkommen att ta plats i Heta stolen!. (2012:230).  

 
Författarna inleder inte med att ställa retoriska frågor till eleverna om sådant som de vet 
om ligger dem nära, istället börjar kapitlet på ett konkret sätt med en introduktion av 
ämnesområdet. De första inledande orden om svordomar och slangord uteblir från 
denna inledning.  
 
Insikter i svenska  
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Området kring språksociologi är omfattande och rymmer exempelvis både dialekter, 
sociala variationer, slang, ungdomsspråk och minoritetsspråk. Informationen i kapitlet 
är inte denna gång sammanfattande eller indelad i checklistor eller sammanfattningar i 
kortare ordalag. Det är istället hela stycken med innehållsrik text, trots att den är 
välstrukturerad med tydliga rubriker som delar in texten.  
 
Kapitlet inleds med ett intresseväckande citat av Carl Sandburg. Det lyder såhär; “Slang 
är språk som har rullat upp ärmarna, spottat i händerna och gett sig iväg till arbetet” (s, 
204). Detta ger en klar indikation på vilken målgrupp boken riktar sig till och vad 
författarna tror att läsarna kan identifiera sig med.  
 
De inledande orden till kapitlet ser ut på det här sättet; 
 

Det finns många olika slags språk. Engelska är förstås ett språk, spanska ett annat. Men det 
är inte den typen av språk du tänker på om du säger att du inte pratar samma språk som dina 
föräldrar. För det är ju just det ni gör - pratar samma språk. Utan att ni för den sakens skull 
alltid förstår varandra. (2011:205). 

 
Harstad och Tanggaard placerar sig mitt i elevernas erfarenhetsvärld, där oförmågan att 
förstå sina föräldrar sätts i centrum och i relation till området kring språklig variation. 
Detta är återigen en indikation på att skapa igenkänning för eleverna.  
 
Svenska 1 helt enkelt  
 
Kapitlet introducerar sociolekt, kronolekt, dialekt och idiolekt. Precis som varit fallet 
innan i detta läromedel är det en informationstät text eleverna möter. Nilsson och 
Winqvist behandlar även grammatikens byggstenar för att eleverna skall vara väl 
förberedda för att förstå fackspråk i olika sammanhang.  
 
4.5.1 Samtalsuppgifter  
 
Svenska impulser 1 – för yrkesprogrammen  
 
Uppgiften består av fyra frågor. Den första frågan riktar sig till vad skribenten som 
skrev egentligen var irriterad på. Texten handlade om en ung förstaväljare till partivalet 
som inte förstod de ord som politikerna använde och därför inte kunde veta vilket parti 
hon skulle rösta på (s, 253). Detta står i texten, eleverna behöver därför inte reflektera 
eller tillämpa inferensläsning för att reda ut svaret. Även i nästkommande fråga som 
handlar om vad skribenten anser är problemet, finns det direkta svar i texten. Därefter är 
det frågor som riktar sig till vad eleverna själva tycker om olika frågeställningar.  
 
Det finns ytterligare ett exempel i kapitlet som är formulerat på liknande sätt, frågan 
lyder såhär; “Vilka varianter på ordet biograf finns det i svenskan, enligt 
undersökningen?” (2016:257). Samtliga alternativa ord för ordet biograf finns tydligt 



 

 41 

representerade i det korta textutdrag som eleverna förväntas läsa för att kunna diskutera 
frågorna. Resterande frågor kopplas återigen till deras tankar och åsikter.  
 
Ett konkret exempel på ännu en diskussionsuppgift som visar hur de är uppbyggda 
ser ut såhär; 
 
         Samtala i mindre grupper:  

1. Varför är det så viktigt hur man pratar?  
2.  Håller ni med om att språket bidrar till att stärka gemenskapen inom en grupp? Har ni   
några egna exempel?  
3.  Pratar ni på samma sätt med alla människor? Varför? Varför inte?  
(s, 255).  

 
Eleverna förväntas reflektera över sina egna sätt att tänka kring språk och sättet att 
uttrycka sig.  
  
Genom bearbetning och diskussioner i form av reflektioner når eleverna 
kunskapskravet; “Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt 
och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera 
språkriktighetsfrågor” (GY2011:162).   
       
Eleverna ges också tillfälle att; “(...) göra enkla reflektioner över hur språklig variation 
hänger samman med talare och kommunikationssituation (...) Dessutom resonerar 
eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation” (GY2011:163). 
Detta är ett krav för betyget E. 
 
För betyget C krävs följande kunskaper utifrån (GY2011:164) i kursplanen;  
      

Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med 
talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och 
språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt, 
utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation. 

 
Detta ges eleverna underförstått möjlighet till att uppnå i diskussionen kring om de talar 
på samma sätt med alla människor, där avstånd och samhörighet kan vävas in som ett 
naturligt inslag. Det är dock inte något som uttrycks explicit.  
 
Svenska impulser 1 
 
Eleverna möts av ett textutdrag som handlar om Tony Hawk och Danny Way. Texten 
innehåller flertalet ord som är grupprelaterade, det vill säga att de är svåra att förstå och 
utläsa om man inte har en erfarenhet eller tidigare kunskap om i detta fall 
skateboardåkning. Eleverna tilldelas frågeställningen; “Utdraget ur Mats Kolmisoppis 
novell utspelar sig i en skateboardhall. Vilket intryck ger det att texten innehåller så 
många termer och begrepp som har med skateboardåkning att göra?” (s, 233). Eleverna 
förväntas redogöra för textens intryck, det vill säga ett svar eller en diskussion som inte 
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går att finna i texten. Övriga uppgifter kopplas till den kreativa förmågan där de 
förväntas göra listor med ord inom ämnesområdet för att sedan ge en konkret 
motivering till orden.  
 
Ett exempel på ytterligare en diskussionsuppgift som kopplas till slang ser ut på 
följande sätt;  

 
Studera resultaten från de två slangundersökningarna från 1987 och 1998. Diskutera i 
mindre grupper: 
1. Vilka av orden i listorna använder ni? Vilka ord skulle ni aldrig använda? Vilka ord 
tycker ni saknas i listorna?  
2.  Jämför slangorden för “pengar” 1987 och 1998. Vilka förändringar har skett?  
3.  Gör samma jämförelse mellan slangorden för “bra, trevlig”. Hur ser förändringarna ut 
här?  
4.  Det sägs att slangord har kort livslängd. Hur väl stämmer det med resultaten från 
slangundersökningen?  
(s, 237).  

 
Uppgiften exemplifierar hur övervägande del av arbetsuppgifterna de här eleverna ställs 
inför är uppbyggda. Uppgiften är av både analyserande, reflekterande och jämförande 
natur, något som samtliga förmågor riktar sig till i de högre betygsstegen.  
 
Utifrån uppgifterna behandlas följande centrala innehåll samt betygssteg;  
      

Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt 
tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor. 
       
Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till 
exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och infor- mellt 
språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.  
      
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med 
talare och kommunikationssituation  (...) Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån 
några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.  

 
(Skolverket 2011: 162-164).  
 
Eleverna ges utrymme till att fördjupa sina reflektioner och göra jämförelser där 
attityder till språklig variation finns med som ett naturligt inslag och därför även höjer 
nivån på diskussionerna.  
 
4.5.2 Övergripande uppgifter  
 
Svenska impulser 1 – för yrkesprogrammen  
 
Kapitlet innehåller tre uppgifter där två är av mer omfattande natur. Det är först dessa 
uppgifter som anses vara av en djupare karaktär och som därför resulterar i att eleverna 
på de yrkesförberedande programmen förväntas gå ut på Internet och söka information 
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om slangord. De ställs också inför en egen undersökning där de skall intervjua om 
vanligt förekommande slangord som sedan skall avslutas i en rapportskrivning. 
Eleverna skall också skriva en krönika om hur de själva använder språket.  
 
Följande kunskapskrav behandlas; 
    

Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. 
Grundläggande källkritik.    
        
Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, 
dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att 
fungera väl i sitt sammanhang.  
       
Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till 
exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och infor- mellt 
språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.  
(GY2011:162-164).  

 
Eleverna ges egna förutsättningar att nå olika kunskapsmål, utan kännedom kring vilka 
de är. Det betyder att de genom uppgifterna har goda möjligheter att visa sina 
färdigheter men att det förutsätter att de själva är medvetna om vilka faktorer som är 
betydelsefulla.  
       
Svenska impulser 1 
 
Eleverna ställs inför sju olika uppgifter. Författarna skriver följande till eleverna;  
”Gör en fördjupning inom något ämne som har med språk att göra. Välj bland förslagen. 
Kom överens med din lärare om hur du ska redovisa ditt arbete”. (s, 244).  
 
Friheten ges att själva välja. Alternativen är att exempelvis göra en undersökning om 
slang, dialekter, undersökningar kring anglicismer med flera. Utmärkande för dessa är 
att det inte i någon uppgift framgår på vilket sätt eleverna skall utföra undersökningen.  
 
Eleverna står därför inför samma situation som föregående exempel redogjorde för, med 
följande kunskapskrav från (GY2011:162-164);  
 

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, 
dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att 
fungera väl i sitt sammanhang.   
       
Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt 
tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor. 
       
Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till 
exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och infor- mellt 
språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.  
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De ges ett stort frihetsområde när de på egen hand får välja vilken uppgift de föredrar att 
arbeta med. Författarna litar både på deras beslutsförmåga och på att de är medvetna om 
vad och på vilka sätt de skall gå tillväga för att utföra uppgifterna samt vad som 
förväntas av dem för att nå ett godkänt i betyg.  
 
Insikter i svenska  
 
Uppgiften som är direkt kopplat till ämnesområdet språksociologi innefattar att eleverna 
i ett första skede utifrån ett givet textutdrag gissar vilket språk det är som förekommer. 
Uppgift nummer två innebär att de skall översätta textstycket till tre olika lekter och 
slang. De ges alternativen på sidan 237; 
 

a. ditt kronolekt 
b. din dialekt 
c. SMG (tänk på ordföljden!) 
d. Slang 
 

De utsätts inte för några fördjupade, reflekterande och analyserande uppgifter. De 
förväntas snarare använda och behärska de begrepp inom området som behandlats 
tidigare.  
 
På grund av att de inte förväntas producera något från grunden eget, är det svårt att 
avgöra vilket kunskapssteg de landar på i uppgifterna. Det är enbart tydligt att 
uppgifterna syftar till följande två utdrag från (GY2011:162);  
  

Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt 
tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.  
     
Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till 
exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt 
språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. 

       
Svenska 1 helt enkelt  
 
Det finns ett stort antal övningsuppgifter kopplat till det aktuella ämnesområdet i detta 
läromedel. Övningarna påminner på flera sätt om övningarna i föregående läromedel. 
De ställs exempelvis inför diskussionsuppgifter där de får diskutera hur de pratar med 
varandra i olika sammanhang och föra diskussioner om ord som är vanligt 
förekommande i olika grupper. De lägger också mycket fokus på det kvinnliga och 
manliga, det vill säga hur kvinnor och män talar och uttrycker sig. Slutuppgiften består 
av en muntlig presentation med fokus på språklig variation. Presentationens innehåll är 
direkt taget från Svenska 1 centrala innehåll och inbegriper kunskaperna; reflektera, ge 
exempel och resonera. Följande utdrag från elevinstruktionen exemplifierar 
kunskapsnivån på uppgiften;  
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Presentationen ska vara informativ och pedagogisk till sin karaktär. Konkreta och talande 
exempel värderas högt”, “Uppgiften kräver att ni använder någon form av 
presentationstekniskt hjälpmedel (...)” (s, 250).  

 
Eleverna ställs inför en uppgift som är omfattande till sin karaktär. Beskrivningen av 
densamma förutsätter också att de är väl införstådda med språkliga uttryck och begrepp, 
det vill säga att författarna och eleverna besitter ett gemensamt metaspråk. I och med 
dessa uppgifter kopplas följande centrala innehåll till eleverna;   
     

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig 
presentation intressant och övertygande. Användning av presentations- tekniska hjälpmedel 
som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till 
kommunikationssituationen.  
  
Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till 
exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och infor- mellt 
språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.  
(s, 162).  

 
De ges genom författarnas färdighetskrav möjlighet att utveckla förmågorna resonera 
och reflektera, vilka båda syftar till betyget A. I kunskapskraven ser det ut på följande 
två sätt;  
      

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och 
åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör 
eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och 
väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet 
använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i 
den muntliga framställningen. 
      
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation 
hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat 
diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom 
resonerar eleven utförligt, utifrån era olika perspektiv, om attityder till era olika former av 
språklig variation (s, 164).  

     
4.5.2.1 Summering  
 
Gemensamt för de fyra läromedlen är att språksociologiområdet var relativt omfattande 
i vardera boken. Det finns säkerligen en naturlig förklaring till det som grundar sig i att 
området täcker in en hel del skilda kategorier såsom exempelvis dialekt, kronolekt, 
sociolekt och slang. Svenska impulser 1 - för yrkesprogrammen och Svenska impulser 1 
som riktar sig till de övriga programmen var till synes uppbyggda på liknande sätt i 
detta kapitel. Det fanns några få undantag som är värda att nämna och det är gemensamt 
för samtliga av dessa läromedel. Inledningen för Svenska impulser 1 - för 
yrkesprogrammen fångar eleverna genom att ställa en fråga om det är okej att använda 
svordomar eller om det är tillåtet att tala hur man vill oberoende av situation. Förutom 
frågorna kring svordomar är stycket identiskt med Svenska impulser 1. Skillnaden är 
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alltså Markstedts koppling till elevernas erfarenhetsbild av svordomar. Denna skillnad 
går att gestalta även i jämförelsen mellan de två övriga läromedlen, där Insikter i 
svenska introducerar eleverna även där med en direkt koppling till den direkta 
erfarenhetsbilden, genom vad som är betydelsen av ett annat språk där författaren 
exemplifierar det engelska språket.  
 
Uppgifterna i läromedlen fortsätter till stor del genom samma uppbyggnad som inom 
tidigare ämnesområden. Gemensamt för yrkesprogrammen är att de inte ställs inför 
några utmärkande reflekterande uppgifter, utan tenderar istället att redogöra för den 
faktiska sanningen i varje text alternativt diskutera kring vad de själva anser är rätt och 
riktigt. De båda övriga läromedlen innehåller avsevärt fler reflekterande tolkningar och 
kräver också en hel del bildliga tolkningar för att förstå den underliggande poängen i 
texterna. Ytterligare något som är gemensamt för de yrkesförberedande programmen är 
att de oftast, vilket ovanstående ger exempel på, tilldelas tydligare och mer konkreta 
ramar kring på vilket sätt de skall utföra uppgiften och vilka ramar de skall förhålla sig 
till. De får exempelvis information om att de kan leta på nätet eller på biblioteket efter 
information och att de i undersökningar kan intervjua människor för att få ett resultat. 
Sådana typer av ytterligare information uteblir i de läromedel som inte riktas till 
yrkesprogrammen.  
 
GY 2011 genomsyras i samtliga läromedel om än i olika utsträckning. Gemensamt för 
läromedlen är att de behandlar samma centrala innehåll, i detta fall har det varit kravet 
på den språkliga variationen. Skillnaderna är att eleverna som inte tillskrivs i de 
yrkesförberedande läromedlen oftare ställs inför fler jämförelser och reflektioner, vilka i 
ett längre perspektiv kan tänkas syfta till avstånd och samhörighetsaspekten. Det är 
visserligen ett betygskrav även för E, men det framträder mer specifikt längre upp i 
betygsskalan. Yrkeselevernas uppgifter riskerar att lämna sådana aspekter av den 
språkliga variationen åt sidan, vilket i förlängningen kan få förödande konsekvenser för 
den enskilda individens slutresultat.  
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5. Analys 
 
Nedan följer studiens analysdel, vilken är baserad på resultatdelen. Analysen består av 
empirin och en analys av denna i förhållande till den referensram som studien grundas 
på. Studien analyseras utifrån Bourdieus (1999) teori om kulturellt- och ekonomiskt 
kapital tillsammans med kursplan- och kunskapskrav i GY 2011. Bourdieus teorier 
finns också representerade i bakgrundsavsnittet. Analysdelen är uppbyggd på samma 
sätt som resultatdelen, med de fyra huvudrubrikerna som baseras på kursplanen för 
Svenska 1 i GY 2011; Struktur, förord och inryck av läromedlen, Skriftlig 
framställning, Muntlig framställning samt Social variation.  
 
5.1 Struktur, förord och intryck av läromedlen 
 
Vid den första botaniseringen i studiens läromedel synliggörs en sammanfattande och 
reducerad bild av såväl textmassa som litterära verk i läromedlen som riktar sig till de 
yrkesförberedande programmen. Formuleringar i förordet med ordval som ”tillräckligt” 
och ”Allt-i-ett” förstärker bilden av författarnas redan förutbestämda inställning till sina 
läsare. I Skolinspektionens årsrapport (2011) poängteras vikten av högt ställda 
förväntningar på elever, då det om detta utesluts riskerar att skapa en undervisning som 
är både omotiverade och begränsad. Utifrån detta perspektiv pekar resultaten mot att 
yrkesförberedande elever hamnar i ett försämrat utgångsläge. Socialstyrelsens rapport 
(2010) framhäver de elever som kommer från grundskolan med låga betyg på grund av 
att lärarna inte ställt de förväntningar på dem som behövts. Dessa ungdomar riskerar att 
försättas i psykosociala problem, med risk för exempelvis arbetslöshet och utanförskap 
som följd. Bergman (2007) menar i sin undersökning att elever som går på de 
yrkesförberedande programmen på flera sätt får en lättare och mindre omfattande 
undervisning, detta till stor del i form av mängden material. Även Bergman ställer sig 
frågande då det är samma kursplan för samtliga elever i svenskämnet på gymnasiet (jfr 
Waltå 2016). Vidare menar Andersson och Lindblad (2008) att klass är en avgörande 
faktor för att komma in på arbetsmarknaden. De hävdar att elevers sociala bakgrund 
hänger samman med hur de presterar och lyckas i skolan. Konsekvenserna av att som i 
detta fall läromedlen är uppbyggda som studiens resultat visar, kan med koppling till 
ovanstående forskning leda till både arbetslöshet, utanförskap och en sämre ingång i 
vuxenlivet. Vilka förväntningar som ställs på elever baseras utifrån resultatet på val av 
gymnasieinriktning, som i sin tur tenderar att hänga samman med deras sociala 
bakgrund. Bourdieus (1999) tankar om att skolan har makten och att lärarna kan avgöra 
deras framtid blir tydlig redan vid läromedlens struktur och formuleringar.  
 
Resultaten visade att läromedlen för de studieförberedande programmen istället bestod 
av en tät textmassa, betydligt fler svårtolkade bilder och formuleringar som förutsätter 
att deras läsare redan på förhand har ett intresse och en motivation inom ämnet. Detta i 
relation till det som kom fram inom de yrkesförberedande programmen sätter den 
likvärdiga utbildningen i kontrast till varandra. Författarna ställer skilda krav på olika 
elevgrupper. I Rosenthal och Jacobsons (1968) undersökning framgår det att flera 
experiment genomfördes i form av att lärarna fick information kring att några elever 
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hade dolda talanger och att detta skulle visa sig genom goda studieresultat. Resultaten 
visade att eleverna i denna grupp lyckades bättre än övriga elever som hade haft lärare 
som inte ställt höga förväntningar på dem. Lärarnas förväntningar på elevgruppen 
påverkar därför elevernas möjlighet till att lyckas i skolan och i förlängningen även i 
övriga livet. Resultaten från de grundläggande principerna läromedlen från 
yrkesprogrammen synliggör, står i kontrast till de förväntningar som i enlighet med 
Rosenthals och Jacobsons studie är avgörande för elevgruppens prestationer. 
Läromedlen har redan från början visat på vilken nivå gruppen från ett yrkesprogram är 
kapabla att prestera och sänker på så vis möjligheterna för eleverna att nå de högre 
betygsstegen.  
 
I enlighet med Bourdieu (1999) har skolan makten över elevers kulturella och 
ekonomiska kapital, detta på grund av att lärarna styr över vilket material och läromedel 
som används. Intresset av att studera yrkesförberedande gymnasieprogram och 
studieförberedande gymnasieprogram i relation till förväntningar, fokuseras till stor del 
kring sociolekt och dess påverkan dels i ett samhällsperspektiv och dels i ett 
individperspektiv. 
 
5.2 Skriftlig framställning  
 
Vid undersökningen av den skriftliga framställningen i läromedlen synliggjordes att 
elever i de yrkesförberedande programmen inte ställdes inför några reflekterande 
frågeställningar som exempelvis krävde inferensläsning. Detta bedömdes däremot 
elever på de studieförberedande programmen kunna bemästra, då de förväntades både 
kunna tolka och läsa mellan raderna. Författarna utryckte också kommentarer till de 
yrkesförberedande eleverna som syftade till att det inte behövde vara svårt att skriva en 
krönika, medan det ansågs vara mer självklart för övriga elever att vara bekväm med 
den uppgiften (jfr Waltå 2016). Waltå (2013, 2016) uttrycker både i sin rapport och i 
avhandlingen att en stor del av de läromedel hon undersökt jobbar aktivt med att skapa 
igenkänning, med kopplingar till deras kommande yrkesval och gör sedan analysen att 
detta tyder på att elevernas huvudsakliga intresseområde ligger i yrkesområdet, snarare 
än i litteraturen. Även Waltå fastslår att dessa elever saknar utmaningar som exempelvis 
reflekterande läsning. I Svenska impulser 1 - för yrkesprogrammen, finns det ett kapitel 
som benämns Tema yrkesliv. Även Insikter i svenska rymmer vissa exempel som syftar 
till hårt arbete (s, 205). Utöver dessa finns det fåtal direkta kopplingar till elevers 
tänkbara intresseområden i läromedlen för yrkesprogrammen. Utifrån Waltås 
undersökning är det därför möjligt att reflektera kring att det inte längre är lika synligt i 
läromedlen som tidigare, utan att det nu gestaltas genom vilka krav som ställs på 
eleverna i form av exempelvis reflekterande läsning.  
 
Wolf (2002) refererar till den norska språkvetaren Dysthe, som förespråkar att undvika 
en värderande och monologisk envägskommunikation i undervisningen. Hon kallar 
detta för en dialogisk undervisning innehållande autentiska frågor. Den dialogiska och 
reflekterande undervisningen skall enligt Dysthe leda till att elever på egen hand 
förstärker förmågan till att utveckla det egna tänkandet. Ullström (2007) menar att 
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elever snabbt studerar ut hur de skall arbeta med uppgifter för att genomföra dem och 
får också en förståelse för hur de vid ett senare skede kommer att bedömas. Detta 
förekommer enligt Ullström i första hand när uppgifterna liknar varandra. Ullström 
poängterar senare att det är betydelsefullt att elever är medvetna om vad uppgifterna 
syftar till för att kunna arbeta med dem på rätt sätt. Utifrån studiens resultat är de 
autentiska frågorna få bland de yrkesförberedande eleverna och fler bland de 
studieförberedande eleverna. Detta kan i praktiken tänkas innebära att de 
yrkesförberedande eleverna lär sig att de endast behöver besvara och genomföra 
uppgifterna på en ytligare nivå för att klara sig, medan elever på de studieförberedande 
programmen istället tenderar att förstå de mer reflekterande och tolkande uppgifterna 
och göra dessa till de uppgifter som ligger inom deras kunskapsbas (jfr Ullström 2007). 
Detta kan i enlighet med GY 2011 i förlängningen förutspås påverka de olika 
elevgruppernas möjligheter att nå olika betyg vid en senare del av kursen, alternativt i 
kommande svenskkurser. Att läromedelsförfattarna arbetar på detta sätt talar om att det 
finns två olika elevgrupper, som kan olika saker och förväntas behärska skilda uppgifter 
(jfr Waltå 2003).  
 
Broady och Börjesson (2006, 2008) skriver att de ungdomar som går på de 
yrkesförberedande programmen kommer från liknande sociala bakgrunder och att dessa 
placeras långt ifrån de som har föräldrar som är på toppen i näringslivet. Det speglas 
följaktligen enligt deras undersökning även i skolan. Resultatet går i linje med det som 
Bourdieu (1999) hävdar där människor med ett högre kulturellt och- ekonomiskt kapital 
representeras starkare i samhället (jfr Andersson och Lindblad 2008). Den 
gymnasiereform som genomfördes 2011 har medfört att de yrkesinriktade 
gymnasieprogrammen inte längre är högskoleförberedande, vilket innebär att det 
försvinner kurser från deras kursplan som syftar till mer teoretiserade ämnen. Valet till 
gymnasiet blir utifrån Bourdieu därför avgörande för hur deras kulturella- och 
ekonomiska kapital yttrar sig. Detta går i linje med Lovén (2000) som menar att 
individer som tidigare haft ett lågt symboliskt värde i samhället inte utifrån ett 
samhällsperspektiv kan förändra bilden av dem själva, trots förändringar såväl kulturellt 
som ekonomiskt. Utifrån detta perspektiv är det svårt för elever att gå på ett 
yrkesförberedande gymnasieprogram med samma ambitioner som elever på ett 
studieförberedande program, på grund av att bilden av vilka de är förblir oförändrad.  
 
Svensson (2003) redogör för olika individers sätt att förhålla sig till läromedel i 
undervisningen och menar att det finns de som använder den effektivt beroende på att 
den bidrar till en struktur och sammanhållning i gruppen (jfr Wikman 2004). Samtidigt 
finns det de som endast tillämpar den som ett hjälpmedel inom olika moment. I en 
situation där elever möter den sistnämnda läraren i undervisningen, är dess innehåll 
centralt för möjligheterna att prestera och utvecklas. Wikman påpekar att det är 
läromedelsförfattaren som avgör vilken roll exempelvis den reflekterande läsningen får i 
verket, vilket han menar kan leda till en passivitet hos eleverna beroende på dess 
utformning (jfr Dysthe i Wolf: 2002, Ullström 2007). Resultaten i studien visade att 
uppgifterna för yrkesprogrammen i jämförelse till läromedlen på de studieförberedande 
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programmen saknade reflekterande och utmanade uppgifter. Utifrån tidigare forskning 
kan detta följaktligen resultera i bristande utvecklingsmöjligheter.   
 
Brophy (1983) poängterar att elever tidigt känner av vilka förväntningar lärare har på 
dem. Det bidrar till att de skapas ett beteendemönster som överensstämmer med det som 
de uppfattar att lärarna tror om dem. Vidare menar Ruvie-Davies (2006) att högt ställda 
förväntningar på elever bidrar till självständighet och en valfrihet i livet. Forskaren 
hävdar också att elevers tidigare betygsresultat kan påverka hur lärare ser på dem och 
vad de förväntar sig av deras kommande prestationer. Sandell (2007) visar i studien att 
de elever som gör valet till ett yrkesinriktat program i högre utsträckning än annars 
uttrycker en känsla av skoltrötthet och ointresse. Förväntningarna på elever hänger 
samman med den sociala bakgrunden. Elever som kommer från grundskolan med lägre 
betyg och som valt ett yrkesinriktat program riskeras utifrån tidigare forskning att falla 
inom ramen för de elever som ställs inför lägre förväntningar. Det kan tänkas finnas en 
risk att lärarna redan innan mötet med klassen har förutbestämda uppfattningar om hur 
klassammansättningen kommer att se ut och fungera. Detta blir extra tydligt i Rosenthal 
och Jacobsons (1968) studie, där lärare har kännedom om att det finns några 
högpresterande elever utan att veta vilka de är, vilket senare resulterade i högre 
prestationer från samtliga elever. Det går också i linje med Wikman (2004) som hävdar 
att undervisning som läggs på en för hög alternativt för låg kunskapsnivå, kan leda till 
konsekvenser som ointresse för studierna och bristande motivation. Det redogör för en 
komplexitet inom lärares förväntningar på eleverna. En undervisning som är på en för 
hög nivå riskerar i enlighet med Wikman att bidra till att man går miste om eleverna i 
klassrummet, samtidigt som en för låg nivå kan orsaka liknande konsekvenser. Utifrån 
detta perspektiv kan både de studieförberedande och de yrkesförberedande läromedlen 
bidra med negativa konsekvenser för elevers möjlighet att nå de olika kunskapskraven i 
GY 2011.  
 
Utifrån kursplanen i Svenska 1 får yrkeseleverna färre tillfällen att träna färdigheterna 
för att nå ett godkänt i betyg, källkritiken utgör ett exempel inom denna gren. De 
tvingas inte att arbeta på nätet för att finna information, det finns istället andra mer 
lättillgängliga källor att använda sig av för att nå material. Den källkritiska förmågan 
hamnar i skymundan. Skrivuppgifterna är också färre och utan samma omfattningskrav. 
Författarna till läromedlen ger således lärare möjligheten att försätta dessa elever i en 
situation där de inte på ett lika självklart sätt når fram till ett E i betyg eller de högre 
betygsstegen, som de studieförberedande eleverna får. Bourdieus (1999) resonemang 
om att skolan och framförallt lärare har makten, blir därför verklighet och elevernas 
sociala bakgrund framträder och blir avgörande för deras möjlighet att lyckas i skolan.  
 
5.3 Argumenterande text  
 
Resultaten vid den argumenterande texten visade att yrkesprogrammen hade ett starkt 
reducerat innehåll i jämförelse med de studieförberedande programmen. Argumentation 
är en stor del av GY 2011, både inom skriftliga och muntliga aktiviteter. En annan 
skillnad som visade sig var att författarna till de studieförberedande läromedlen 
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tillämpade flertalet förstärkande ord som visade att de var medvetna om att eleverna 
skulle kunna ta sig an delar av uppgifterna på ett självklart sätt, uppgifter som också 
innehöll delar som gav möjligheten till att uppnå ett högre betyg än E. Johansson (2009) 
uppger att det sedan år 1991 inte längre finns någon nämnd som granskar de läromedel 
som släpps ut på marknaden, något som bidrar till att det inte är någon utöver läraren 
som kontrollerar om läromedlet stämmer överens med kunskapskraven. Detta går i linje 
med Ullström (2007) som påpekar lärares och rektorers ansvar av att kontrollera 
arbetsmaterialet. Ullström uttrycker också i sin studie att elever ofta skapar sig en 
förståelse om på vilket sätt de skall ta sig an uppgifter för att utföra dem. Han menar att 
de i samband med detta också får en förståelse för hur de skall bedömas. Det går också i 
linje med Wikmans (2004) resultat kring elevers passivitet vid statiska uppgifter. Med 
koppling till resultaten i den argumenterande textgenren blir det missvisande för de 
yrkesförberedande eleverna. Läromedelsförfattarna ställer inte samma självklara krav på 
dessa elever, medan eleverna på de studieförberedande programmen ställs inför 
uppgifter som syftar till både C och A i betyg. Ordval som indikerar detta är varierat 
och nyanserat i läromedlet Svenska 1 helt enkelt.  
 
Förväntningarna som ställs på elever blir även här tydliga. Elever på yrkesprogrammen 
ställs inte genomgående inför uppgifter som innehåller moment för att nå ett E i betyg. 
Exempelvis saknas det presentationstekniska hjälpmedel vid somliga uppgifter, något 
som är en förutsättning att kunna hantera. Det är därför intressant att det i motsvarande 
uppgifter i läromedlen för alla elever finns med som en naturlig del av uppgifterna. 
Skolinspektionens årsrapport (2011) betonar problematiken i om lärare inte tror på sina 
elever och att det i sådana fall kan leda till att undervisningen blir både begränsad och 
omotiverade. I och med att det är skilda läromedel till olika programinriktningar tycks 
det vara oundvikligt att bortse från den sociokulturella betydelsen i samband med detta. 
Valet till gymnasiet förefaller utifrån de exemplifierade resultaten påverka hur elevers 
utbildning ser ut. Lovén (2000) visar i sin studie att föräldrarnas värderingar och åsikter 
i majoriteten av fallen reproduceras av eleverna. Det skulle i praktiken kunna tänkas 
innebära att det är föräldrarna, det vill säga elevernas sociala bakgrund som påverkat 
vilket program de valt och som också influerar vilken utbildning de får ta del av. Detta 
går i linje med Broady och Börjesson (2006, 2008) som påpekar att människor med 
olika bakgrunder placeras långt ifrån varandra på den sociala kartan.  
 
I de fall då föräldrars värderingar och åsikter reproduceras på elevers val av utbildning 
belyser Eriksson (2014) vikten av vuxnas samtal och integrering med barnen. Samtalen 
och värderingarna elever inhämtat när de kommer till skolan, menar Eriksson krävs att 
lärare följer upp och vidareutvecklar i skolan för att exempelvis språkutvecklingen inte 
skall avta. Återigen speglas påverkan av social bakgrund och föräldrars integrering med 
barnen i en tidig ålder. Detta går i linje med Bourdieu (1999) som belyser skolans 
skyldigheter av att låta elever med olika sociala bakgrunder mötas inom skolan. Skolan 
tycks i enlighet med honom ha makten över deras framtida liv. Utifrån Bourdieus tanke 
om att skolan skall verka som en arena där olika samhällsgrupper möts på ett naturligt 
sätt utan indelningar, skulle det även vara möjligt att lärare inte ser skillnad på vilka 
elever som de tror kan prestera på olika nivåer (jfr Brophy 1993). Inte heller 
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läromedelsförfattarna skulle ges möjlighet att producera olika läromedel med skilda 
ingångar för elevgrupperna. Vilket också Bourdieu skriver råder det idag två skilda 
samhällsgrupper av människor, grupper som i enlighet med Broady och Börjesson står 
långt ifrån varandra på den sociala kartan. Genom forskningen synliggörs återigen hur 
social bakgrund och förväntningar inom skolan påverkar den enskilda individen.  
 
5.4 Muntlig framställning  
 
Resultaten visar att yrkesprogrammen får ta del av en stor del förberedelseövningar för 
att komma igång att prata inför klassen, författarna försöker genom dessa fånga deras 
intresse. Känslor som obehag och nervositet är också centrala i de yrkesförberedande 
läromedlen. Författarna framställer det som något självklart och naturligt att känna så. 
Läromedlen som inte riktar sig till något specifikt program framhålls inte nervositeten 
som en självklarhet, utan vänder istället på det och ger eleverna en känsla av att det 
äntligen är tid för att komma igång. Den muntliga framställningen är central för GY 
2011, den står som första punkt inom det centrala innehållet och täcker in en stor del av 
kunskapskraven för att nå ett E i betyg. En verksamhet och en utgångspunkt för elever 
som bottnar i lågt ställda förväntningar kan ge konsekvenser som lågt såväl kulturellt 
som ekonomiskt kapital (Bourdieu 1999). Läromedlen är kursens första utgångspunkt 
och kan därför tänkas ha en betydande roll, både för lärare och elever (jfr Wikman 
2004). Med läromedlet som utgångspunkt visar läromedelsförfattarna utifrån 
ovanstående resultat att yrkeselevernas muntliga framställning inte är lika självklar att 
genomföra som för resterande elever. Förväntningarna mellan elevgrupperna är därför 
utmärkande. Det blir tydligt genom Rosenthal och Jacobsons (1968) studie där 
förevisningar om vissa elevers dolda talanger gör att hela elevgruppens prestationer 
höjs. Detta går i linje med Brophy (1983) som genom sin undersökning betonar att 
elever i ett tidigt skede känner av vilken bild lärare har av dem och skapar sedan ett 
beteendemönster baserat på detta. Det kan även komma att påverka elevers motivation 
inför skolarbetet (jfr Wikman 2004) Utgångspunkten med koppling till 
läromedelsförfattarnas uppfattningar om att deras läsare har olika känslor inför att 
prestera, kan leda till att yrkeseleverna inte vill visa vad de faktiskt kan, trots att det 
varit möjligt med rätt ställda förväntningar, såväl utifrån lärare som läromedel.  
 
Resultaten visar också att yrkeseleverna i de uppgiftsintruktioner som finns kopplade till 
den muntliga framställningen inte ställs inför samma utmaningar i form av reflekterande 
läsning. Det visar sig också utebli en rad möjligheter till att de skall förhålla sig 
källkritiskt. Det betonas särskilt i läromedlen för de studieförberedande programmen. 
Svenska 1 helt enkelt har exempelvis stort fokus på kunskapskraven, där de betonar ord 
och uttryck som är kriterier för att nå de högre betygsstegen. Waltå framhäver i såväl 
rapporten (2003) som avhandlingen (2016) att den reflekterande läsningen inte är 
framträdande för de yrkesförberedande eleverna (jfr Dysthe i Wolf 2002). Hon betonar 
också att det gärna och ofta kopplas till deras yrkesområde, något som inte visar sig 
tydligt i dessa läromedel. Återigen speglas förväntningarna av eleverna i läromedlen, i 
form av uppgiftsintruktioner, eftersom det är läromedelsförfattarna som bestämmer 
innehållet i böckerna (jfr Wikman 2004). Ytterligare ett exempel är att yrkeseleverna i 
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Svenska impulser 1 - för yrkesprogrammen inte har något krav på att använda ett 
presentationstekniskt hjälpmedel, medan det står med som en naturlig förutsättning i 
Svenska impulser 1. Ruvie-Davies (2009) menar att förväntningarna som ställs på elever 
hänger samman med exempelvis klass och etnicitet, det vill säga deras sociala 
bakgrund. Sandell (2007) hävdar genom sin undersökning att elever som väljer ett 
yrkesinriktat program gör det dels av skoltrötthet och dels av ointresse för teoretiska 
studier, men också för att de har ett starkt intresse för det yrkesområde som de inriktar 
sig på. Elever som istället väljer att gå på de studieförberedande programmen önskar att 
hålla fler vägar och alternativ öppna inför framtiden. När lärare möter en ny klass, kan 
det tänkas finnas en redan på förhand given uppfattning om vad vardera 
elevsammansättningen är kapabla till att klara av och vilket intresse för studierna de har. 
Detta speglas också i läromedlen, då författarna är medvetna om till vilken elevgrupp de 
riktar sig. Därför blir Anderssons och Lindblads (2008) påpekande om att den sociala 
bakgrunden och hur de lyckas i skolan hänger samman, en självklarhet. Det råder 
utifrån forskningen och resultaten en föreställning om att föräldrars ekonomiska och- 
eller kulturella kapital påverkar dels elevers kommande gymnasieval och dels hur de 
lyckas prestera i skolan. Eriksson (2014) studie riktad till barns tidiga integrering med 
vuxna för att påverka språkutvecklingen, belyser dess relevans.  
 
Bourdieus (1999) tankar om skolans skyldighet av att låta elever från olika bakgrunder 
mötas blir här återigen central, baserat på tanken om att de har ett utbyte av varandra, 
framförallt för att reducera föreställningen om att människor från olika samhällsskikt 
förstår olika mycket. Skeggs (1991) belyser det faktum att människor med en lägre 
status i samhället som förändrar sin livssituation och på olika sätt skaffar sig ett kapital 
som av allmänheten anses vara högt, trots det inte accepteras efteråt. Det innebär att 
deras maktposition i samhället förblir oförändrad, oavsett förändringen inom kapitalet. 
Med detta som utgångspunkt hamnar yrkeseleverna automatiskt i ett försämrat 
utgångsläge såväl inom vad det gäller förväntningar som möjligheter till att prestera, 
oavsett på vilket sätt de framställer sig själva och sina förmågor.   
 
5.5 Språklig variation  
 
Resultaten visade att samtliga läromedel innehöll en stor omfattning i vardera läromedel 
inom området. Något som var utmärkande är att Svenska impulser 1 - för 
yrkesprogrammen inledde området med att göra en koppling till svordomar, medan 
Insikter i svenska som också riktar sig till yrkesprogrammen gör kopplingen till 
engelskan. Waltå (2003, 2016) menar att kopplingar ofta görs till deras intresseområde. 
Detta är inte tydligt utmärkande i läromedlen, men kan tänkas ligga underförstått vid ett 
sådant här exempel. Det faller sig naturligt att författarna till verkan förutsätter att 
eleverna känner till såväl svordomar som det engelska språket och därför väljer två av 
varandra oberoende läromedelsförfattare att referera till något de anar är välkänt för 
målgruppen när de skall introducera området. Detta i kontrast till de studieförberedande 
eleverna som direkt får ta del av vad som komma skall. Bronäs (2000) belyser bilden av 
att läromedel är motsägelsefulla eftersom de uppmanar till att tänka själva, men kort 
därefter ändå talar om vilket svar som är det korrekta. Ställs detta i relation till 
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författarnas sätt att skapa jämförelser till eleverna i syfte att introducera ämnesområdet, 
blir det delvis motsägelsefullt då ämnesområdet innehåller betydligt fler och mer 
komplexa tankegångar än svordomar och det engelska språket. Dessutom kan det tänkas 
säga något om deras sätt att förhålla sig till vad deras elever känner igen och därför kan 
relatera till. Undervisningen blir redan från start både begränsad och omotiverande 
(Skolinspektionen 2011:6). Det är också möjligt att se det utifrån ett annat perspektiv. 
Persson (2007:156) gör kopplingen till svenskämnet och menar att dess uppgift 
tillsammans med litteraturläsningen är att skapa en ökad språkutveckling. Här blir det i 
enlighet med Persson skolans ansvar att uppfylla det. Såväl GY 2000 som GY 2011 
betonar vikten av att elevers erfarenheter och förutsättningar skall rymmas inom ramen 
för undervisningen. Kopplingen som görs i Svenska impulser 1 - för yrkesprogrammen 
och Insikter i Svenska med svordomar och det engelska språket som kan tyckas vara 
exempel som endast skrapar på ytan inom det betydligt mer komplexa ämnesområdet, är 
trots allt en koppling som läromedelsförfattarna med säkerhet kan se ligger inom 
elevernas erfarenhetsvärld. Det råder dock en konflikt i att det inte görs liknande 
kopplingar i de två övriga läromedlen.   
 
Återigen visar uppgifterna inom de yrkesförberedande läromedlen att de inte ställs inför 
samma utmaning som resterande elever tycks göra. Resultaten visar att 
samtalsuppgifterna inte är av ett analyserande slag och att de studieförberedande 
eleverna ges möjlighet till ett C i betyg samt upp till ett A i Svenska 1 helt enkelt, medan 
E är det som i huvudsak prioriteras i övriga läromedel. Kopplingen till betygskriterierna 
blir en tydlig indikation om vad som förväntas av dem (jfr Brophy 1983) och vad det i 
förlängningen kan bidra till för konsekvenser (Wikman 2004, Dysthe i Wolf 2002). 
Vidare menar Ruvie-Davies (2006) att lågt ställda förväntningar på elever bidrar till att 
de går miste om kunskap som de fått ta del av om förväntningarna varit högt ställda. Ett 
högre betyg leder också till fördjupad kunskap, vilket därför blir tydligt i detta fall då 
yrkeseleverna inte ges samma möjlighet att nå ett högre betyg som de 
studieförberedande eleverna gör. Tillfälle till att fördjupas inom ämnesområdet 
förekommer inte heller genom uppgifterna (jfr Dysthe i Wolf 2002, Waltå 2003, 2016).  
 
Förväntningarna fortsätter att vara genomgående lågt ställda på yrkeseleverna och högre 
ställda på övriga elever. Konsekvenserna av sättet att förhålla sig till olika elevgrupper 
är genom ovanstående forskning tydlig. Bourdieus (1999) föreställningar om sambandet 
mellan social bakgrund och skolsammanhang framställs som tydlig även i avsnittet om 
social variation. Social variation är ett område som inbjuder till såväl muntliga som 
skriftliga arbetsområden med intressanta ingångar inom en rad olika områden. Området 
kan därför tänkas öppna upp för ett arbete som välkomnar infallsvinklar och perspektiv 
för elever kring exempelvis social bakgrund med stark koppling till majoriteten av 
kunskapskraven i GY 2011. Bourdieus utgångspunkt om att skolan och framförallt 
lärarna har makten över hur skolsituationen yttrar sig blir verklighet utifrån läromedlens 
innehåll i studiens utvalda material.  
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6. Slutsatser och diskussion 
 
Nedan följer studiens diskussion och slutsatser, följt av några framåtsiktande tankar 
inför fortsatt forskning inom området. Diskussionsdelen verkar tillsammans med en 
reflektion där undersökningen begrundas utifrån ett vidare och mer översiktligt 
perspektiv. Resterande delar är placerade under egna underrubriker.  
 
6.1 Diskussion och reflektion  
 
Vid studiens början var syftet att synliggöra om det råder någon skillnad i läromedlen 
mellan studie- och yrkesförberedande gymnasieprogram och hur läromedlens innehåll 
speglas av kursplanen Svenska 1 i GY 2011. Förväntningar var uppsatsens huvudfokus 
och genom en djupanalys var ambitionen att reda ut om läromedlens innehåll gav olika 
förväntningar till skilda elevgrupper. Baserat på den empiri som studien resulterat i är 
det idag möjligt att påstå att det råder skilda förväntningar på olika elevgrupper. Det har 
synliggjorts genom såväl formuleringar som uppgiftsinstruktioner i de läromedel som 
granskats. En stor del av ambitionen med studien var delvis att leda fram till en 
diskussion om hur elevers möjligheter till att nå kunskapskraven vid användningen av 
läromedlen inom de olika programinriktningarna såg ut.  
 
För att nå en diskussion kring frågeställningen med studiens resultat som utgångspunkt 
är Lovéns (2000) studie intressant och relevant att påbörja diskussionen utifrån. Lovén 
menar i studien Kvalet inför valet: om elevers förväntningar och möten med vägledare i 
grundskolan att tiden för valet till gymnasiet är en period i livet där omgivningens 
tankesätt och värderingar är extra starka för ungdomarna. Hans resultat visade 
exempelvis att känslan av att föräldrarna är stolta över dem och att de uppskattar de val 
de gör i livet är viktiga faktorer. Dessa värderingar visades genom Lovéns studie vara 
sådant som påverkade vilket gymnasieprogram de sedan valde. Hans slutsats i studien är 
att värderingar och föreställningar är något som lätt överförs och återskapas. Utifrån 
tanken att föräldrar och övriga förebilder påverkar valet till vilket program elever väljer 
är det rimligt att tänka att elevers ambitionsnivå på de yrkesförberedande programmen 
inte nödvändigtvis behöver vara lägre än vad den är för elever på de studieförberedande 
programmen. Föräldrarnas påverkan på deras gymnasieval kan i praktiken innebära att 
elever på de studieförberedande programmen är placerade i de klasserna på grund av att 
de gjort ett val som de är medvetna om stämmer överens med vad deras föräldrar vill 
och inte nödvändigtvis med vad de själva vill. Detsamma gäller på de 
yrkesförberedande programmen. Det kan med stor sannolikhet med Lovéns studie som 
utgångspunkt vara så att elever som valt till exempelvis fordonsprogrammet gjort det 
för att det är vad som stämmer bäst överens med vad omgivningen anser att de skall 
göra. Utifrån detta sätt att reflektera finns det elever i såväl de studieförberedande som 
de yrkesförberedande programmen som är både motiverade som omotiverade. Valet av 
program talar därför inte om utifrån vilken nivå de är benägna att presentera, det säger 
heller ingenting om på vilken nivå de klarar av att prestera.  
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Resultaten i studien visade att elever på de yrkesförberedande programmen ställdes 
inför betydligt färre komplexa uppgifter i de uppgiftsinstruktioner som läromedlen från 
de yrkesförberedande programmen presenterade. Med det som utgångspunkt och med 
Lovéns tanke som ett första utgångsläge ges inte elever på de yrkesförberedande 
programmen samma möjlighet att nå kunskapskraven som elever på de 
studieförberedande programmen gör. Fördomarna om vilka elever som väljer ett 
studieförberedande- och yrkesförberedande gymnasieprogram är många. Det finns 
uppfattningar som säger att elever på de yrkesförberedande programmen är både svaga 
och omotiverade inför det teoretiska skolarbetet. I relation till att värderingar 
reproduceras på eleverna (jfr Lovén 2000) är även detta något som har betydelse för 
studiens syfte. Utifrån uppfattningen att elevers val av utbildning baseras på 
föräldrarnas värderingar finns det heller ingenting som bevisar att varken de 
studieförberedande och- eller de yrkesförberedande elevgrupperna tenderar att vara på 
ett specifikt sätt.  
 
Waltå (2016) analyserade i sin studie endast yrkesinriktade läromedel. Hennes urval 
riktades till specifika program inom vardera yrkesområde som går att välja på 
gymnasiet. Det har också vilket ovanstående forskning visat bidragit till att läromedlen 
på ett tydligt sätt gör referenser till det specifika yrkesområde vardera eleven valt, med 
indikationer på att skapa igenkänning. Bortsett från några få undantag har detta inte 
varit tydligt på samma sätt bland den här studiens läromedel eftersom de inte riktas till 
en specifik yrkesgrupp, utan till ett praktiskt yrkesliv i generella drag. Det kan tänkas 
vara en anledning till att igenkänningsfaktorn och den direkta kopplingen till yrkeslivet 
inte är lika påfallande i dessa läromedel som det är i exempelvis Waltås studie som 
enbart hanterar läromedel som sammankopplas till ett specifikt yrkesområde. Vilket 
resultatet i denna studie visat finns dessa drag fortfarande kvar, trots att de inte är 
synliga på samma sätt som tidigare. Ovanstående forskning har från flera källor 
poängterat betydelsen av vilka förväntningar som ställs på elever för att de skall ges 
möjlighet till att prestera i skolan (jfr Ruvie-Davies 2009, Rosenthal och Jacobson 1968, 
Brophy 1983). Den underliggande tonen i läromedlen kan därför tänkas kunna försätta 
såväl lärare som elever i en situation där de inte själva är medvetna om hur de förhåller 
sig till läromedlens innehåll och vad det kan ge för konsekvenser för eleverna, inte 
minst i vad det gäller möjlighet att nå kunskapskraven.  
 
Bourdieus (1999) utgångspunkt om såväl kulturellt- som ekonomiskt kapital 
genomsyrar skolverksamhetens båda inriktningar, studieförberedande och 
yrkesförberedande gymnasieprogram. Föräldrarnas värderingar hänger samman med 
elevers sociala bakgrund och påverkar från start vilket val av program eleverna tar. 
Lärarnas makt över elever tar sig sedan uttryck med koppling till studien genom val av 
läromedel, det vill säga om de får utgå från det studieförberedande eller det 
yrkesförberedande läromedlet. Deras möjligheter att nå de olika betygsstegen påverkas 
senare. Skeggs (1991) lyfter fram människans symboliska värde och menar att det 
oavsett förändrad insats i samhället i form av såväl kulturellt- som ekonomiskt kapital 
inte förändrar maktpositionen för den enskilda individen. Det är intressant i förhållande 
till studiens resultat. Förväntningarna som ställs på eleverna i de olika läromedlen 
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genomsyras tydligt i exempelvis uppgiftsinstruktioner. I ett utgångsläge där elever på de 
yrkesförberedande gymnasieprogrammen skulle ha samma läromedel som elever på de 
studieförberedande programmen, skulle lärarnas inställning till eleverna i enlighet med 
Skeggs vara densamma som innan, på grund av att deras symboliska kapital inte 
förändras i samband med att deras kulturella och- eller ekonomiska kapital gör det. Den 
utgångspunkten tillsammans med den här studiens resultat belyser framförallt de 
yrkesförberedande elevernas utgångspunkt såväl inom som utanför skolan. Det sätter 
återigen fokus på skolans ansvar över att skapa en likvärdig utbildning för alla elever. 
Gymnasiereformen 2011 innehöll delvis intentionen att minska kraven på teoretiserade 
moment för yrkeseleverna, detta tycks genomsyras i den här studiens läromedel som 
också sammanfaller med GY 2011. Elevers rätt till den likvärdiga utbildningen 
reduceras i form av förenklade läromedel och skapar utifrån den här studien en situation 
inom skolverksamheten som kan tänkas förstärka elevers koppling till tillhörande social 
bakgrund. Skolan låter den få fungera som en avgörande faktor för att lyckas med 
studierna och i enlighet med Bourdieu (1999) även i det framtida livet. Genom denna 
undersökning förstärks och besannas den orättvisa jag och mina klasskamrater upplevde 
under gymnasietiden mellan gymnasieprogrammen. Tidigare forskning tillsammans 
med den aktuella studiens resultat gör fenomenet tydligt.   
 
6.2 Slutsatser  
 
Syftet med studien har varit att studera om och i så fall på vilket sätt läromedlen som 
riktas till studieförberedande- och yrkesförberedande gymnasieprogram ger sig uttryck i 
form av förväntningar. Detta har analyserats genom några utvalda läromedel inom 
Svenska 1 på gymnasiet och granskats i förhållande till styrdokumenten i GY 2011. För 
att synliggöra vad studiens frågeställningar resulterat i för svar kommer dessa att 
presenteras nedan. Samtliga forskningsfrågor kommer att kursiveras och 
sammanfattande svar följer därefter. Den sistnämnda frågeställningen finns 
representerad genom hela uppsatsen och fungerar i stort som en del av framförallt 
diskussion- och reflektionsdelen, vilket medför att denna inte representeras uttryckligen 
genom en enskild kursiverad rubrik i denna del av uppsatsen.  
 
Finns det strukturella skillnader i läromedlen som riktar sig mot de olika 
inriktningarna? 
 
Läromedlen för de yrkesinriktade gymnasieprogrammen innehöll sammanfattningar där 
det viktigaste innehållet från kapitlet presenterades på ett överskådligt sätt. Kapitlen 
innehöll även vid flertalet tillfällen checklistor med funktionen att skapa tydlighet och 
struktur för eleverna. Majoriteten av läromedlen för yrkesprogrammen innehöll också 
en mindre mängd textmassa i förhållande till läromedlen som inte riktades till ett 
specifikt program. Vidare var dessa läromedel mer innehållsrika i såväl textexempel 
som uppgiftsövningar. Uppgiftsinstruktionerna och övriga strukturella textegenskaper 
kring vad det exempelvis gäller krönikans, novellens och den argumenterande textens 
uppbyggnad var till stor del integrerade i den löpande texten, medan nämnda punkter 
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istället placerades på särskilda sidor eller uppslag i läromedlen för de yrkesinriktade 
programmen.  
 
Förekommer det språkliga skillnader i form av ord och formuleringar som synliggörs i 
läromedlen inom de olika inriktningarna? 
 
Yrkesprogrammen möts av ett tydligare fokus på att skapa intresse inför svenskämnet 
och dess innehåll. Det synliggörs genom formuleringar som presenterar en bild av att 
detta inte är något läromedelsförfattarna förutsätter initialt. I de studieförberedande 
läromedlen möts eleverna istället av formuleringar som tyder på en självklarhet inför 
såväl svenskämnet som studier och studieteknik. Författarna till verken uttrycker genom 
exempelvis förorden att de är medvetna om vilka läsare de har och det finns en 
underliggande ton som talar om att de jämfört med yrkeseleverna redan har kunskap och 
intresse inför studierna.  
 
Vilka förväntningar ställs på eleverna i de uppgiftsintruktioner som läromedlen inom 
vardera inriktningen innehåller? 
 
Förväntningarna är en del av samtliga frågeställningar och visar sig genom både 
struktur, formuleringar och uppgiftsintruktioner i läromedlen. Resultaten visar att 
förväntningarna som ställs på yrkeseleverna är lägre än de som ställs på eleverna i de 
läromedel som inte riktas till ett specifikt program. Med GY 2011 som utgångspunkt 
synliggörs att elever på yrkesprogrammen vid upprepade tillfällen ställs inför färre 
uppgifter som oftast inte ger dem de utmaningar och färdigheter som krävs för att i 
slutet av kursen nå ett E i betyg. Detsamma gäller när det kommer till att nå högre 
betygssteg än E vid de olika uppgifterna. Ofta ställs elever på yrkesprogrammen endast 
inför uppgifter som tenderar att innefatta kunskapskraven för ett E i betyg och utmanar 
exempelvis inte den analytiska, reflekterande och resonerande förmågan som är 
förutsättningar för att nå de högre betygsstegen.  
 
6.3 Kritisk medvetenhet  
 
Denna studie innehåller läromedel som används i undervisningen i Svenska 1 på 
gymnasiet. Det råder inga personliga kopplingar till läromedlen, inte heller har några 
verksamma lärare påverkat eller uttalat sig om de olika verkens vinster eller alternativa 
brister. Det är endast via genomgående djupläsning som de olikheter och skillnader som 
resultatet redovisar, synliggjorts. Detta gör det trovärdigt i den bemärkelsen att inga 
enskilda subjektiva åsikter kunnat påverka studiens resultat. Det finns en medvetenhet 
om att jag som uppsatsförfattare alltid kan bli påverkad av materialet. Den 
genomgående djupanalysen av såväl delar som helhet har förhoppningsvis bidragit till 
att resultaten förhåller sig objektiva i möjligaste mån.    
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6.4 Avslutande reflektioner och fortsatt forskning  
 
Jag inledde det här arbetet med att beskriva den frustration som redan från min egen 
gymnasietid skapades beroende på de skilda krav som ställdes på yrkesförberedande 
och studieförberedande gymnasieprogram, trots att det är samma kursplan. 
Frustrationen och frågeställningarna kring detta är det som bidragit till att arbetet 
koncentrerats kring framförallt förväntningar på olika elevgrupper. Under den tid som 
den här studien fortlöpt har jag både fascinerats och upprörts över de resultat och 
perspektiv på resultat som synliggjorts genom studien. Med bakgrund mot detta krävs 
det mer forskning som bevisar hur olika pedagogiska hjälpmedel såsom exempelvis 
läromedel ser på skilda elevgrupper. Forskningen behöver belysa hur stor betydelse 
social bakgrund har för möjligheten till den utbildning alla enligt regeringsbeslut har 
rätt till, både innan och under skoltiden. Utifrån Bourdieus (1999) teoretiska 
utgångspunkt om kulturellt- och ekonomiskt kapital visar studien att den sociala 
bakgrunden har påverkan såväl i nutid som framtid för den enskilda individen. 
Forskningen är betydelsefull för att skapa en likvärdig utbildning med samma 
förutsättningar och möjligheter inför det kommande såväl yrkes- som studielivet. 
Yrkeselever som läser samma kurs som studieförberedande elever på gymnasiet får i 
enlighet med den här studiens resultat inte likvärdiga möjligheter av att nå ett högre 
betyg. För att Skolverkets intentioner om en likvärdig utbildning för alla elever skall 
verka som allmänt gällande, krävs det en utbildning som ger samtliga elever samma 
möjligheter till hela betygsskalan, trots skilda förutsättningar på vägen dit.  
 
6.5 Önskan om fortsatt undersökning  
 

I en eventuell fortsatt studie skulle det vara önskvärt att analysera fler läromedel för att 
se om även de visar samma resultat som läromedlen i den här studien pekat på. Det 
skulle också vara relevant att väga in intervjuer där verksamma lärare inom vardera 
inriktningen får presentera sina föreställningar av vilka förväntningar som ställs på de 
olika programinriktningarna och hur dessa i sådana fall yttrar sig i praktiken. Även 
klassrumsobservationer skulle vara av värde att väga in i studien, där den praktiska 
klassrumsverkligheten blir en del av studien vilket förhoppningsvis skulle bidra till att 
fler iakttagelser skulle synliggöras som inte kommit fram genom textanalyser och 
intervjuer. Elevers egna tankar och funderingar skulle berika en kommande 
undersökning, där deras reflektioner inför den egna skolgången och förutsättningar i 
skolan skulle ge studien en ny infallsvinkel som skulle kunna vägas samman med olika 
provresultat vid ett senare skede. Det finns en ambition av att genomföra detta under en 
längre tidsperiod som i bästa fall skulle inkludera flera års studier av fenomenet i såväl 
studieförberedande- som yrkesförberedande program. Det inger förhoppningar om att 
uttryckligen ges möjligheten att synliggöra dels vilka förväntningar som ställs på 
eleverna och hur dessa särskiljs och dels belysa bakgrundens betydelse för att tillåtas att 
lyckas med studierna. Det finns ett flertal dimensioner inom området som skulle berika 
undersökningsområdet och vara nödvändiga för att skapa en förändring inom 
ämnesområdet.  
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