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Förord 

Vi som har skrivit den här uppsatsen heter Jessica Lyckman och Jessica Abenius, vi 

studerar till ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk vid Högskolan i Gävle. 

Då vi båda undervisar yrkeselever på gymnasiet och har upplevt att det finns attityder 

gentemot dessa elever så valde vi att fokusera läroboksanalysen inom just detta område. 

Varför ska man få sämre förutsättningar att nå de högre betygen bara för att man valt att 

gå ett yrkesprogram? 

 

Under arbetets gång har vi haft mycket stöd från kursare, vår handledare Britt och våra 

kollegor. Tack för att ni har väglett och stöttat oss när det har tagit stopp och delar 

glädjen med oss när det gått bra. Men framförallt tack för att ni har ställt rätt frågor vid 

rätt tillfälle vilket har haft stor betydelse för vårt arbete. Tack till våra familjer som har 

ställt upp och roddat vardagen. Slutligen vill vi rikta ett varmt och kärleksfullt tack till 

våra barn som har haft tålamod med sina uppsatsskrivande mammor.   
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Sammandrag 

I det här examensarbetet har en läroboksanalys gjorts på två läroböcker, Svenska 

impulser 1 (2017) och Svenska impulser för yrkesprogrammen (2012). Syftet med 

examensarbetet är att se vilka skillnader som finns i de undersökta läroböckerna och om 

innehållet överensstämmer med läroplanen. Ett vidare syfte är sedan att undersöka vilka 

konsekvenser dessa skillnader kan ha för eleverna. 

 

En av läroböckerna är riktad mot yrkesklasser och den andra mot studieförberedande 

program. För att besvara examensarbetets syfte utfördes en kvalitativ textanalys där vi 

granskade texternas innehåll och utformning. Analysen har ett produktorienterat 

ändamål där en komparativ innehållsanalys gjorts på två läroböcker, resultatet 

jämfördes sedan med tidigare forskning.  För att komplettera resultatet har vi sedan 

gjort fyra intervjuer med yrkesverksamma och legitimerade ämneslärare på gymnasiet.  

 

Resultatet från läroboksundersökningen påvisar att det finns skillnader i innehållet och 

utformningen av böckerna. Det övergripande resultatet indikerar att Svenska impulser 

för yrkesprogrammen (2012) består av ett förkortat innehåll som inte tydligt visar hur 

eleven ska nå de högre betygen och uppgifterna i läroboken baseras på faktainhämtning. 

Däremot har Svenska impulser 1 (2017) ett tydligt fokus på det centrala innehållet i 

läroplanen där det explicit uttrycks vad som krävs av eleven för att nå de högre betygen. 

Vidare innehåller läroboken förberedande delar till nationella provet i svenska och 

innehåller betygsmatriser som visar vad som krävs av eleven. 

 

Resultatet från lärarintervjuerna visar att lärarna har förutfattade meningar gentemot 

elever och dessa påverkar det didaktiska förhållningssättet. Resultatet visar även att det 

som utgör val av läroböcker och läromedel är ett lättbegripligt innehåll, tilltal och att 

läroboken håller rätt nivå.  

 

Nyckelord: yrkes- och studieförberedande program, läroboksanalys, Svenska 1, 

lärarattityder, yrkeselever 
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1. Inledning 

Det är samma läroplan, centrala mål och kunskapskrav för eleverna som läser ämnet 

svenska på gymnasiet. Varför ska då yrkesprogrammen i kursen Svenska 1 ha en riktad 

lärobok? 

 

Det är 28 år sedan den statliga läromedelsgranskningen lades ner och ansvaret för att 

granska läromedel föll då på de enskilda gymnasieskolornas rektorer. I artikeln ”Åtta av 

tio lärare hinner inte granska läromedel” (Stridsman:2019) som är publicerad på 

skolvärlden.se visar artikelns resultat att åtta av tio lärare inte hinner utföra detta arbete. 

Den senaste rapporten som Skolverket gjort kring läromedelsgranskning utfördes 2006 

och sedan dess har ingen ny granskning gjorts. Då det inte längre finns någon 

läromedelsgranskning så är det förlagen som ansvarar för läromedlens kvalité. Svenska 

läromedelsförbundet, Slff, förklarar att: 

 

Den svenska skolan borde vara i världsklass och vi är övertygade om att 

professionellt utarbetade läromedel fyller en mycket viktig funktion, såväl 

inom grundutbildningen som inom högre utbildning. Vi arbetar för att 

läromedel i alla former ska ses som den resurs de faktiskt är. Det är en fråga 

om såväl kunskapsresultat som likvärdighet (slff.se, 2019). 

 

Kommunerna styr över skolornas ekonomi och budgeten varje enskild skola blir 

tilldelad måste de förhålla sig till. Det innebär att den kommersiella marknaden är en av 

de faktorer som styr vilka läromedel som inhandlas. Medför det här att rika kommuner 

kan förse sina elever med bra och kvalitativa läromedel medan de fattiga får nöja sig 

med mindre kvalitativa läromedel? Hur kan de svenska skolorna då bedrivas med en 

demokratisk och likvärdig grund?  

 

Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet man bor och vilken 

gymnasieutbildning man läser: 

 

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 (Skolverket, 2011:6). 

 

Kursen Svenska 1 är obligatorisk och läses av alla gymnasieelever oavsett programval. 

Således borde undervisningen vara utformad och upplagd på samma sätt men 

läromedlen, lärarnas attityder och förväntningar skiljer sig åt när det kommer till yrkes- 

respektive studieförberedande program. Lilja Waltå har i sin avhandling Äger du en 

skruvmejsel funnit att de elever som kommer till gymnasiet med lägre betyg och 

förutsättningar förses med läromedel som inte utmanar dem, vilket de skulle behöva för 

att nå kunskapsmålen (Lilja Waltå, 2016:272). 
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Tidigare forskning har visat att läromedel för studie- och yrkesförberedande program 

skiljer sig åt och vi vill undersöka hur dagens lärare väljer de läromedel som används i 

undervisningen (se 2.3). I en förlängning vill vi även undersöka vilka attityder som 

finns gentemot yrkes- respektive studieförberedande program och om det är så att 

dagens klassamhälle avspeglas även i skolans demokratiska värld. Då vi båda är 

yrkesverksamma inom skolan och arbetar med yrkeselever, ser vi dagligen dessa elevers 

potential och drivkraft. På grund av sina framtida yrkesval får dessa skarpa och 

klartänkta elever sinte samma möjligheter till kunskapsutveckling. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att granska läromedel för Svenska 1 som är 

utformade för yrkes- respektive studieförberedande program. Vi vill undersöka om det 

finns skillnader i läroböckerna och vilka konsekvenser dessa skillnader, om de finns, 

kan ha för eleverna. Förutom detta görs en jämförelse med läroplanen för att se vilka 

möjligheter eleverna har att nå kursmålen. Ett vidare syfte med studien är att undersöka 

hur fyra svensklärare väljer att arbeta med riktade läromedel i sina klasser. Intentionen 

med undersökningen är att ta reda på lärarnas tankar kring valet. 

 

1.2 Frågeställning 

För att besvara syftet har följande frågeställningar valts: 

 

1. Vilka strukturella och innehållsliga skillnader finns i läroböckerna Svenska 

impulser för yrkesprogrammen (2012) och Svenska impulser 1 (2017) som riktar 

sig mot yrkes- respektive studieförberedande program?  

2. Hur väl stämmer läroboksinnehållet överens med läroplanens mål? 

3. Vilka grunder utgör lärarnas val av läromedel och vilka attityder finns gentemot 

eleverna på yrkes- respektive studieförberedande program? 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

Under bakgrund och tidigare forskning börjar under rubriken 2.1 med 

begreppsdefinition för att förtydliga återkommande begrepp för läsaren. Vi lyfter fram 

de delar i läroplanen under rubriken 2.2 som är relevanta för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Sedan diskuteras olika förväntningar kring litteratur på yrkes- 

respektive studieförberedande program under 2.3. Vidare diskuteras läromedlens 

historia, användning och skönlitteraturens roll i undervisningen under rubrikerna 2.4, 

2.5 och 2.6. Vi avslutar med en didaktisk utgångspunkt där vi tar avstamp i den 

didaktiska triangeln i 2.7. 

2.1 Begreppsdefinition 

Vid flertalet tillfällen nämns begreppen läromedel och lärobok i uppsatsen, och vi vill 

förtydliga att dessa termer har olika funktion trots att de ofta används för samma 

ändamål. Begreppet läromedel är större och mer omfattande än lärobok. Läromedel 

består av mer än bara en bok och kan ses som ett pedagogiskt verktyg för att främja 

kunskapsutveckling. Ett läromedel kan till exempel vara naturen, ett multimodalt 

hjälpmedel eller en dialog. I Skolverkets rapport (2006:9) beskrivs läromedel på 

följande sätt ”… sådant som lärare och elever väljer att använda för att nå uppställda 

mål”. Sveriges läromedelsförfattares förbund (slff.se, 2019) påpekar dock att en dator, 

mobiltelefon eller läsplatta inte är exempel på läromedel utan snarare är ett verktyg som 

innehåller läromedel. Vidare påtalar Sveriges läromedelsförfattares förbund att på grund 

av digitaliseringen som sker i skolorna runt om i Sverige läggs mycket fokus på datorer 

och tekniska hjälpmedel istället för innehållet i dem, alltså läromedel. Den pedagogiska 

texten och ett läromedel behöver således inte vara en lärobok.    

Tittar man på definitionen av lärobok ställs den i Nationalencyklopedin (NE.se) 

synonymt med textbok. Lärobok ingår i begreppet läromedel och består av digitala eller 

tryckta böcker som är riktat mot ämne och kurs. Enligt Lilja Waltå (2016:24) kan 

läroboken bestå av pedagogiska texter vars ändamål är att lära ut ny kunskap. Vidare 

menar Lilja Waltå att den pedagogiska texten ska upplysa, övertyga och beröra.  

Wikman (2004:19) har undersökt hur olika forskare ser på begreppet och fann olika 

karaktärsdrag, dessa kallar Wikman substantiell definition.   

En lärobok kan sålunda, med entydighet som värderingsaspekt, ses som en 

speciell, tillrättalagd text som är tänkt att användas i undervisning. Den 

förmedlar information och också ett förhållningssätt till vad som räknas som 

kunskap. (Wikman, 2004:19) 

Lärobokens disposition, innehåll och layout, är viktig för hur elever och lärare ska ta 

emot boken. Fram tills 1970-talet bestod läroboken av mycket text och små bilder. Vår 

nutida lärobok består av korta informationstäta texter som innehåller det mest 
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väsentliga, vilket medför att texterna blir svårlästa och kunskapsinhämtningen för 

studiesvaga elever blir lidande (Sandqvist, 1995:42). 

Ett annat begrepp som förekommer i uppsatsen är modelläsare där vi i uppsatsen utgår 

ifrån Umberto Ecos begreppsförklaring. Frandsen (2000:92–93) beskriver Ecos 

begrepp, modelläsare, som att författaren skriver läroboken med en förväntad läsare, 

alltså formuleras läroboken utifrån en tänkt elev. Författaren skriver då boken efter 

elevens förväntade kunskapsnivå och tar hänsyn till språk, begreppsförklaringar, genre 

och tilltal. Även svårighetsgraden i läroboken bestäms utifrån modelläsaren. Frandsen 

skriver att texten framställs genom en dialog mellan den tänkta läsaren och författaren.  

 

2.2 Läroplanen 

I läroplanen beskrivs syfte, kunskapskrav och centralt innehåll för varje ämne. De olika 

kunskapskraven är utförligt framställda och det står tydligt vilket centralt innehåll som 

ska avhandlas i varje kurs. Kursen Svenska 1 är obligatorisk för alla gymnasieelever 

och bygger på de tidigare kunskaper som eleverna har med sig från grundskolan 

(Skolverket, 2011).  

I Gy11 (2011:6) poängteras att utbildningen ska vara likvärdig för alla, vilket innebär 

att den inte kan se exakt lika ut för alla utan måste individanpassas efter elevernas olika 

förutsättningar.  

Följande står skrivet i Gy11: 

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. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla 

(Skolverket, 2011:6). 

Ett annat ansvarsområde som rektor har är att läromedel av god kvalité finns att tillgå 

och vidare ska dessa läromedel vara aktuella (Skolverket, 2011:15). 

Utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper, får tillgång till handledning och läromedel av god 

kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, 

datorer och andra tekniska hjälpmedel, (Skolverket, 2011:15). 

Det betyder följaktligen att alla elever har rätt till en individanpassad utbildning och det 

är rektorn som har det yttersta ansvaret för att förse eleverna med detta. 
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2.3 Jämförelse mellan yrkes- och studieförberedande program 

Idag finns det 12 yrkesförberedande program och 6 högskoleförberedande, således finns 

det sammanlagt 18 olika program på den svenska gymnasieskolan. Det dessa 18 

program har gemensamt är att kursen Svenska 1 ingår i alla kursplaner. Utöver sina 

karaktärsämnen läser de som går högskoleförberedande program fler kurser i svenska 

och engelska. Gemensamma ämnen för alla är: engelska, historia, idrott och hälsa, 

matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska alternativt 

svenska som andraspråk (Gymnasieguiden.se, 2019).  

Hedman Blomkvist (2017:9) har i sitt examensarbete För nationella provet och höga 

betyg eller för yrkesliv och allmänbildning? En läromedelsanalys av läromedel för 

yrkesprogram och högskoleförberedande program funnit att flertalet olika delar skiljer 

sig åt när det kommer till yrkes- och studieförberedande program. Hedman Blomkvists 

resultat visar att det inte är till yrkeselevernas favör. Resultatet visar även att 

yrkeseleverna får enklare och anpassade uppgifter och de studieförberedande eleverna 

får träna på de färdigheter som krävs för att nå ett högre betyg. Vidare har hon i sin 

undersökning kommit fram till att lärare har samma planering och upplägg i sin 

undervisning oberoende av vilket program de undervisar i samtidigt som det har det 

framkommit i Hedman Blomkvists undersökning att lärarna har olika förväntningar på 

sina elever. När det kommer till läromedel för yrkes- och studieförberedande program 

visar det att de läromedel som utformade för studieförberedande program är utformade 

för att förse eleverna med förmågor för att nå högre betyg. När det gäller 

yrkesprogrammens läroböcker är de tydligt utformade efter yrkeseleven (2017:11). 

Kursen Svenska 1 består till stor del av skrivande, läsning och muntlig framställning. 

Andersson Varga (2014:233) har i sin doktorsavhandling Skrivundervisningen på fyra 

gymnasieprogram undersökt litteraciteten hos gymnasieelever. Hon följer fyra klasser 

på olika gymnasieprogram i svenskundervisning där de fokuserar på skrivande. 

Andersson Varga fann att skrivundervisningen inte var likvärdig trots att den borde vara 

det då kursplanerna för ämnet svenska är desamma oberoende av vilket program eleven 

går på. Andersson Varga (2014:142) menar att lärarna har olika förhållningssätt till 

eleverna på studieförberedande program respektive yrkesförberedande program. 

Andersson Varga skriver att lärarna har högre förväntningar på grund av att de 

högskoleförberedande eleverna anses prestera bra när det kommer till skrivande och 

därav får eleverna utmanande skrivuppgifter. Yrkeseleverna däremot ses som svaga och 

omotiverade i skrivandet och det medför att lärarna ger dessa elever mindre utmanande 

uppgifter. Andersson Varga menar alltså att lärarnas förväntningar på eleverna påverkar 

undervisningen.  

Andersson Varga (2014:142) menar också att det inte bara är undervisningen som ser 

olika ut, utan det visar sig även att lärarnas inställning är skiftande. Lärarna har olika 

inställning beroende på vilket program de undervisar och inställningen påverkar deras 



 

12 

 

undervisning. Andersson Varga menar att tidigare forskning stödjer det hon säger. 

Framförallt när det kommer till skrivuppgifter för yrkeselever då dessa uppgifter saknar 

potential att utmana och utveckla elevernas skrivande. Även Norlund (2009:98) 

understryker att uppgifterna som finns i läroböckerna för yrkesprogrammen i högre grad 

är kontextbundna och har ett mer auktoritärt tilltal än läroböckerna för de 

studieförberedande programmen. Reichenberg har i sin avhandling Röst och kausalitet i 

lärobokstexter: En studie av elevers förståelse av olika textversioner (2000:173) 

beskrivit hur förståelsen förändras i lärobokstexten beroende på hur röst och kausalitet 

framställs. Reichenberg menar att röst och kausalitet bidrar till ökad läsförståelse samt 

att eleverna blir bättre på att inferera. Med detta menar hon att det inte handlar om att 

förenkla innehållet utan öka lärobokstexternas läsbarhet. Ett sätt att öka läsbarheten är 

att använda sig av en berättande röst, dock är det viktigt att hitta en balansgång så att 

texten inte blir för enkel utan att den fortfarande utmanar elevernas förmågor.  

En slutsats som man kan dra utifrån denna undersökning är att det måste 

anses som en god investering att utveckla läroböcker som inte bara kan 

förstås av eleverna utan också får eleverna att känna engagemang i det de 

läser. En förutsättning för läroboksutveckling är dock ett samarbete mellan 

universitet, läromedelsförlag och lärare [...] En ytterligare förutsättning för 

läroboksutveckling är att läroböcker granskas utförligt av experter och inte 

som nu endast på några rader i Bibliotekstjänsts sambindningslista 

(Reichenberg, 2000:174). 

Förutom att lärarna har olika didaktiska utgångspunkter till yrkes- och 

studieförberedande program diskuterar Andersson Varga (2014:140–141) lärarnas 

attityder till elevernas sociokulturella bakgrund. Hon menar att kvalitén på 

skrivförmågan ses som en medfödd förmåga som överensstämmer med elevens 

samhällsgrupp. Den lägre samhällsgruppen visar motstånd till att vilja utveckla sitt 

skrivande medan den högre gruppen visar intresse och engagemang till skrivutveckling. 

Detta leder till att lärarnas undervisning skiljer sig åt och därför får eleverna inte 

likvärdig undervisning och samma möjlighet till kunskapsutveckling. 

Precis som Andersson Varga (2014:140) skriver Norlund att lärarnas förväntningar på 

olika elevgrupper påverkar skolresultatet. Norlund har i sin avhandling Kritisk 

sakprosaläsning i gymnasieskolan: Didaktiska perspektiv på läroböcker, lärare och 

nationella prov (2009) undersökt den kritiska läsningen och hur 

utvecklingsmöjligheterna såg ut inom gymnasieskolans svenskämne. Hon fann att både 

kvalitativa och kvantitativa skillnader fanns i undervisningen och även att bedömningen 

av elevtexter skilde sig åt beroende på om eleverna gick på studie- eller 

yrkesförberedande program. Det som påverkar elevernas skrivutveckling, menar 

Norlund, är vilket program eleverna studerar, lärarnas förståelse för skrivundervisning 

och lärarnas syn på programmet. De elever som riskerar att marginaliseras är eleverna 

på de pojkdominerade yrkesprogrammen, då Norlund har noterat att dessa program är 
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de som löper störst risk att inte nå samma kunskapsutveckling som de 

studieförberedande programmen (Norlund: 2009:233). 

Lilja Waltå har i sin licentiatavhandling Läroböcker i svenska?: en studie av ett 

läromedel för yrkesförberedande gymnasieprogram och dess modelläsare (2011:134) 

funnit att läromedel riktade till yrkesprogram skiljer sig från de som är avsedda för 

studieförberedande program. Läroböckerna som är riktade till studieförberedande 

program är upplagda så att slutsatser ska kunna dras medan de för yrkesprogrammen 

fokuserar mer på faktainlärning. Det leder till att eleverna istället för att analysera och 

dra egna slutsatser beskriver det de har läst och återger begreppsförklaringar. Även 

Norlund (2009:97) har funnit att uppgifterna i läroböckerna som riktar sig till 

yrkesprogram uppmuntrar eleverna att återge fakta istället för att analysera den.  

2.4 Läromedlens historia 

För att kunna förstå lärobokens roll i detta sammanhang vill vi belysa dess historia och i 

vilka olika skepnader den har funnits. Lilja Waltå skriver om lärobokens historia som 

började redan under antiken (2016:25). Hon menar att man kan dela in lärobokens 

historia i tre olika skeden vilka beskrivs nedan.  

I och med boktryckarkonstens utveckling under 1500-talet blev det billigare och enklare 

att tillverka och trycka böcker. Läroböckerna bestod då av grammatikor, 

matematikböcker och olika varianter av katekesen. Under 1800-talet infördes den 

obligatoriska skolan och innehållet i läroböckerna förändrades. Läroböckerna 

tillverkades och formades för olika årskurser och åldrar. De två första perioderna i 

läroböckernas historia går tydligt att skönja, den sista perioden är dock inte lika explicit. 

Läroböckernas innehåll revideras under 1960-talet. Waltå Lilja skriver att de nya 

läromedelspaketen innehåller “basböcker/grundböcker, övningsböcker och 

bredvidläsningslitteratur” (2016:25).  

Gymnasiereformen som infördes 1966 påverkade lärobokens utformning då den gick 

från att vara en enskild lärobok till att vara en heltäckande bok. En annan förändring 

som skedde under den tredje perioden var att Statens Institut för Läromedel, som funnits 

sedan 1930-talet, lades ned år 1991. Detta medförde att granskningen av läromedel 

upphörde och staten hade inte längre kontroll över innehållet i läroböckerna. Lilja Waltå 

poängterar att det finns faktorer som visar att kvalitén på läromedlen var mer enhetlig 

före nedläggningen. Den kommersiella marknaden blev dominerande vilket därmed 

leder till att de även bestämmer över innehållet och kunskapen som förmedlas i skolan. 

Enligt Lilja Waltå har Skolverket möjlighet att göra kontroller av läromedel men sedan 

nedläggningen av Statens Institut för Läromedel har endast en sådan kontroll gjorts och 

det var år 2006. På grund av digitaliseringen som skedde under 1990-talet utvecklades 

läromedlen och utökades med tekniska hjälpmedel. Lilja Waltå menar att genom 

läromedlen speglas samtiden och hur kunskap ska läras in och formuleras (2016:27). 
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Från 1990-talet fram till idag har digitaliseringen påverkat skolan och dess undervisning 

och som vi tidigare nämnt utvecklas läromedlen i takt med att samtiden förändras. 

Under 2000-talet blir den ekonomiska vinningen allt viktigare i läromedelsproduktionen 

vilket betyder att kunskap ses som en konkurrensmässig produkt (Lilja Waltå, 2016:27, 

Ammert, 2011:29). 

2.5 Läromedelsanvändning  

Läroböcker har givits ut i Sverige sedan 1800-talet och har därefter varit en viktig del i 

kunskapsinhämtningen. Historiskt sett har läroboken alltid haft en central roll i 

undervisningen och Ammert (2011:26) menar att läroboken fortfarande är det läromedel 

som framträder starkast i europeiska skolor. 

Det som skiljer undervisningen åt är lärarnas intresseområde och elevgruppernas 

sammansättning, det som förenar dem är läroboken. Ammert (2011: 32) skriver att 

lärobokens användning inte alltid innebär läsning från pärm till pärm utan den kan även 

nyttjas som referens då man använder sig av annat material i undervisningen. Vidare 

påverkar läroboken även lärarnas tyckande kring vilket innehåll som ska förmedlas i 

undervisningen och vilken kunskap som anses vara viktig. Ammert benämner detta som 

en paratextuell betydelse.  Även vid de tillfällen då läraren opponerar sig mot läroboken 

bildas en diskussion kring användningen av den vilket medför att det påverkar valet av 

annat läromedel och didaktiskt perspektiv.  

Likaså kan Skolverket se att läromedlen har en stor plats i dagens undervisning och få 

lärare väljer att arbeta helt utan läroböcker. Skolverkets rapport visar att de flesta lärare 

tycker att läromedel har olika funktion i undervisningen:  

Olika läromedel har olika funktion och tillsammans bidrar de till att bl.a. ge 

eleverna grundläggande faktakunskaper, aktuell, fördjupad eller 

konkretiserad information, intresse för ämnet, variation och olika perspektiv. 

(Skolverket, 2006:10).  

I valet av läromedel är det skolans ekonomiska medel, lärarnas kvalifikation och den 

pedagogiska utgångspunkten som spelar roll. Rapportens resultat visar att lärarna har 

makten att utforma undervisningens upplägg och val av material förutsatt att de 

ekonomiska förutsättningarna finns. Detta ställer stora krav på lärarnas kritiska 

förhållningssätt vad gäller läroböcker och andra läromedel. Skolverket menar också att 

kursplanernas mål har förväntningar på att pedagogiken kännetecknas av omväxlande 

undervisning och variation av läromedel (Skolverket, 2006:10).  

Svensson (2011:313) menar däremot att traditionen av läromedelsanvändning inte 

påverkas av skolans ekonomiska resurser utan att det är lärarnas didaktiska 

förhållningssätt som påverkar användningen av läroboken. Svensson säger att idag är 

undervisningen mer varierad och IT kompletterar läroboken. På grund av detta ställs 
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krav på undervisande lärare gällande lärobokens utformning, den ska vara uppbyggd så 

att man kan använda enbart enskilda delar.  

Läroboken har flera olika roller i undervisningen, den ska bland annat förmedla 

kunskap, informera och influera eleverna. Förutom detta ska den också förmedla olika 

värderingar och ge en metaförsåelse kring kunskapen. Precis som tidigare nämnts menar 

Lilja Waltå (2016:21) att läraren bestämmer vilken funktion boken ges i olika 

klassrumssituationer. Detta betyder således att lärobokens uppgift är att stötta 

undervisningen.  

2.6 Skönlitteraturens roll 

Grunden i ämnet svenska för gymnasiet är språk och litteratur. I läroplanen kan man 

läsa vad dessa två huvuddelar fyller för funktion i undervisningen. “Genom språket kan 

människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika 

slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig 

själv” (Skolverket 2011:160).  

I undervisningen kan läraren genom litteraturen ge eleverna verktyg till att förbättra 

förmågor som de kan använda i sin kunskapsutveckling. Svenskämnet ska även bidra 

till en förståelse för historien och samtiden. För att skapa den förståelse kan man i 

undervisningen använda sig av skönlitteratur eller andra typer av texter som speglar 

historia och samtid.   

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).  

Skönlitteraturen har enligt Persson (2007:6) en självklar del i skolans värld och 

historiskt sett har den inte blivit ifrågasatt utan setts som en naturlig del av 

undervisning. Skönlitteraturen har enligt Persson (2007:6) bidragit med både språklig 

och personlig utveckling för eleverna. Kulturella och medieteknologiska förändringar i 

samhället påverkar hur man ser på skönlitteraturens roll. Dessa faktorer bidrar till att 

man ändrar sitt sätt att läsa och det påverkar även syftet med läsningen. Den tid vi lever 

i nu utmärks av snabba samhälleliga förändringar vilket leder till att skönlitteraturens 

roll ifrågasätts. Persson (2007:6) menar att frågorna vad, hur och varför vi ska läsa har 

blivit allt svårare att bemöta. Även Rosenblatt (2002:28) poängterar att det är svårt att 

tala om skönlitteratur och exkludera samhällsperspektivet. Hon menar att 

litteraturundervisningen bidrar till att skapa ett samspel mellan text och läsare där man 

ska lära sig att förstå det demokratiska samhället. I samspelet mellan texten och läsaren 

ges läraren ett ansvar att ta hand om den sociala insikt som sker hos eleven. Den sociala 

insikten är en reaktion på läsningen och sker på det intellektuella och känslomässiga 
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planet. Enligt Rosenblatt (2002:190–191) är det här elevens personliga utveckling äger 

rum.  

2.7 Didaktisk utgångspunkt 

I läroplanen för gymnasieskolan står det skrivet att all undervisning ska anpassas efter 

varje enskild individ och hens utgångsläge. Utbildningen ska vara likvärdig för alla 

elever men det innebär inte att den ska utföras på samma sätt utan man ska ta hänsyn till 

alla och individanpassa (Skolverket 2011:6).  

Begreppet didaktik betyder läran om lärandet. Didaktiken innefattar ett syfte, kunskap 

och en tanke på hur man som lärare vill lära ut. Läraren behöver alltså ha en förståelse 

för de beståndsdelar som inverkar på lärandet (Lilja Waltå, 2016:19). Då vi intresserar 

oss för svenskämnets innehåll och hur det förmedlas av lärarna utgår vi från ett 

svenskdidaktiskt perspektiv i uppsatsen. Förutom det svenskdidaktiska perspektivet har 

vi även de tre klassiska frågorna vad, hur och varför som utgångspunkt.  

Lilja Waltå (2016:19) har beskrivit de didaktiska frågorna och menar att det inte bara 

handlar om undervisning och innehåll utan det är även en inlärningspraktik.  

Frågan om vad kopplas till läroböckernas texturval, det vill säga till hur den 

litteratur som presenteras är beskaffad. Frågan om hur riktas mot 

läroböckernas uppgiftsmaterial och ger inblick i vilka förväntningar som 

finns på hur litteratur ska läsas och bearbetas. Frågan om vem gäller vilken 

modelläsare som läroböckerna konstruerar och förutsätter. Slutligen handlar 

varför-frågan om av vilken anledning läromedlets läroböcker ser ut som de 

gör, vilket ytterst handlar om bildningsfrågor och om en samhällelig kontext 

och ett vidare sammanhang (2016:19). 

Frågorna hur, vad och varför ligger nära den didaktiska triangelns huvudtanke där elev, 

lärare och ämne samspelar i en kommunikativ process. Lärarnas materialurval och 

vilken pedagogik som används skapar det innehåll som tar form i den didaktiska 

triangeln. Pedagogiken ska baseras på elevernas tidigare kunskaper, deras inställning 

och samspelet med andra elever och lärare (Öhman, 2015:37). 
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3. Metod 

I följande avsnitt redogör vi för vilken datainsamlingsmetod som använts i 

undersökningen. Det inleds med en beskrivning av val av metod under 3.1. Därefter 

presenteras genomförande av studien med beskrivning av tekniken som användes i 

undersökningen under rubriken 3.2. Innehållsanalysen presenteras i 3.3. En metodkritik 

följer sedan under 3.4.  

3.1 Val av metod 

Kvalitativ och kvantitativ forskning är två olika metoder som används för att samla in 

material.  Då syftet med undersökningen är att jämföra läromedel för 

studieförberedande program med läromedel framtagna för yrkesprogram används en 

kvalitativ läromedelsanalys. Anledningen till metodvalet är att vi vill göra en 

djupgående analys vilket inte är möjligt vid en kvantitativ undersökning. Vidare 

kommer en kvalitativ forskningsintervju genomföras med fyra yrkesverksamma 

ämneslärare. 

3.2 Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa intervjun som vi använt är en metod för att få veta mer om hur 

människor uppfattar sin omvärld (Kvale & Brinkmann, 2014:177). De utförda 

intervjuerna är halvstrukturerade vilket innebär att intervjun är ett samtal som styrs av 

förutbestämda frågor. I den halvstrukturerade intervjun uppmuntras informanten att dela 

med sig av sina upplevelser och därför inte endast styras av intervjuarens frågor. 

Intervjuaren kan använda sig av olika frågor, exempelvis inledande frågor som utgör 

grunden för samtalet. Uppföljningsfrågor används för att utveckla samtalet och 

tydliggöra det som tidigare sades. Kvale och Brinkman (2014:83) menar att samtalet 

kan ses som ett vanligt samtal, intervjuaren får inte tillföra ny fakta utan samtalet ska 

byggas på informantens upplevelser. Intervjun ska beskriva de olika huvudfrågorna där 

informanten kan blanda sina olika uppfattningar om både fakta och det som Kvale och 

Brinkmann (2014:259) benämner som meningsplanet. Meningsplanet är det som sägs 

eller inte sägs utöver fakta, det vill säga det som sägs mellan raderna och inte är explicit. 

Vid kvalitativa metoder där informanter är delaktiga är det väsentligt med de olika 

etiska aspekterna.  

3.2.1 Urval av informanter 

I urvalet av informanter är det flera olika aspekter som vi har tagit hänsyn till. Den 

första faktorn är att informanten ska vara en legitimerad lärare. Vidare ska hen vara 

yrkesverksam lärare inom ämnet svenska, ha erfarenhet kring undervisning på yrkes- 

respektive studieförberedande program och ha möjlighet att delta vid intervjun. 

3.2.2 Informanternas bakgrund 

Undersökningens informanter består av fyra yrkesverksamma ämneslärare (se tabell 1). 

De arbetar alla på gymnasiet, undervisar i Svenska 1 och använder Svenska Impulser 

som kurslitteratur. Alla informanter har examen och lärarlegitimation men vi väljer att 
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inte nämna namn, kommuner eller på vilken skola de arbetar och på så sätt säkerställer 

vi deras anonymitet. 

Tabell 1, informanter: 

 

Lärare Utbildning Ämnen 

L1 Examen vid Göteborgs 

universitet 

Svenska och spanska 

L2 Examen vid Örebros 

universitet 

Svenska, historia och 

samhällskunskap 

L3 Examen vid Linköpings 

universitet 

Svenska, svenska som andraspråk 

och religion 

L4 Examen vid 

Linneuniversitetet 

Svenska, ryska och mediaämnen 

 

3.2.3 Genomförande av intervjuer 

Innan intervjuerna utfördes fick alla informanter ett informationsbrev (bilaga 1) och en 

medgivandeblankett (bilaga2). Intervjuerna inleddes med vad Kvale och Brinkmann 

(2014:250) kallar en orientering. Vi berättade kort om syftet med intervjun och vår 

uppsats, visade hur inspelningen fungerade och svarade på frågor om informanten hade 

några sådana. För att få information om informanternas bakgrund började vi sedan vår 

intervju med bakgrundsfrågor. Därefter följde cirka en halvtimmes lång intervju vilka 

genomfördes under februari 2019.  

Intervjuerna har genomförts enligt Kvale och Brinkmanns (2014:363) 

rekommendationer kring en kvalitativ halvstrukturerad intervju. Intervjuerna gjordes 

med en ljudinspelning via applikationen “Diktafon röstinspelning”. Vi valde att spela in 

ljudet för att kunna vara närvarande vid intervjun och för att enkelt kunna gå tillbaka 

och spela upp ljudupptagningen igen. En annan anledning var att det är enklare att 

transkribera och då kunna återge materialet korrekt.  

Utöver ljudinspelningar har även fältanteckningar förts under samtalen för att fånga upp 

det implicita i samtalen, det osagda och miljöbeskrivning (Creswell, 2013:145). Syftet 

med fältanteckningarna är inte att tillföra transkriptionen något utan för att stötta 

arbetsprocessen för oss som intervjuare. 

3.2.4 Analys och presentation av intervjudata 

Direkt efter att intervjuerna var gjorda utfördes en bastranskription på materialet. 

Anledningen till detta är att vi ville ha samtalet färskt i minnet. Den bastranskription 
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som gjordes är utförd enligt Norrbys (2014:123) anvisningar, vilket innebär att vi inte 

transkriberar pauser och uttal, då dessa inte tillför studien något. Efter att 

transkriberingen var färdig studerades materialet flera gånger för att begripa och se 

helheten. Innehållsanalysen är utförd därefter i tre olika steg; kodning, komma 

underfund med tema och avslutningsvis en kodning av dessa teman. Kodning betyder i 

den här kontexten att man sätter ihop de dominerande nyckelorden till en del av texten 

(Kvale & Brinkmann, 2014:241). Nyckelorden använder man sedan för att hitta 

gemensamma teman och bryta ner texten i dessa. De nyckelord som uppkom under 

intervjuerna var: läroböcker, läromedel, attityder, förväntningar, sociokulturell 

bakgrund och didaktik. 

3.2.5 Validitet och reliabilitet 

Två viktiga kriterier när man bedömer en vetenskaplig text är validitet och reliabilitet. 

Reliabilitet innebär att läsaren ska ges möjlighet att skapa sig en egen uppfattning 

gällande undersökningsmetodens tillförlitlighet. Termen validitet syftar på materialet 

som används och hur det bearbetas (Stukát, 2011:112). En låg reliabilitet skapar en låg 

validitet. Dock behöver en hög reliabilitet inte medföra en hög validitet.   

För att nå en så hög validitet som möjligt så har frågorna till informanterna bearbetats 

och diskuteras med kollegor och handledare. En första intervju gjordes för att garantera 

att frågorna till informanterna var tydliga. 

3.2.6 Forskningsetiska aspekter 

I studien togs hänsyn till de forskningsetiska principerna i vetenskapsrådets riktlinjer 

(HSFR, 2002:7–14). Informanterna informerades skriftligt enligt informationskravet om 

studiens syfte och deras roll i den. De informerades även om att deltagandet var 

frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när de ville. Enligt 

samtyckeskravet fick vi informanternas tillstånd genom en blankett för medgivande. 

Konfidentialitetskravet garanterades genom att informanterna informerades om att 

tystnadsplikt råder beträffande avidentifiering av personliga samt känsliga uppgifter. 

Det togs också hänsyn till nyttjandekravet som innebär att uppgifterna inte får användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (ibid.).  

3.3 Innehållsanalys 

Uppsatsens syfte är att analysera och granska läromedel som riktar sig till studie- och 

yrkesförberedande program, för att göra detta har en kvalitativ textanalys gjorts. Widén 

(2009:138) menar att en kvalitativ textanalys är bäst lämpad när man ska analysera en 

texts innehåll och utformning. Analysen kommer att ha ett produktorienterat ändamål 

där en komparativ innehållsanalys görs på två läroböcker. Då vi kommer att jämföra 

analysresultatet med tidigare forskning är det en deduktiv arbetsmetod som använts i 

studien. 
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Den kvalitativa textanalysen kommer att göras både i form av delar och som helhet. Vid 

analysen har vi börjat med att skumläsa för att sedan gå över till närläsning av innehållet 

i läroböckerna. Därefter har vi markerat de skillnader vi fann i de läromedel vi valt. 

Watt Boolsen (2007:94) beskriver detta som att koda materialet utifrån de koder som 

framkommit. 

3.4 Metodkritik 

I vår lärobokssanalys har vi valt att använda oss av ett begränsat urval av läroböcker. 

Begränsningen gör att resultatet endast visar hur dessa två böcker ser ut, man kan alltså 

inte göra en generalisering utifrån dessa. Den kvalitativa undersökningsmetoden har 

både för- och nackdelar. Fördelarna är att vi fick fram det material som behövdes för att 

besvara vår frågeställning. Nackdelarna var som tidigare nämnts att vi fick fram 

material som endast kommer från ett begränsat antal intervjuer och läroböcker. Vid en 

kvalitativ forskningsmetod är det viktigt att det material som insamlas är gediget och att 

man ägnar mycket tid till varje intervju för att få ett sant och verklighetsförankrat 

material som kan användas i studien. Det är en tidskrävande process att transkribera och 

återge intervjuerna. Men då vi ville ta reda på lärarnas upplevelser var en kvalitativ 

undersökning den mest lämpade metoden. 

 

Vi började vår undersökning med att utföra kvalitativa forskningsintervjuer med 

yrkesverksamma lärare. Det positiva med att börja med intervjuerna och inte 

läroboksanalysen var att vi inte påverkades av analysens resultat.  
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4. Material 

Under rubriken 4.1 presenteras materialet som ligger till grund för läroboksanalysen där 

vi kommer att presentera de delar som granskats och motivering till dessa val. Sedan 

följer 4.2 där materialbearbetningen presenteras. 

4.1 Val av material 

Då uppsatsens syfte är att jämföra och undersöka om det finns skillnader på läroböcker 

som är riktade mot yrkes- och studieförberedande program är det detta som styrt vårt 

urval.  Läroböckerna vi valt är Svenska impulser för yrkesprogrammen (2012) och 

Svenska impulser 1 (2017) och de är båda, enligt författarna, utformade efter läroplanen 

Gy11. Vi har valt de senaste utgåvorna av böckerna eftersom vi vill ha så aktuellt 

material som möjligt. Svenska impulser 1 (2017) är en reviderad version av den första 

upplagan. Svenska impulser för yrkesprogrammen har ingen uppdaterad version och 

därför skiljer sig utgivningsåren åt men då yrkesboken fortfarande används och säljs så 

anser vi att den är ett lämpligt material att arbeta med. Svenska impulser för 

yrkesprogrammen är framtagen, som framgår av titeln, till yrkesprogram för Svenska 1. 

Den innehåller texter som skildrar yrkesliv och behandlar även ett tema som författaren 

kallar yrkesliv. Svenska impulser 1 är inte inriktad mot något specifikt program och 

innehåller inga speciella temakapitel. Det är även väsentligt att innehållet går att 

jämföra.  

Svenska impulser för yrkesprogrammen (2012) är skriven av Markstedt och förlaget 

Sanoma beskriver boken på följande sätt:   

Svenska impulser för yrkesprogrammen är en bok som lotsar eleverna 

grundligt genom kursen Svenska 1. Den tydliga strukturen, den levande 

berättarrösten och de många uppgifterna med en genomtänkt progression gör 

att eleverna har lätt att hänga. Uppgifterna är konkreta och många kan lösas 

direkt i klassrummet. Här finns även uppgifter som ger eleverna möjlighet 

att utforska den valda yrkesinriktningen samtidigt som de tränar något 

moment i kursen. Texterna i boken har valts med omsorg. Skönlitterära 

texter i olika genrer blandas med sakprosatexter. (Sanoma utbildning, 2019) 

Svenska impulser 1 (2017) är skriven av Markstedt och Eriksson och förlaget säger 

nedanstående om boken:  

Svenska impulser 1 (upplaga 2) innehåller fylliga kapitel om muntlig och 

skriftlig framställning, litteratur och språk. Boken undervisar eleverna i 

strategier för läsning av skönlitteratur och sakprosa. Sist i boken finns mallar 

och bedömningsmatriser.[...] Dessutom innehåller boken temat "Sanningar 

och lögner" som förbereder eleverna inför det nationella provet (Sanoma 

utbildning, 2019). 
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Böckerna Svenska impulser för yrkesprogrammen (2012) och Svenska impulser 1 

(2017) är kursen Svenska1 och därför lämpar det sig väl för innehållsanalysen att utgå 

ifrån dessa läroböcker. 

4.2 Materialbearbetning 

När läroböckerna var utvalda påbörjades skumläsningsarbetet för att få en ordentlig 

överblick av materialet och vidare kunna se hur de olika innehållsblocken var upplagda. 

Efter detta gjordes en djupläsning av böckerna för att i en sista fas gå in och läsa de 

enskilda blocken var för sig och föra anteckningar. Den övergripande läsningen 

resulterade i ett urval av material. Urvalet bestod av block som var både identiska och 

skiftande i innehållet. För studien anser vi att bådadera är lika intressanta för vårt syfte.  
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5. Resultat 

Under följande rubrik kommer vi först att presentera resultatet från den 

läromedelsanalys som vi utfört på läroböckerna Svenska impulser för yrkesprogrammen 

(2012) och Svenska impulser 1 (2017).  Vi kommer att presentera de olika block som 

läroböckerna innehåller, för att sedan se om innehållet överensstämmer med de 

kunskapskrav som förmedlas i läroplanen för kursen Svenska 1. Vi kommer därefter att 

presentera det transkriberade intervjumaterialet. 

5.1 En övergripande redogörelse på Svenska impulser 

Läroböckerna Svenska impulser 1 (2017) och Svenska impulser för yrkesprogrammen 

(2012) består av större block med bland annat muntlig och skriftlig framställning, 

litteratur, källkritik och språklig variation. Varje block består av kapitel som innehåller 

flertalet olika uppgifter som knyter an till ämnet. Förutom de skönlitterära, 

populärvetenskapliga och faktabaserade texterna så innehåller läromedlen illustrationer, 

bilder och figurer. Nedan ser man en översiktlig tabell (se tabell 2) som visar innehållet 

i de olika läromedlen. I tabellen kan man tydligt se att läroboken Svenska impulser för 

yrkesprogrammen har fler block och att innehållet skiljer sig från Svenska impulser 1. 
 

Tabell 2, översiktlig innehållsförteckning: 

 

Svenska impulser 1 (2017) Svenska impulser för yrkesprogrammen (2012) 

Ordet är ditt (s.8-43) 

Att samtala 

Tala inför andra  

Det handlar om dig (sid. 8-46) 

I startblocket  

Om kommunikation  

Ditt sätt att lära 

Berättelser omkring oss (s.44-113) 

Litteraturen och läsaren 

Novellen 

Poesi 

Ordet är ditt (s. 46-85)  

Att samtala  

Att tala inför andra  

Argumentera  
 

Tema: Yrkesliv (s. 86-107) 

Vad är viktigast för dig? 

Första jobbet 

Hur många yrken finns det? 

Sociala medier - möjligheter och fallgropar 

Yrkesidentitet och yrkesspråk 

Att söka jobb 

Exempel på platsansökan 

Exempel på meritförteckning 

Anställningsintervjun  

Skrivandets hantverk (s.114-203) Den sköna litteraturen (s. 108-163)  
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I skrivarverkstan 

Att läsa och förstå sakprosatexter 

Att skriva referat 

Grunderna i utredande skrivande 

Argumentera 

Tema: sanningar och lögner 

Du som läsare  

Novellen  

Poesi  

Att skriva berättelser  

 
Tema: Film (s.164-185) 

Tolv oförglömliga filmrepliker 

Filmens uppbyggnad 

En genomgång av filmen Ondskan 

Filmens karaktärer 

Kort filmhistoria 

Att påverkas av det man ser  

Olika sidor av språket (s.204-298) 

Svenska på olika sätt 

Vanliga fel i svenskan 

Grammatiköversikt 

Övningar på ordklasser och satsdelar 

Resursdel: mallar och matriser  

Från tanke till text (s. 186-248)  

Skrivandets hantverk  

Referat Recension  

Instruktion 

Krönika  

Rapport  

Protokoll 

 
Svenska på olika sätt (s. 248-265)  

Svenska för alla  
 

Tema: Språk (s.266-281) 

Uppvärmning 

Vad är språk? 

Har djur språk? 

Språk i världen 

En enda stor familj 

Varför talar inte vi som vikingarna gjorde? 

Men vem är det som bestämmer? 

 
Grammatiköversikt (s. 282-296)  

Ordklasser  

Satsdelar 

Författarna har formulerat förord som är riktat till eleverna. Förorden beskriver 

översiktligt vad eleven kan förvänta sig att boken innehåller, bland annat beskrivs 

dispositionen och bokens upplägg. Eleven får förklarat för sig hur blocken är upplagda 

och vad de innehåller: 
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Svenska impulser för yrkesprogrammen består av fem större block med tre 

insprängda teman. De fem blocken är Det handlar dig, Ordet är ditt, Den 

sköna litteraturen, Från tanke till text och Svenska på olika sätt. Inom varje 

block finns ett antal kapitel med många uppgifter av olika slag. Bokens tre 

teman är Yrkesliv, Film och Språk. Sist i boken finns en grammatiköversikt. 

(Markstedt, 2012:3) 

Svenska impulser 1 består av fyra större block: Ordet är ditt, Berättelser 

omkring oss, Skrivandets hantverk, Olika sidor av språket. Varje block 

innehåller i sin tur ett antal kapitel. Många av dessa avslutas med en större 

slutuppgift där du får chansen att visa vad du lärt dig under arbetet med det 

aktuella kapitlet. I boken finns även ett tema, Sanningar och lögner, med 

texter och skrivuppgifter som påminner om den skriftliga delen av nationella 

provet. Förhoppningsvis kan temat fungera som ett viktigt stöd i dina 

förberedelser inför provet. Sist i boken hittar du dessutom en 

grammatiköversikt och en resursdel med mallar och bedömningsmatriser. 

(Markstedt & Eriksson, 2017:3) 

Förorden visar hur läroböckerna är upplagda och det som skiljer sig åt är formuleringar, 

språk och textmängd där Svenska impulser 1 har ett mer utvecklat språk och omfång. 

Språket innehåller ord som “aktiv”, “kritisk” och “vetgirig” vilket tyder på att boken 

vänder sig till en kunskapstörstande och prestationsinriktad elev. 

 Läroböckernas uppgifter beskrivs olika i förorden där man explicit påtalar att eleven 

ska visa sina kunskaper “... avslutas med en större slutuppgift där du får chansen att visa 

vad du har lärt dig under arbetet med det aktuella kapitlet.” (Markstedt & Eriksson, 

2017:3).  

Däremot i läroboken för yrkesprogram nämns endast att det finns uppgifter av olika slag 

och elevens prestation nämns inte alls. Vidare kan man även se att det fokuseras på 

förberedelser inför det nationella provet och dessutom innehåller läroboken en resursdel 

med mallar och bedömningsmatriser som helt saknas i läroboken för yrkesprogrammen.  

Alltså så kan man redan i förordet se stora skillnader där Svenska impulser för 

yrkesprogrammen (2012) inte nämner vad som krävs av eleven för att nå de höga 

betygen i kursen svenska 1.  

Andra distinktioner mellan läroböckerna är att det första kapitlet i Svenska impulser för 

yrkesprogrammen (2012) “Det handlar om dig” har uteslutits helt ur Svenska impulser 1 

(2017). Den riktade yrkesboken har även ett större typsnitt och färgglada stora rubriker 

som är skrivna med versaler vilka ser annorlunda i Svenska impulser 1 (2017). Svenska 

impulser för yrkesprogrammen (2012) har ett större antal avsnitt och detta innebär att 
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innehållet har förkortats i jämförelse med Svenska impulser 1 (2017).  

 

5.1.1 Blocket “Det handlar om dig” 

Det första blocket i läroboken Svenska impulser för yrkesprogrammen, “Det handlar om 

dig” innehåller tre olika kapitel och detta kapitel finns även med i Svenska impulser 1 

(2017). Vi väljer att göra en genomgång av detta kapitel för att se vad det innehåller och 

om innehållet går att koppla samman med läroplanen. Övergripande kan man säga att 

blocket riktar sig till eleven som precis har börjat gymnasiet. Det första kapitlet “I 

startblocket” är en introduktion där det beskrivs att det kan vara nervöst och jobbigt att 

börja gymnasiet. Vidare diskuteras hur eleven arbetar bäst i grupp och till detta hör 

olika uppgifter och diskussionsunderlag. I det andra kapitlet “Om 

kommunikation” belyser författaren textens sändare och mottagare. Internet och sms 

diskuteras i skenet av informellt och formellt språk. Under rubriken “Svenska på 

gymnasiet” informeras eleven om vad ämnesplaner är och hur den bestämmer innehållet 

i svenskkurserna. Kapitlet avslutas med olika uppgifter kring kommunikation där 

elevens egna tankar sätts i centrum. I det sista kapitlet i blocket “Ditt sätt att lära” tar 

författarna upp bland annat studieteknik och olika lässtrategier, vidare informeras 

eleverna om hur de ska anteckna för att de ska kunna förstå och minnas det de läst. 

Kapitlet innehåller också en basal förklaring i informationssökning på bibliotek och 

internet. Den avslutande delen handlar om hur eleven ska bedöma källor.  

Blocket präglas av ett relativt informellt språk och ett direkt tilltal till eleven, 

exempelvis beskriver författarna kapitelinnehållet på följande vis “I det här kapitlet får 

du många tips på hur du pluggar smartare och mer effektivt” (2012:30). Layouten består 

av stora bilder, färgglada pratbubblor och illustrationer som förtydligar det som står i 

texten.  

Vissa delar av blockets innehåll går att koppla samman med Gy11, bland annat 

informellt och formellt språk, mottagaranpassning, källkritik och kommunikation. 

Däremot går det första kapitlet “I startblocket” inte att förankra i läroplanen då dessa 

ämnen inte beskrivs.  

 

5.1.2 Muntlig framställan 

Blocket ”Ordet är ditt” är det andra kapitlet i Svenska impulser för yrkesprogrammen 

(2012) och det första kapitlet i Svenska impulser 1 (2017) då kapitlet “Det handlar om 

dig” helt har utelämnats i den senare läroboken. Vi kommer att diskutera innehållet i 

båda blocken för att sedan se om innehållet är förankrat i läroplanen.  

 

I Svenska impulser för yrkesprogrammen (2012) finns det tre olika kapitel i blocket: 

“Att samtala”, Att tala inför andra” och avslutningsvis “Att argumentera”. Författarna 

har på första sidan beskrivit vad de olika kapitlen kommer att innehålla. Det första 

handlar om olika samtal, det andra om hur man ska bli en bättre talare och det 

avslutande hur man ska argumentera övertygande i tal och skrift. . Däremot i Svenska 
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impulser 1 (2017) finns det endast två kapitel i samma block: “Att samtala” och “Tala 

inför andra”. Omfånget är åtta sidor kortare än boken som riktar sig till yrkeselever, det 

säger inte mycket om hur mycket fakta som förmedlas då Svenska impulser 1 har ett 

mindre typsnitt och färre illustrationer.  

 

Kapitlet “Att samtala” i Svenska impulser för yrkesprogrammen inleds med “kallprat, 

djupsnack, snömos, samspråk, snicksnack - det finns många ord för samtal och många 

sätt att samtala på.” (2012:48). Det är något som helt utelämnats i Svenska impulser 1, 

här inleds istället kapitlet “Att samtala” med en informationsruta ur det centrala 

innehållet och kunskapskraven som är relevanta för blockinnehållet: 

 

Ur det centrala innehållet: Muntlig framställning med fokus på 

mottagaranpassning. 

Ur kunskapskraven: Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, 

muntligt förmedla egna tankar och åsikter. (2017:8) 

 

 

I båda läroböckerna följs detta av rubriken “Surret omkring dig” där eleverna får ta del 

av olika samtal på stan. Efterföljande uppgifter i Svenska impulser för 

yrkesprogrammen är utformade för att kunna besvara frågor kring texten. Frågorna är 

formulerade så att elevens egna tankar sätts i centrum. Sedan följer punkten 

“Tjuvlyssna” som går ut på att eleverna ska lyssna på människor för att sedan skriva ner 

vad de har hört. Motsvarande uppgift i Svenska impulser 1 är utformad på samma vis 

men rubriksättningen skiljer sig åt, där heter den istället heter “Lyssna”. 

 

De andra uppgifterna i kapitlet för yrkeselever utmärks av att man sätter elevens egna 

tankar i fokus, där de ska undersöka och jämföra upplevelser som de själva har haft. 

Flertalet av uppgifterna har direkt du-tilltal och en informell ton i instruktionen: “Skaka 

hand, kramas, kindpussas eller dunka varandra i ryggen (“grabbkramas”)? Ja, hur ska 

man egentligen hälsa på andra människor? (2012:53). Rubrikerna till uppgifterna är 

“Samtala om texten”, “Kallprat och småsnack” och “För tyst - och för nära?” Däremot i 

Svenska impulser 1 är rubrikerna till uppgifterna enkla, komprimerade och instruerande: 

“Samtala om texten”, “Diskutera” och “Skriv”. De har en mer formell ton än frågorna i 

yrkesboken. Även uppgiftsinstruktionerna har en mer formell ton där “grabbkramas” 

har utelämnats. Kapitlet avslutas med “Gå på djupet” och Svenska impulser för 

yrkesprogrammen uppmanas eleverna att välja en fördjupningsuppgift på ett antal 

förutbestämda noveller som de sedan ska ha ett litteratursamtal kring. I Svenska 

impulser 1 ska eleverna i uppgiften ”Gå på djupet” genomföra ett samtal i klassen på en 

valfri novell eller kortfilm. De ska utgå från en samtalsmodell som kallas “Jag undrar”. 

Modellen består ett antal öppna frågor med ett resonerande inslag som till exempel: 

“Har du läst en annan berättelse eller sett en annan film som påminner om den här? På 

vilket sätt är den lik? På vilket sätt är den annorlunda?” (2017:19). 

 

Nästkommande kapitel “Tala inför andra” ger eleven verktyg om hur man planerar och 

genomföra ett tal. Dessutom i Svenska impulser för yrkesprogrammen visar författarna 
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hur de ska råda bot på den nervositet som kan uppstå vid framförandet. Kapitlet inleds 

med sex olika övningsuppgifter där eleverna får öva på att tala inför varandra. I Svenska 

impulser 1 börjar kapitlet, precis som det föregående, med ett utdrag från det centrala 

innehållet för Svenska 1 där fokus ligger på mottagaranpassning och den retoriska 

arbetsprocessen. 

 

I läroboken för yrkeseleverna följer sedan två textutdrag från Ingen rädsla av Niklas 

Krog och Christina Herrströms Tusen gånger starkare vars funktion är beskriva två 

olika talarsituationer som eleverna senare ska diskutera. Dessa texter har helt utelämnats 

i Svenska impulser 1 istället har författarna valt att fokusera på grunderna i den retoriska 

arbetsprocessen, men den största skillnaden ligger i att Svenska impulser 1 diskuterar de 

presentationstekniska hjälpmedlen mer ingående och omfattande. 

Nästa rubrik i Svenska impulser för yrkeselever “Vägen till framförandet” förklaras den 

retoriska arbetsprocessen på ett förenklat vis vars funktion är att vara ett verktyg för 

eleverna när de ska skapa ett tal. Mycket förkortat beskrivs informerande, underhållande 

och argumenterande tal. Till skillnad från Svenska impulser 1 finns här en kort 

beskrivning hur eleverna ska använda sig av presentationstekniska hjälpmedel. Det 

saknas instruktioner för hur eleverna ska kunna nå ett högre betyg när det kommer till 

kunskapskrav. I läroboken Svenska impulser 1 däremot förklaras det tydligt hur 

eleverna ska nå det högsta betyget för användandet för presentationstekniska 

hjälpmedlen: “Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska 

hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen” 

(2017:281). Under rubriken “Ge varandra respons” påpekar författarna att eleverna ska 

återkoppla och ge varandra feedback på taluppgiften. Responsen gäller, för 

yrkeseleverna, på de delar som har med framförandet och innehållet att göra. I den 

andra läroboken innehåller responsinstruktionen även “Språk och stil” där man 

fokuserar på formuleringar, om språket är mottagaranpassat och hur talaren uttrycker 

sig. Sedan följer en sammanfattning på vilka steg eleverna ska följa från “tanke till tal” i 

läroboken som är riktad till yrkeseleverna. Den rubriken finns inte med i Svenska 

impulser 1. Istället finns ett omfattande avsnitt kring informerande tal som avslutas med 

uppgifter.   Även detta kapitel avslutas i båda böckerna med en uppgift i “Gå på djupet”, 

där uppgiftsinstruktionen för yrkeseleverna är relativt kortfattad och inte innehåller 

någon checklista. I Svenska impulser 1 ska eleverna istället hålla ett informerande tal 

kring ett valfritt ämne. Eleverna hänvisas till att använda mallen kring den retoriska 

arbetsprocessen och en bedömningsmall för muntlig framställning inför grupp som 

finns längst bak i boken. De har även tydlig checklista att följa för informerande tal.  

I Svenska impulser 1 avslutas blocket med “Gå på djupet” men i Svenska impulser för 

yrkesprogrammen avslutas blocket med kapitlet “Argumentera” där eleven förses med 

grunderna i argumentationsteknik. Det kapitlet återfinns i blocket “Skrivandets 

hantverk” för Svenska impulser 1 vilket vi senare kommer att belysa. Yrkeseleverna får 

här lära sig att argumentera och försvara sin tes genom att övertyga med sitt språk. 
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Övningsuppgifterna handlar om att öva sig i argumentation och göra små 

klassrumsdebatter. I kapitlet är även en argumenterande text presenterad där 

argumentationens olika delar är beskrivna. Efter texten följer en “snabbguide” över 

argumentationens uppbyggnad. Kapitlet avslutas även här med en uppgift som kallas 

“Gå på djupet”. Här ska eleverna hålla ett argumenterande tal för sina klasskamrater och 

skriva en insändare med hjälp av kapitlets instruktioner för argumentation.  

 

5.1.3 Skönlitteratur 

Båda läroböckerna innehåller ett skönlitterärt block som båda inleds med ett uppslag. 

Blocket “Berättelser omkring oss” i Svenska impulser 1 illustreras en Oxfordsoffa med 

ett rustikt runt träbord, bakgrundsfärgen till bilden är svart. Ovanpå fotografiet av 

bordet har det placerats illustrationer av en tekanna och pratbubblor vilket inbjuder till 

litteratursamtal. Blocket för Svenska impulser för yrkesprogrammen heter “Den sköna 

litteraturen” och uppslaget består av en grön ungdomssoffa. Ovanpå soffan ligger en 

ung avslappnad kille och läser. På bordet bredvid honom är ett par solglasögon slarvigt 

placerade tillsammans med matrester och en dricka. Fotografiet är oskarpt och är 

grönfiltrerat. I innehållsrutan får eleven förklarat för sig vad blocket innehåller, bland 

annat beskrivs hur det finns en berättelse för alla i” skönlitteraturens skattkammare”. 

Vidare ska eleverna få läsa noveller och poesi som handlar om “kärlek, drömmar, 

krokodiler, biografer, snöänglar…” 

 

I Svenska impulser för yrkesprogrammen heter det första kapitlet “Du som läsare” här 

får eleven presenterat för sig vad skönlitteratur är för något och skönlitteraturen beskrivs 

som en vän. Sedan följer fyra korta, utdrag som är mellan 80-100 ord, ur romaner som 

eleven ska läsa för att sedan komma fram till vilken de är mest intresserade av. 

Utdragen är tagna ur: En vampyrs bekännelse av Anne Rice, Shoo len skriven av 

Douglas Foley, Imamens dotter av Hannah Shah och Snabba Cash av Jens Lapidus. 

Sedan följer tre olika uppgifter varav den första handlar om textsamtal och elevens 

tankar. Uppgift nummer två handlar om att synliggöra för eleverna att vissa filmer 

baseras på en bok där eleverna ska berätta om de någon gång läst en bok och sett 

filmatiseringen av den. Detta ska sedan jämföras med klasskamraterna. I den sista 

uppgiften ska eleverna skriva en kort text om berättelser som de minns från sin 

barndom.  

 

Svenska impulser 1 inleds med det skönlitterära kapitlet “Litteraturen och läsaren”. 

Eleverna introduceras med ett utdrag ur det centrala innehållet: 

- Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och    

kulturer. 

 

- Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, 

till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier 

(Markstedt & Eriksson, 2017:44). 
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Författarna belyser att litteraturen är ett verktyg som eleverna kan använda för att 

utforska sig själva och världen: “Varje berättelse behöver en läsare, det är i mötet med 

dig och texten som litteraturen får liv och blir meningsfull” (Markstedt & Eriksson, 

2017:44). Sedan följer tre utdrag från olika romaner och en fråga riktad till eleverna: 

“Vilken av berättelserna blir du mest nyfiken på?”. Utdragen är tagna från följande 

romaner: Det handlar om dig skriven av Sandra Beijer, Divergent av Veronica Roth och 

Jag ringer mina bröder av Jonas Hassen Khemiri. Efter utdragen följer två uppgifter 

varav den första liknar yrkeselevernas uppgift. Det som skiljer sig är däremot hur 

författarna formulerar uppgiften. Exempelvis uttrycks det av författarna att utdragen 

kommer från “böcker” i yrkesboken medan när det kommer till Svenska impulser 1 talar 

de om “romaner”.  I kommande avsnitt förklaras begreppet genre i båda läroböckerna. I 

Svenska impulser för yrkesprogrammen ligger texterna i färgglada cirklar, medan i 

Svenska impulser 1 förklaras begreppet genre i punktform.  

Efter detta kommer ett avsnitt, “Se med andras ögon” i Svenska impulser för 

yrkesprogrammen vilket inte finns med i den andra läroboken. Yrkeseleverna får ett 

utdrag från Populärmusik från Vittula skriven av Mikael Niemi med en efterföljande 

uppgift som går ut på att se världen ur en karaktärs perspektiv. Efter uppgiften följer en 

färgglad pratbubbla där det står skrivet om den viktiga läsaren, alltså att läsaren är 

medskapare av texten. Följande rubrik heter “Riktiga klassiker” och går ut på att 

förklara vad en klassiker är genom att citera Wikipedia och Nationalencyklopedin. 

Kapitlet består även av tre sidor bildserier från klassikern Frankenstein av Mary 

Shelley. Till bildserien finns även en uppgift som heter “Samtala om texten”. Här ska 

eleverna: “Ge exempel på hur tecknaren varierar sitt berättande genom helbilder och 

närbilder. Vilken effekt skapar de olika bildutsnitten?” Sedan följer en textruta där tema 

och motiv kortfattat förklaras för att sedan följas av en instruktion om hur man 

analyserar en roman. Instruktionen består av frågor eleven kan använda sig av när hen 

analyserar en roman. Avsnittet avslutas med uppgiften “Gå på djupet”, den kommer vi 

att belysa tillsammans med samma uppgift i Svenska impulser1. 

I Svenska impulser 1 följer sedan ett avsnitt som visar eleven hur man läser mellan 

raderna. Eleven får textutdrag och exempel som explicit visar hur man gör när man läser 

mellan raderna. Därpå följer ett utdrag ur novellen Ojura av Stina Stoor som de på egen 

hand ska läsa mellan raderna och diskutera. I samma novell ska eleven även göra olika 

textkopplingar utifrån sig själv eller andra texter och filmer. På det här sättet vill 

författarna belysa att elevens egna erfarenheter och tidigare upplevelser påverkar 

läsningen. Senare tas bildspråk upp och dess effekt på texter, författarna visar tydliga 

exempel på de tidigare textutdragen. Därefter följer fyra sidor i läroboken som handlar 

om att analysera skönlitterära texter, bland annat berättarperspektiv, miljöskildringar, 

tema och motiv och hur berättelsen är upplagd. Även det här kapitlet avslutas med en 

uppgift i “Gå på djupet”. 
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Vi kommer nu att jämföra uppgiften “Gå på djupet” i de båda läroböckerna. I båda 

läroböckerna ska eleven läsa och analysera en roman. I Svenska impulser för 

yrkesprogrammen får de välja en valfri roman däremot i Svenska impulser 1 

rekommenderas eleverna att läsa samma roman. I yrkesboken är uppgiftsinstruktionen i 

flytande textmassa medan i den andra boken är den i punktform och en tydlig numrerad 

arbetsgång. Förutom analysen ska eleverna som arbetar efter Svenska impulser 1 skriva 

en läslogg. Svenska impulser för yrkesprogrammen saknar tydliga instruktioner och 

bedömningsmatris för litteraturanalys. 

Nästkommande rubrik i båda läroböckerna är “Novellen”. I Svenska impulser för 

yrkesprogrammen introduceras kommande avsnitt med en liknelse: “En författare skrev 

en gång att en novell ska vara som en såpbubbla som plötsligt spricker i ansiktet på 

läsaren. När du arbetat med det här kapitlet förstår du nog vad hon menar” (Markstedt, 

2011:128). I Svenska impulser 1 inleds avsnittet med ett utdrag ur det centrala innehållet 

för Svenska 1:  

- Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider 

och kulturer.  

- Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt 

berättande, till exempel i skönlitteratur (Markstedt, 2011:66). 

Sedan följer i båda böckerna en kort introduktion kring hur en novell är uppbyggd och 

vad eleverna kan förvänta sig i mötet med novellen. I Svenska för yrkesprogrammen 

presenteras Anton Tjechovs novell Glädje med efterföljande uppgifter. Novellens 

uppgifter går ut på att söka fakta i texten: “Vad kan du berätta om familjen Kuldarov, 

utifrån det lilla som nämns i texten?” (Markstedt, 2011:131). I den andra läroboken får 

eleverna läsa novellen Det andra målet av Jonas Karlsson. Uppgifterna som hör till den 

här novellen handlar om berättarperspektiv, relationen mellan karaktärerna, 

rubriksättning och språket: “Beskriv språket i novellen?” (Markstedt & Eriksson, 

2017:69).  

Rubriken “Noveller” i yrkesboken avslutas med en mall över novellanalys och en 

uppgift i “Gå på djupet”. I uppgiften ska eleven presentera en valfri novell, kommentera 

novellens form och berätta vad de tycker om den. I Svenska impulser 1 fortsätter 

kapitlet “Noveller” ytterligare. Svenska impulser 1 behandlar novellens kännetecken och 

ursprung för att sedan presentera person- och miljöbeskrivningar. Sedan följer uppgifter 

där eleverna ska samtala kring novellerna Kylan av Inger Alfvén och Examensdagen av 

Henry Slesar. De ska beskriva karaktärer och miljö för att sedan samtala om hur 

författaren använder berättarteknik för att skapa sinnesstämningar. Vidare ska eleven 

utföra skrivuppgifter där de ska öva på att göra person- och miljöbeskrivningar. I 

avsnittet “Att läsa nära och tolka” vill författarna uppmärksamma närläsning och hur 

man kan tolka en text. För att tydligt visa detta har författarna i August Strindbergs Ett 

halvt ark papper kommenterat och markerat novellens uppbyggnad, miljöbeskrivningar 
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och tagit nyckelord. Då innehållet i Ett halvt ark papper är implicit ska eleven diskutera 

och undersöka innehållet och läsa mellan raderna. Uppgiften “Gå på djupet” är en 

novellanalys. Uppgiftsinstruktionerna är utförliga där eleven får hjälp med en 

arbetsbeskrivning, mallar och hur man disponerar en novellanalys. Avsnittet avslutas 

med novellen Gåtan av Lindsey Collen.  

Efterföljande kapitel har i båda böckerna samma huvudrubrik “Poesi”. Precis som 

tidigare börjar kapitlet i Svenska impulser 1 med en hänvisning till det centrala 

innehållet i Svenska 1.  

- Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider 

och kulturer.  

- Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt 

berättande, till exempel i skönlitteratur (Markstedt & Eriksson, 

2011:90). 

I yrkesboken får eleven en kort presentation kring kapitlets innehåll som följs av fyra 

korta kärleksdikter. Dessa ska eleven samtala om och diskutera kring utifrån sina egna 

tankar, åsikter och känslor. Vidare diskuteras bildspråk; liknelser och metaforer. 

Svenska impulser 1 belyser att poesi kan se ut på olika sätt och dessutom att poesi, dikt 

och lyrik beskriver samma sak. Därpå följer fyra dikter och uppgifter där eleven ska 

samtala, diskutera och se skillnader/likheter i dikternas innehåll.  

I båda läroböckerna följer sedan en presentation kring poesins kännetecken bland annat 

beskrivs längd, form, rytm och rim. Avsnittet avslutas med att eleven ska ta fram en 

låttext och analysera texten. Under rubriken “Men man fattar ju ingenting” får eleven 

beskrivet hur man ska läsa poesi för att förstå den. Sedan följer en artikel av Anna 

Hallberg som ger tips på hur man gör en närläsning. I Svenska impulser för 

yrkesprogrammen följer fyra dikter där eleven ska träna på poesiläsning och därefter 

följer en läsinstruktion som visar hur eleven stegvis ska läsa poesi. I “Gå på djupet” ska 

eleven välja en dikt och anordna poesiuppläsning, skriva en sms-dikt och skriva 

bildpoesi.  

Under rubriken “Det poetiska språket” i Svenska impulser 1 framhävs stilfigurernas 

funktion. De stilfigurer som nämns är: anafor, epifor, antites, liknelse, metafor och 

besjälning. Exempel på stilfigurerna ges i dikter av bland annat Karin Boye, Bruno K 

Öijer och Anna Jörgensdotter. “Det poetiska språket” avslutas med en uppgift där 

eleverna ska hitta olika stilfigurer och vardagsmetaforer. Kommande rubriker “Bunden 

eller fri form” och “Tre sorters rim” tar upp information kring hur poesi kan konstrueras 

och utformas. Dessutom finns det tydliga exempel från dikter av Kristina Lugn, 

Johannes Anyuru och Karin Boye. Poesiavsnittet avslutas med “Gå på djupet”. 
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Uppgiften går ut på eleven ska göra en diktanalys. Till hjälp får eleven en 

arbetsinstruktion, mallar och bedömningsmatris. 

I yrkesboken avslutas blocket med rubriken “Att skriva berättelser” och den rubriken får 

ett helt eget avsnitt i Svenska impulser 1. I inledningen finns en förklaring kring 

innehållet. Eleven ska lära sig att skriva egna berättelser och genom det få inblick i en 

författares värld och den kunskapen kan hen använda vid skönlitterära samtal. Med 

rubriker som “Att beskriva personer”, “Att beskriva miljöer” och “Att bygga en 

berättelse får eleven lära sig en berättelse disposition och uppbyggnad. Förutom detta 

beskrivs hur skrivarbetet ska gå till genom bland annat tempus och dialoger. I “Gå på 

djupet” ska eleven skriva en egen novell.  

Enligt läroplanen ska undervisningen i kursen Svenska 1 innehålla 

litteraturundervisning och den ska bidra till att: 

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). 

I blocken “Berättelser omkring oss” och “Den sköna litteraturen” är innehållet tydligt 

kopplat till det centrala innehållet. Innehållet skiljer sig i böckerna men trots det går det 

att sammankoppla med kunskapskraven. I Svenska impulser 1 visas detta tydligt då både 

bedömningsmatriser, kunskapskrav och det centrala innehållet explicit beskrivet. Detta 

saknas helt i yrkesboken.  

I Svenska impulser för yrkesprogrammen är novellskrivning en del av innehållet även 

om det inte är kopplat till kursplanen för Svenska 1, trots att det inte är kopplat till det 

centrala innehållet kan syftet ändå vara att eleven ska utveckla sina färdigheter kring 

skönlitteratur. 

 

5.1.4 Skriftlig framställan 

Båda läroböckerna har med ett block som handlar om skrivande. I Svenska impulser för 

yrkesprogrammen heter blocket “Från text till tanke” och det första uppslaget föreställer 

två ungdomar varav en skriver på den andres arm med en bläckpenna (se figur 1). På 

uppslaget finns en textruta med blockets innehåll: 

- Skrivandets hantverk: Lär dig hur du skriver genomarbetade texter 

som tar hänsyn till läsarna.  
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- Språkriktighet: Om felen som många skribenter gör – och hur du 

undviker dom.  

- Texttyper: Guider till hur du skriver olika texter som är vanliga i 

skolan i yrkeslivet (Markstedt, 2011:187). 

 

 
Figur 1 

I Svenska impulser 1 heter blocket “Skrivandets hantverk”, första uppslaget föreställer 

en person som sitter vid en dator med ett anteckningsblock och en kopp kaffe vid sidan 

av. Ovanpå fotografiet finns vita illustrationer föreställande en reservoarpenna, 

frökapslar och kemiska mätglas. På kommande sida finns ett utdrag ur det centrala 

innehållet: 

- 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.  

- Grunderna i den retoriska arbetsprocessen (Markstedt & Eriksson, 

2017:114). 

I Svenska impulser 1 börjar blocket med huvudrubriken “I skrivarverkstan” här får 

eleven läsa om hur hen ska utveckla sitt skrivande och hur arbetsgången ser ut. 

Författarna illustrerar den retoriska arbetsprocessen som eleven kan arbeta efter där 

både för- och efterarbete poängteras. Ytterligare nämns även vikten av disposition, 

källkritik, meningsbyggnad och sammanhangsmarkörer. Eleven får också en mall över 

hur respons ska ges och i uppgiften “Gå på djupet” ska de ge respons på en text. Även i 
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den här uppgiften finns en tydlig arbetsgång och uppgiften avslutas med en instruktion 

över hur disposition på responsen ska se ut.  

I Svenska impulser för yrkesprogrammen är huvudrubriken “Skrivandets hantverk” i 

kapitlet får eleven: “I det här kapitlet får du lära de viktiga grunderna i skrivandets 

hantverk. Du får även tips på hur du undviker vanliga fel som många skribenter gör” 

(Markstedt, 2012:188). Eleven får fyra olika texter där de ska resonera kring vad det är 

för texttyp och vad som skiljer dem åt. Därpå presenteras vikten av skrivarbetets faser 

där bland annat kamratrespons och informationssökning ingår. Kommande sidor 

innehåller tips och råd gällande språkriktighet såsom styckeindelning, de/dem, talspråk 

och satsradning. Kapitlet avslutas med ett förtydligande kring hur eleven ska använda 

skiljetecken, stor/liten bokstav och förkortningar.  

I Svenska impulser 1 följer “Att läsa och förstå sakprosatexter” vilken saknas i Svenska 

impulser för yrkesprogrammen.  Kapitlet börjar med ett utdrag ur det centrala 

innehållet: 

- Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. [...] 

Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid 

digital publicering (Markstedt, 2017:134). 

Innehållet är bland annat sakprosatexternas kännetecken och det innehåller även en 

beskrivning om olika sätta att läsa: sökläsning, översiktsläsning och närläsning. Sedan 

följer en artikel av Peter Letmark där författarnas kommentarer i texten ska fungera som 

en vägledning för eleverna. Texten avslutas med att eleverna ska plocka ut det mest 

väsentliga i texten. Kommande sidor handlar om digitala och multimodala texter, på 

sidorna finns små “tipsrutor” på hur eleven ska kunna ta till sig den digitala texten. 

Kapitlet avslutas med källkritik, upphovsrätt och integritet på nätet.  

I båda läroböckerna följer ett referat-kapitel. I yrkesboken inleds kapitlet med en 

informationsruta kring innehållet och ett referat av Bibeln bestående fyra serierutor 

illustrerade av Henrik Lange. Svenska impulser 1 inleds det med ett utdrag ur det 

centrala innehållet: 

- Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat 

och referatteknik. Grundläggande källkritik (Markstedt & Eriksson, 

2017:150). 

I båda läroböckerna skriver författarna information om hur ett referat ska utformas, vad 

det ska innehålla, hur det ska disponeras och hur man källhänvisar. I “Gå på djupet” ska 

eleven skriva ett referat. Det som skiljer sig åt i den uppgiften är att Svenska impulser 1 

ger eleven en tydlig beskrivning av arbetsgången och en bedömningsmatris som stöd.  
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Under nästa rubrik “Recension” i Svenska impulser för yrkesprogrammen följer sex 

sidor med beskrivning i hur man skriver en recension och varför. Avsnittet avslutas med 

en “Gå på djupet” där en muntlig och skriftlig recension ska göras. Nästkommande 

rubrik “Instruktion” innehåller en beskrivning och förklaring i hur eleven ska formulera 

en instruerande text. Efter följer en “snabbguide” i hur man skriver en instruktion för att 

sedan avsluta med en “Gå på djupet” där detta ska utföras. I nästa kapitel “Krönika” 

beskrivs vad en krönika är och hur den ska skrivas. Ett exempel på en krönika ges och 

en uppgift där eleven ska samtala kring texten. Exempelvis ska ord och uttryck som 

kännetecknar en krönika plockas ut och diskuteras. Kapitlet avslutas med en uppgift i 

“Gå på djupet” där eleven ska skriva en krönika utifrån en utförlig uppgiftsinstruktion. 

Därefter följer tre sidor rapportskrivande där författaren belyser sakligt och objektivt 

skrivande. I kapitlets “Gå på djupet” ska eleven göra en undersökning och redovisa i en 

rapport. I kapitlet “Protokoll” får eleven lära sig hur en dagordning upprättas och hur 

man skriver protokoll. I “Gå på djupet” ska eleven skriva ett klassrådprotokoll. Dessa 

fyra rubriker saknas helt i Svenska impulser 1.   

Kommande avsnitt i Svenska impulser 1 har utelämnats i yrkesboken. Första rubriken 

“Grunderna i utredande skrivande” och den andra är “Argumentera” och de inleds med 

ett utdrag ur det centrala innehållet för Svenska 1.  

“Grunderna i utredande skrivande”: 

- 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.  

- Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- 

och referatteknik. Grundläggande källkritik (Markstedt & Eriksson, 

2017:162). 

“Argumentera”: 

- Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning.  

- Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande 

text (Markstedt & Eriksson, 2017:174). 

Under rubriken “Grunderna i utredande skrivande” presenteras syftet med utredande 

text och vad eleven bör tänka på inför nationella provet. Texten förser eleven med 

verktyg kring hur de ska föra utvecklade resonemang på ett nyanserat vis och tänka i 

flera led. Sedan får eleven ett textexempel med ett resonemang som följs av en 

diskutera-uppgift. Kommande sidor har en tydlig anknytning till nationella provets 

skriftliga del där eleven får öva på texturval, infoga källor och skilja på egna och andras 

tankar. Nästa textexempel är en utredande elevtext vilken har författarkommentarer för 
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att visa dispositionens olika delar. Till texten hör en uppgift där eleven ska samtala om 

texten och ge exempel på referatmarkörer, språkriktighet och mottagaranpassning.  

Kapitlet “Argumentera” handlar om eleven får lära sig konsten att övertyga och planera 

sin argumentation, bland annat får de lära sig vad en tes är och hur de ska försvara den. 

För att förtydliga argumentationen finns ett elevexempel på en argumenterande text där 

tesen, tre argument, ett motargument förtydligats genom kommentarer i texten. Flertalet 

argumentationsknep ges, exempelvis etos, patos, logos och hur man övertygar genom 

språket. Kapitlet avslutas sedvanligt med en uppgift i “Gå på djupet”. Den här gången 

ska eleven skriva en debattartikel utifrån en utförlig arbetsbeskrivning, 

bedömningsmatris och en checklista. 

Hela blockinnehållet i Svenska impulser 1 är tydligt förankrat i läroplanen och de 

centrala målen. Dessutom finns tydliga bedömningsmatriser kopplade till uppgifterna 

som är presenterade. Blocket “Från tanke till text” i yrkesboken är delvis kopplat till 

läroplanen genom avsnitten krönika, referat och skrivandets hantverk. De andra delarna 

med textyperna instruktion, rapport och protokoll finns inte med i det centrala innehållet 

men däremot kan syftet vara att utveckla elevens skrivande.  

5.1.5 Språklig variation 

Det sista blocket i Svenska impulser för yrkesprogrammen heter “Svenska på olika sätt” 

och i innehållsrutan på första uppslaget står:  

- Heta stolen: Testa dina attityder till språket i Heta stolen! 

- Svenska för alla: Det finns inte bara ett sätt att tala svenska på. Lär 

dig mer om svenskans många olika varianter (Markstedt, 2012:249). 

Det sista blocket Svenska impulser 1 heter “Olika sidor av språket”, efter första 

uppslaget finns ett utdrag ur det centrala innehållet:  

Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språk 

variationen hänger samman med till exempel geografisk och social 

bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och 

språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt 

attityder till olika former av språklig variation (Markstedt & Eriksson, 

2017:204). 

Båda läroböckerna börjar med en uppgift där eleverna ska fundera över sin egen attityd 

till språket. Författarna kallar den övningen Heta stolen. Yrkesboken fortsätter sedan 

med ett avsnitt om sättet politiker talar på. Författarna påpekar att det finns olika 

yrkesspråk som kan vara svåra att förstå sig på. Utifrån en artikel som är skriven av en 

förstagångsväljare ska eleven diskutera svårigheterna med att förstå yrkesspråk. Eleven 

får bland annat diskutera frågan: “En bok för trögfattade - är det lösningen? Vad tycker 

du? (Markstedt, 2012:253). Vidare presenteras språklig variation såsom geografi, social 
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bakgrund, ålder och kön. Därefter diskuteras yrkesspråk där eleven får en liten ordlista 

till målaren, krogen och vården. Avsnittet avslutas med en liten skrivuppgift där eleven 

ska utmana läraren för att se om hen kan de uttryck och ord som är vanliga inom det 

yrkesval eleven gjort.  I “Gå på djupet” ska eleven undersöka slang och dialekt på orten 

för att sedan skriva en rapport.  

I Svenska impulser 1 följs uppgiften Heta stolen av ett avsnitt med språklig variation där 

bland annat språk, identitet, kön, kronolekt och sociolekt diskuteras. Eleven ska här 

resonera kring hur språket både förenar och stänger ute människor. Därpå följer en 

artikel som handlar om dialekter och utifrån denna ska eleven sedan besvara frågor om 

kodväxling, kodglidning och prosodi. För att förtydliga hur dialekterna ser ut och hur de 

hör samman finns en tydlig dialektkarta illustrerad. Till dialektkartan hör även en tabell 

som beskriver språkdrag och utbredning. Under rubriken “Språk i sociala medier” 

diskuterar författarna hur tekniken och sociala medier har påverkat språket. Rubriken 

avslutas med att eleverna ska göra en undersökning om hur nya sätt att kommunicera 

leder till en språkutveckling för att sedan diskutera hur de själva använder sitt språk i 

sociala medier. Det avslutande avsnittet handlar om formellt och informellt språkbruk. 

För att förtydliga har författarna gjort en tabell över formellt/informellt och 

talspråk/skriftspråk. Till avsnittet ska eleven diskutera hur hen själv förändrar sitt språk 

beroende på mottagare. Även detta kapitel avslutas med en “Gå på djupet”. Den här 

gången ska eleven hålla ett informerande tal om språklig variation. Uppgiften är tydligt 

utformad med arbetsgång, mallar och bedömningsmatris.  

Till blocket “Olika sidor av språket” i Svenska impulser 1 hör också “Vanliga fel i 

svenskan”. Kapitlet börjar med ett utdrag ur det centrala innehållet för svenska 1: 

- Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt 

och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig 

variation samt diskutera språkriktighetsfrågor (Markstedt & 

Eriksson, 2017:234). 

Författarna belyser i det här kapitlet de vanligaste fel man gör i svenska språket. 

Särskrivning, de/dem, satsradning, pronomen och skiljetecken är exempel på vanliga fel 

som eleven får öva på.  

Blocket “Olika sidor av språket” avslutas med en grammatiköversikt där eleven får en 

repetition i ordklasser och satsdelar. Avsnittet avslutas med övningsuppgifter. I Svenska 

impulser för yrkesprogrammen är innehållet detsamma men ligger i ett eget separat 

block “Grammatiköversikt” som följs av facit. Efter det sista blocket i Svenska impulser 

1 följer sedan en resursdel med mallar, matriser och facit.  

5.1.6 Temakapitel 

I båda läroböckerna finns temakapitel som istället för att behandla ett ämne belyser ett 

tema. I Svenska för yrkesprogrammen finns tre olika teman: “Yrkesliv”, “Film” och 
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“Språk”. I Svenska Impulser 1 finns endast ett tema: “Sanningar och lögner”. Vi 

kommer att kort redogöra för de olika teman som finns i läroböckerna för att sedan se 

om de är förankrade i Gy11.  

I läroboken Svenska impulser för yrkesprogrammen följer nu ett temakapitel som ligger 

mellan två block. Kapitlet inleds med en färgglad helsidesbild (se figur 2) som visar ett 

litet barn i superhjältekostym, texten introduceras sedan med frågan: “Vad ska du bli när 

du blir stor?”   

 

 

 
Figur 2 

I temakapitlet presenteras olika infallsvinklar när det gäller yrkesval, yrkesspråk och 

tips på hur eleven ska söka jobb. Vidare får eleven lära sig att skriva ett CV och får 

vägledning inför kommande arbetsintervjuer. Under rubriken “Sociala medier - 

möjligheter och fallgropar” påpekar författarna att eleverna bör tänka igenom hur de 

använder sociala medier på sitt arbete. Texten avslutas med uppgifter som är kopplade 

till texten och dessa frågor är tydligt utformade så att eleven implicit ska förstå farorna 

med sociala medier. Kapitlet avslutas med temauppdrag där eleven ska förbereda, 

genomföra och redovisa en intervju. Genom hela temakapitlet har texten en auktoritär 

och myndig ton.  

Temakapitlet har relativt lite stöd i Gy11 då exempelvis den skriftliga framställningen, 

textypen, inte är kopplad till Gy11. Det ämnesinnehåll som finns i temakapitlet är inte 

kopplat till kunskapskraven. Däremot under rubriken ämnets syfte i Gy11 kan man 

koppla innehållet i temakapitlet till läroplanen: “De ska också ges möjlighet att utveckla 
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sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och 

för vidare studier” (Skolverket, 2011:60). 

Nästkommande temakapitel i Svenska för yrkesprogrammen är: “Film”. Där får 

eleverna först läsa om filmens historia, ägna sig åt filmanalys och se hur film påverkar 

människan. I kapitlet beskriver författarna filmens dramaturgi i punktform, sedan 

kopplas det till filmen Ondskan genom att ge exempel på de olika delarna i dramaturgin. 

Därefter följer en novell och en artikel som behandlar huruvida videovåld påverkar eller 

inte. Till texterna hör uppgifter där eleverna ska samtala och diskutera innehållet. Även 

det här kapitlet avslutas med ett temauppdrag. Uppdraget går ut på att eleverna ska 

utföra tre omfattande uppgifter: analysera en valfri film, skriva en rapport och skriva en 

krönika.  

Temakapitlet “Film” är tydligt kopplat till det centrala innehållet, ämnets syfte och 

kunskapskraven för Svenska 1. Både uppgifterna och ämnesinnehållet i kapitlet är 

utformade och anpassade efter Gy11.  

Ämnets syfte: 

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. 

Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. 

(Skolverket, 2011:160). 

I det centrala innehållet står följande skrivet:  

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till 

exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier (Skolverket, 

2011:162). 

 

Ur kunskapskraven för betyget E 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och 

internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven 

översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge 

exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse 

och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet (Skolverket, 

2011:163). 

 

Det tredje och sista temakapitlet i Svenska impulser för yrkesliv heter “Språk” och 

inleds med ett uppslag med färgglada fåglar varav en är “talare” och de andra föreställer 

publik. I en textruta förklaras kapitlets innehåll i fyra olika punkter. Bland annat ska 
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eleverna få lära sig vad som skiljer människors sätt att kommunicera mot lemurers, 

vilket som är världens största språk och läsa lagboken som den såg ut för tusen år sedan.  

 

Under första rubriken “Uppvärmning” får eleverna olika uppgifter där de ska fundera 

över hur det skulle vara att leva utan ett språk genom att försöka att tänka utan språk. 

Vidare ska de diskutera hur djur, som författarna uttrycker det, talar med varandra och 

vem som bestämmer över språket. Rubriken avslutas med diskussionsfrågor där 

eleverna bland annat ska komma på så många ord och uttryck för ordet språk och än en 

gång ska de fundera över hur man tänker utan språk. I temakapitlet finns även 

språkhistoria inkluderat där får eleven översiktlig presentation över språkets spridning 

och utveckling. Eleverna får diskutera och resonera kring språkförändringar och om 

engelskans påverkan på svenskan. Kapitlet avslutas med ett temauppdrag men innan det 

diskuteras även svenskan under vikingatiden och om vad som kommer att hända med 

språket i framtiden. Temauppdraget innehåller två olika uppgifter, den första heter “På 

spaning efter språk” och går på att eleverna ska ge sig ut i sin närmiljö och ta några 

fotografier som handlar om hur språk kan användas, detta ska sedan presenteras för de 

övriga eleverna. Den andra uppgiften heter “Ett språk i världen” där ska eleverna välja 

ett valfritt språk, söka information kring det och skriva en kort rapport.  

 

Innehållet i temakapitlet “Språk” går huvudsakligen inte att förankra i kursen Svenska 1 

kunskapskrav eller centrala innehåll utan passar bättre in i kursen Svenska 3 där 

språkhistoria ingår (Skolverket, 2011:176). Däremot i läroplanen under syftet för ämnet 

svenska står det att eleverna ska få möjligheter och förutsättningar att utveckla följande: 

“Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska 

språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation” 

(Skolverket, 2011:161).  

 

Temakapitlet “Sanningar och lögner” i Svenska impulser 1 inleds med en kort 

presentation av kapitlets innehåll som går ut på att eleverna ska läsa tre texter och sedan 

välja en skrivuppgift. Författarna beskriver: “Dessa påminner om hur skrivuppgifterna 

ser ut i det nationella provet. Genom att läsa texterna och arbeta med uppgifterna får du 

en god förberedelse inför nationella provet” (Markstedt & Eriksson, 2017:192).  

 

Texterna som eleverna ska använda i sina uppgifter är alla anpassade till temat 

“Sanningar och lögner” och är som tagna ur det nationella provet. Texterna i temat är 

följande:  

 

- “Därför klarar vi oss inte utan lögnerna”, Cecilia Rindbäck Vangbo, 

Aftonbladet, 2010-02-16 

- Etgar Keret, ur novellen Lögnland, 2014 

- “Bestraffad lögn leder inte till sanning”, Maria Arnstad, 

Språktidningen, 2014:10 

 

I det centrala innehållet för kursen Svenska 1 står följande: 
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- 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 

sittsammanhang. 

 

- Argumentationsteknik och skriftlig framställning av 

argumenterandetext. 

 

- Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- 

och referatteknik. Grundläggande källkritik (Skolverket, 2011:162).  

 Hela temakapitlet är tydligt förankrat i läroplanens centrala mål och kunskapskrav för 

Svenska 1. De fyra valbara uppgifterna har alla argumenterande inslag där eleven ska 

argumentera, resonera, diskutera och presentera i ett inlägg. De ska även presentera 

något från texten de valt. 

5.2 Intervjuresultat 

Under den här rubriken kommer vi att presentera resultatet från de fyra 

lärarintervjuerna. Intervjufrågorna finns presenterade i bilaga 3. Utifrån intervjuerna har 

vi delat upp materialet i två olika kategorier: “Läroböcker” (5.2.1) och “Förväntningar 

och förhållningssätt till undervisningen” (5.2.2). Våra informanter har vi valt att kalla: 

L1, L2, L3 och L4.  

5.2.1 Läroböcker 

Alla fyra informanter säger att läroböcker, vare sig de är riktade mot studie- eller 

yrkesprogram, är en bra grund att stå på. De menar att man som lärare kan använda sig 

av valda delar eller som referenslitteratur. L1, L2 och L4 anser det är viktigt att 

läroboken är uppbyggd, utformad och författad med läroplanen som grund. Vid 

intervjuerna framkom att alla informanter hade ansvaret att granska de läromedel som 

de använder i undervisningen. Informanterna var eniga i att det var ett tidskrävande och 

ansvarstyngt arbete som egentligen borde ligga på skolledningen.  L3 berättar hur hen 

använder sig av läroboken i sin undervisning: 

Läroboken använder jag som en grund men uppgifterna gör jag själv. Hittar 

man en bra lärobok som är anpassat efter läroplanen så känner jag att den 

kan vara bra att ha som en liten grund men oftast måste man ju ändra och 

fixa lite för att det ska anpassas och bli bra. Ingen elev är ju den andra lik 

liksom (SKRATTAR). 

L2 uttrycker att det är viktigt ha en lärobok och den bok som hen använder är en riktad 

lärobok mot yrkesprogrammen. L2 menar att de lärare som är emot riktade läromedel 

säger att den som använder en riktad lärobok inte behandlar eleverna lika och att 

undervisningen inte är demokratisk. Skulle det vara så, menar L2, att en lärobok för alla 

inte fungerar eftersom utbildningen ska individanpassas. L2 påstår att en lärobok för 
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alla elever skulle stjälpa mer än hjälpa. Hen menar att läroboken fyller en viktig 

funktion för de studiesvaga eleverna:   

Jag tycker det är viktigt att eleverna har en lärobok att utgå ifrån för mina 

yrkeselever behöver något att hålla i handen och att få en yrkesbok gör att 

dom känner sig hemma. Det blir tydligt och dom behöver inte gå in på 

datorn och leta och hålla ordning på saker. Skillnaden mellan böckerna är att 

den är mycket enklare, klarare och bättre struktur.  Jag känner att innehållet 

tilltalar dom och det är mer igenkänning i det.  

Vidare säger L2 att läroboken måste vara tydlig, lättbegriplig och anpassad efter 

elevernas intresse men att det inte är helt enkelt att hitta böcker som tilltalar eleverna. 

L2 upplever ett motstånd till klassiska skönlitterära böcker och vetenskaplig texter. Ofta 

får han frågan: “Varför ska jag kunna det här, när jag ska köra lastbil?”. Informanten 

påpekar att det då är viktigt att ta diskussionen och förklara för eleven vad syftet med 

svenskundervisningen är.  

Även L4 uttrycker att Svenska impulser för yrkesprogrammen är en bra lärobok att 

använda sig av i undervisningen. L4 menar att innehållet tilltalar eleverna genom att 

boken är färgad av det framtida yrkesval eleverna gjort och även att texterna i läroboken 

är riktade mot yrkesprogram. Däremot anser L4 att det är viktigt att tilltalet i läroboken 

är på rätt nivå. Ibland upplever hen att boken är “barnslig” och därför väljer hen att 

komplettera med eget material bestående av uppgifter eller texter.  

Vare sig L1 eller L3 använder sig av läromedel som är riktade mot yrkesprogram. L1 

påpekar att kursplanen i Svenska 1 är densamma för både yrkes- och studieförberedande 

och därför anser L1 att de läroböcker som finns på skolan är för enkla och platta. L1 

säger den uppfyller inte kraven. “Den som riktar sig till yrkesprogrammen tycker jag är 

uppbyggd på ett sätt som gör att eleverna inte har samma förutsättningar att nå målen 

för svenska 1”. L1 framhåller att uppgifterna som finns i yrkesboken är utformade så att 

eleverna ska kunna hitta faktasvar i texten och det innebär att uppgifterna är svåra att 

besvara på ett nyanserat sätt, vilket i längden leder till att användningen av yrkesboken 

inte gynnar de högpresterande eleverna.  

Däremot använder sig L1 av alternativa undervisningsmedel som är formade efter 

elevgrupperna vilket i förlängningen inkluderar yrkesgruppen. Framförallt när det 

kommer multimodala texter då L1 menar att läroboken inte räcker till. L1 poängterar att 

variationen av läromedel är viktig och att lärarna måste ha ett öppet sinne för 

elevgruppen och samhällsförändringar för att kunna motivera och engagera eleverna.  

Det är viktigt att inte binda sig vid läromedel dels för att en bok passa inte 

alla grupper och samtidigt som boken har skrivits så är den inaktuell och 

med tanke på hur samhället ser ut idag så måste vi hålla oss uppdaterade. 
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Däremot kan jag tycka att det i vissa grupper passar att ge eleverna en bok 

att ha som bas framförallt de som är studiesvaga. 

 

Precis som vi tidigare nämnt så använder inte L3 läroböcker för yrkesprogram utan 

istället Svenska impulser 1. Anledningen till detta är att L3 inte ser syftet med 

yrkesböcker utan menar att det handlar om att hitta läroböcker och läromedel som 

passar gruppen. Ibland behöver läraren gå ner på individnivå för att hitta läromedel på 

rätt kognitiv nivå. L3 menar att det är tidskrävande att hitta rätt läromedel men att det 

betalar sig i att elevernas kunskapsutveckling främjas och de får lättare att nå målen. 

Dessutom menar L3 att Svenska impulser 1 är uppbyggd med tydliga mål och 

bedömningsmatriser och boken uppgifter påminner om nationella provet: “Eftersom 

uppgifterna liknar nationella provet så blir det ingen stor grej utan dom kommer väl 

förberedda och känner igen sig”.  

 

5.2.2 Förväntningar och förhållningssätt till undervisningen 

Alla informanter menar att det finns attityder kring läromedel och att denna attityd har 

funnits med sedan lärarutbildningen. Informanterna upplever att diskussionen kring 

läromedel, som är riktade till yrkesprogram, delar lärarkåren i två läger. L1 säger: 

 

Jag upplever att vi i ämnesgruppen är indelade i två delar. Häften av oss är 

för och häften emot. Jamen kanske är det så att det är en generationsfråga? 

För nu när jag säger det så tänker jag att det är de äldre som förespråkar 

riktade böcker. Men nuförtiden ställs det ju så stora krav på att kunna läsa 

och skriva och därför tycker jag att man ska ge alla elever samma 

förutsättningar. 

 

L2 och L4 berättar att många av deras kollegor menar att yrkesboken inte har en 

tillräckligt hög nivå för att utmana eleverna, men L4 säger att det går att komplettera 

med andra uppgifter och texter. L2 menar istället att uppgifterna är tillräckligt 

utmanande för yrkeseleverna och i de fall uppgifterna är enkla finns det en poäng i det. 

Informanten säger att “Om uppgifterna skulle vara för enkla tror jag bara att det är bra 

så att dom får känna att även uppgifterna kan vara enkla att lösa. Jag tror att dom får 

självförtroende av det, om inte annat så blir dom glada”.  

 

Informanten L1 har valt bort att arbeta med Svenska impulser 1 på grund av att den har 

en informell men en auktoritär ton tillsammans med uppgifter som kan hämma 

elevernas kunskapsutveckling. L1 betonar att en uppgift måste vara utformad så att 

eleverna ska kunna nå de högre betygen och utmanas, med det menar hen att det 

eleverna läser måste ligga lite över kunskapsnivån. L1 säger:  

 

Jag tror att vi ibland lägger för mycket skuld på eleverna när dom inte lyckas 

med sina uppgifter. Jag tror nämligen att det sättet man utformar uppgifterna 

på och ju mer medveten jag som lärare är om vad som krävs av eleverna 

desto tydligare kommer det bli för dom. Jag kan ju inte bara ge dom en 



 

45 

 

uppgift och säga att dom ska skriva lite kort om något utan jag måste 

förklara för dom hur, vad och varför. 

 

L1, L3 och L4 nämner att generellt sett ser elevgrupperna olika ut och oftast är det så att 

yrkeseleverna är mer studiesvaga och omotiverade än eleverna på 

studieförberedande program. Självklart menar de att det finns undantag men att 

förväntningarna på yrkeseleverna är något lägre trots att det inte borde vara så men 

informanterna upplever inte att det påverkar deras undervisning. L2 anser däremot att 

det inte är att generalisera när läraren har andra förväntningar på yrkeseleverna. L2 

poängterar:  

 

Det är ju så att vi har lägre antagningspoäng till yrkesprogrammen och de är 

inte lika studiemotiverade och då är det ju viktigt att vi lärare anpassar oss 

till verkligheten för om killarna inte tycker om att läsa så kan vi inte ge dom 

Shakespeare. Hur skulle det gå? 

 

Vidare tror L2 att många av fordonseleverna är svaga på grund av deras bakgrund. Hen 

menar att föräldrarna inte är engagerade i sina barn och kommer sällan på 

utvecklingssamtal. L2 säger att det kan bero på att föräldrarna ofta är lågutbildade och 

inte ser vikten i att få en utbildning. Även L3 nämner att det verkar som att 

yrkeseleverna inte får lika mycket stöttning hemifrån och att kontakten med föräldrarna 

är sporadisk. Denna upplevelse har inte informanten när det gäller de elever som går på 

studieförberedande program. Bristen på föräldraengagemang leder till att yrkeseleverna 

ofta går till studieverkstan för att få extra undervisning tror L3.   

 

På frågan vad som spelar roll när informanterna väljer eller väljer bort läromedel 

svarade alla att det är skolans ekonomi som styr till stor del. Däremot får lärarna fria 

händer vid valet av vilket läromedel som ska användas och köpas in till undervisningen. 

Ytterligare en sak som påverkar valet av lärobok är att lärarna ska kunna använda sig av 

fristående delar och att boken är kopplad till läroplanen. L3 menar: 

 

Jag tycker att det är viktigt att man kan ta vissa sekvenser ur läroböckerna, 

för jag använder mig av massa egna grejer. Jag har en hel bank av material 

efter alla år. Artiklar, böcker, filmer och klipp. Det tar tid men jag älskar när 

jag hittar det jag vill och jag i slutändan ser att det faller ut fint hos eleverna. 

Jag tror att många lärare tyvärr är lite lata och bara kör på med sitt gamla 

material. Det blir ju inte alltid så bra skulle jag kunna gissa, för bara för att 

ett upplägg eller en uppgift är riktigt bra betyder inte det att det kommer att 

passa nästa elevgrupp. Det spelar ingen roll vilket program eleverna går på, 

utan det handlar om individer och sammansättningar av individer. Alla 

grupper är olika och det är ju faktiskt en av tjusningarna med yrket. 

 

Informanten L4 undervisar yrkes- och studieförberedande klasser och använder sig av 

Svenska impulser 1 och Svenska impulser för yrkesprogrammen. L4 menar att 

skillnaden mellan läromedlen är ganska stor men hen kan se fördelar och nackdelar med 

båda böckerna. En sak som saknas i yrkesboken är en tydlig koppling till läroplanen och 
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de centrala målen vilket gör att informanten får göra kopplingen “Det är egentligen 

ingen jättejobbig grej att göra men i Svenska impulser 1 står det i boken och i 

yrkesboken gör det inte det, vilket gör att jag får ge eleverna ett separat papper med 

kunskapskraven på”.  L4 berättar vidare att fördelarna med yrkesboken är att det är en 

direkt koppling till elevernas yrkesliv.  
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6. Slutsatser och diskussion 

Övergripande resultatreflektion 6.1 inleder kapitlet. Under kommande rubriker 

presenteras resultatet från läroboksanalysen 6.2 och intervjuerna 6.3 som diskuteras och 

belyses utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Därefter kommer vi att jämföra 

diskussionernas resultat (6.4) för att sedan dra en slutsats utifrån dessa under rubriken 

6.5. 

6.1 Övergripande resultatreflektion 

Syftet med vårt examensarbete var att utföra en kvalitativ läromedelsanalys på 

läroböckerna Svenska impulser 1 (2017) och Svenska impulser för yrkesprogrammen 

(2012) och sedan genomföra fyra intervjuer med yrkesverksamma lärare. Vi ville 

undersöka hur lärarna arbetar med riktade läroböcker i Svenska 1 och deras tankar kring 

valet av lärobok.  

När eleverna väljer vilket gymnasieprogram de ska läsa så blir de automatiskt indelade i 

två olika grupper där de eleverna som läser de studieförberedande kurserna per 

automatik får högskolebehörighet, vilket de som läser yrkesprogrammen inte får. Det 

alla programmen har gemensamt är att de ska läsa kursen Svenska 1 och det borde 

innebära att alla elever får samma kvalitet på undervisning och läromedel. I Gy11 

(Skolverket, 2011) står det att kunskapskraven och de centrala målen är desamma för 

alla elever som läser Svenska 1, det finns inget som uttrycker att undervisning eller 

läromedel ska skilja sig åt. Alltså ska undervisningen vara demokratisk och jämställd 

för alla elever men det bekräftas inte av resultatet i vårt examensarbete. För det första 

visade våra teoretiska utgångspunkter att det i dagens skola ser annorlunda ut (se kapitel 

2). För det andra fann vi stora skillnader i de analyserade läroböckerna och slutligen 

visade även lärarintervjuerna att det fanns fördomar kring yrkes- respektive 

studieförberedande program (se kapitel 5).   

Lilja Waltå (2016:272) har i sin avhandling Äger du en skruvmejsel funnit att de elever 

som kommer till gymnasiet med lägre betyg och förutsättningar förses med läromedel 

som inte utmanar dem, vilket de skulle behöva för att nå kunskapsmålen. I vår 

läroboksanalys upptäcktes skillnader i uppgifterna där yrkesbokens uppgifter 

uppmanade till faktasökning vilket inte utmanar elevernas kunskapsinhämtning och det 

saknas tydliga instruktioner till hur en elev kan nå höga betyg. Det kan då tyckas 

konstigt att de studiesvaga eleverna förses med en lärobok med otydliga instruktioner 

och oklara kunskapsmål medan de elever som förväntas klara av mer kognitivt 

utmanande uppgifter får klara och tydliga instruktioner.  

 

6.2 Diskussion och reflektion: läroboksanalys 

I läroboksanalysen framkom skillnader i de båda läroböckerna vilket vi tolkar som en 

anpassning gentemot studie- respektive yrkesförberedande program. Då utbildningen 

enligt Gy11 (2011:6) ska vara likvärdig för alla elever, innebär det att den inte kan se 

exakt lika ut för alla utan måste individanpassas efter elevernas olika förutsättningar. 
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Läroböckernas anpassning kan därför ha ett syfte då utbildningen ska vara likvärdig för 

alla men skillnaderna i läroböckerna tyder snarare på att det leder till segregering bland 

eleverna. Yrkesprogrammen har oftast lägre intagningspoäng vilket betyder att dessa 

elever har lägre betyg och sämre förkunskaper. När de sedan kommer till gymnasiet 

möts de dessutom av en lärobok som är förenklad, otydlig och som inte utmanar deras 

kognitiva förmåga. Detta leder till att eleverna stannar kvar i samma studiemönster 

istället för att de får en ny chans till studiemotivation i den naturliga brytpunkten mellan 

grundskola och gymnasieprogram. Frågan blir då hur kan man individanpassa en 

lärobok, alltså forma den efter modelläsaren utan att generalisera? 

I Svenska impulser 1 (2012) inleds varje kapitel med ett utdrag ur det centrala innehållet 

från Svenska 1 och till alla uppgifter hör en betygsmatris där kunskapskraven förklaras. 

Detta innebär att eleverna får tydligt presenterat för sig vad som krävs för att nå de olika 

målen. Dessutom är flertalet uppgifter formade för att efterlikna de nationella proven i 

svenska vilket gör att eleverna får öva och förbereda sig och därmed blir igenkänningen 

större vid provtillfället.  

Trots att det finns skillnader och innehållet framställs på olika sätt så kan större delen av 

innehållet i de båda läroböckerna kopplas ihop med de centrala målen i Gy11. Ett 

avsnitt i Svenska impulser för yrkesprogrammen (2012) som inte finns med i det 

centrala innehållet är novellskrivning och blocket “Det handlar om dig”.  Även om detta 

innehåll inte är explicit kopplat till det centrala innehållet kan syftet ändå vara att eleven 

ska utveckla sina färdigheter kring skönlitteratur och synliggöra elevens position i sitt 

eget lärande. Rosenblatt (2002:190–191) menar att den sociala insikten är en reaktion på 

läsningen och sker på det intellektuella och känslomässiga planet. Alltså är det här 

elevens personliga utveckling kan ske. 

I Svenska impulser 1 (2017) och Svenska impulser för yrkesprogrammen (2012) kan 

man tydligt se att böckerna är författade och formade efter sin modelläsare. Frandsen 

(2000:92–93) menar att författaren då skriver boken efter elevens förväntade 

kunskapsnivå och tar hänsyn till språk, begreppsförklaringar, svårighetsgrad, genre och 

tilltal. Alltså att texten framställs som en dialog mellan den tänkta läsaren och 

författaren. Modelläsaren och den tänkta dialogen syns explicit i båda läroböckerna. I 

yrkesboken är ett helt temakapitel riktat till yrkeslivet och därmed kan man tydligt se att 

det är yrkeseleven som är i fokus. Vidare så belyses även yrkesspråk när författaren 

diskuterar språklig variation.  Svenska impulser 1 (2017) har en tänkt modelläsare vilket 

visar sig genom att författarna förklarar både explicit och implicit hur eleven ska nå de 

högre betygen. Det är ett tydligt fokus på det centrala innehållet och kunskapskraven. 

Även förorden i de båda läroböckerna skiljer sig åt i formuleringar, språk och 

textmängd där Svenska impulser 1 har ett mer utvecklat språk och omfång vilket tyder 

på att författarna har en tänkt modelläsare som format innehållet och tilltalet. Alltså är 

modelläsaren en elev som strävar efter de högre betygen och kunskaper som kan 

användas för eftergymnasiala studier.  
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I Svenska impulser 1 (2017) har vi funnit att uppgifterna är upplagda där det klart och 

tydligt uttalas hur eleverna ska göra för att visa sina kunskaper. I de stora uppgifterna 

medföljer alltid en betygsmatris och i övningsuppgifterna uppmanas eleverna att 

resonera och diskutera för att sedan analysera sina svar. Detta är något som bekräftas av 

Lilja Waltå (2011:134) som menar att läroböckerna riktade till de studieförberedande 

programmen är upplagda så att slutsatser ska kunna dras medan de för 

yrkesprogrammen fokuserar mer på faktainlärning. Detta leder till att eleverna istället 

för att analysera och dra egna slutsatser beskriver det de har läst och återger 

begreppsförklaringar. Även Norlund (2009:97) har funnit att uppgifterna i läroböckerna 

som riktar sig till yrkesprogrammen uppmuntrar eleverna att återge fakta istället för att 

analysera den. Uppgifterna som finns i läroböckerna för yrkesprogrammen är i högre 

grad kontextbundna och har ett mer auktoritärt tilltal än läroböckerna för de 

studieförberedande programmen (Norlund,2009:97). Vilket även bekräftas av vårt 

resultat av läroboksanalysen av Svenska impulser yrkesprogrammen (2012) där 

uppgifterna präglas av faktainlärning. Vidare i läroboken för yrkesprogrammen saknas 

bedömningsmatriser, kunskapskrav och hänvisning till det centrala innehållet. I Svenska 

impulser 1 (2017) kan man se att det fokuseras på förberedelser inför det nationella 

provet och dessutom innehåller läroboken en resursdel med mallar och 

bedömningsmatriser som helt saknas i läroboken för yrkesprogrammen.  

I Svenska impulser för yrkesprogrammen finns det ett block som heter “Det handlar om 

dig” och det präglas av ett relativt informellt språk och har ett direkt tilltal till eleven. 

Flertalet av uppgifterna har direkt du-tilltal och en informell ton i instruktionen: “Skaka 

hand, kramas, kindpussas eller dunka varandra i ryggen (“grabbkramas”)? Ja, hur ska 

man egentligen hälsa på andra människor? (Markstedt, 2012:53). Hela blockets 

uppgifter kan lösas utifrån elevernas egna erfarenheter och vid ett fåtal uppgifter 

uppmanas eleven att söka fakta. Reichenberg (2000:173) har beskrivit hur förståelsen 

förändras i lärobokstexten beroende på hur röst och kausalitet framställs. Alltså att röst 

och kausalitet bidrar till ökad läsförståelse samt att eleverna blir bättre på att inferera, 

med detta menar hon att det inte handlar om att förenkla innehållet utan öka 

lärobokstexternas läsbarhet. Ett sätt att öka läsbarheten är att använda sig av en 

berättande röst, dock är det viktigt att hitta en balansgång så att texten inte blir för enkel 

utan att den fortfarande utmanar elevernas förmågor. I Svenska impulser 1 (2017) är 

tilltalet något mer formellt än i yrkesboken, trots detta kan man se ett direkt tilltal och 

innehållet bidrar till igenkänning för eleverna. Innehållet håller en nivå som utmanar 

elevernas kognitiva förmåga och tillsammans med uppgifterna får eleverna en större 

möjlighet att nå de högre betygen.  

Enligt Skolverket (2011:161) ska skönlitteraturen skapa en förståelse för det 

allmänmänskliga och leda till en personlig utveckling samt en förståelse för andra 

människor. Persson (2007:6) menar att skönlitteraturen bidrar med både språklig och 

personlig utveckling. I Svenska impulser 1 (2017) belyser författarna att litteraturen är 

ett verktyg som eleverna kan använda för att utforska sig själva och världen: “Varje 

berättelse behöver en läsare, det är i mötet med dig och texten som litteraturen får liv 
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och blir meningsfull” (Markstedt & Eriksson, 2017:44). De två skönlitterära blocken i 

läroböckerna liknar varandra och innehåller rikligt med texter för att eleverna ska kunna 

få möjlighet till det som Person benämner, personlig och språklig utveckling. 

Litteratursamtalen som författarna har utformat utgår från elevernas egna tankar och 

funderingar. Det som skiljer sig åt är att uppgifterna i Svenska impulser 1 (2017) ger 

eleverna möjlighet att nå de högre betygen med hjälp av tydliga exempel och matriser.  

 

6.3 Diskussion och reflektion: intervjuer 

Syftet med de kvalitativa lärarintervjuerna var att ta reda på vilka grunder som utgör 

lärarnas val av läromedel och vilka attityder som finns gentemot elever som går yrkes- 

respektive studieförberedande program. Alla fyra informanter säger att läroböcker, vare 

sig de är riktade mot studie- eller yrkesprogram, är en bra grund att stå på. De menar att 

man som lärare kan använda sig av valda delar ur läroboken eller som referenslitteratur. 

De fyra informanterna upplever att diskussionen kring de riktade läroböckerna delar 

lärarkåren i två läger. Den ena gruppen kan se stora fördelar med att använda en riktad 

lärobok medan de andra anser att yrkesboken stjälper mer än hjälper. Vid intervjuerna 

framkom att alla informanter hade ansvaret att granska de läromedel som används i 

undervisningen. Informanterna var eniga i att det var ett tidskrävande och gediget arbete 

som egentligen borde ligga på skolledningen. Enligt Skolverket (2011:15) så är det 

rektor som bär ansvaret att det finns läromedel av god kvalité och dessa ska vara 

aktuella. 

 

I våra intervjuer har vi funnit att hälften av våra informanter använder yrkesboken och 

de andra använder Svenska impulser 1 (2017) och andra läromedel. De två av våra 

informanter som uttrycker att de inte använder läromedel som är riktade mot 

yrkesprogrammen gör inte det då kursplanen i Svenska 1 är densamma oberoende av 

programval. De menar att Svenska impulser för yrkesprogrammen är för enkel och platt 

och därför uppfyller den inte kraven. Yrkesboken är inte uppbyggd på ett sätt som ger 

eleverna samma förutsättningar att nå målen för Svenska 1. Informanterna framhåller att 

uppgifterna som finns i yrkesboken är utformade så att eleverna ska kunna hitta 

faktasvar i texten och det innebär att uppgifterna är svåra att besvara på ett nyanserat 

sätt. Vilket i längden leder till att användningen av yrkesboken inte gynnar de 

högpresterande eleverna. Detta är något som Hedman Blomkvist (2017:9) också har 

uppmärksammat i sitt examensarbete, alltså att yrkeseleverna får enklare och anpassade 

uppgifter och de studieförberedande eleverna får träna på de färdigheter som krävs för 

att nå ett högre betyg.  

De informanter som använder sig av den riktade, läroboken Svenska impulser för 

yrkesprogrammen (2012), menar att den har rätt tilltal och är enklare. Informanten L2 

säger att den läroboken passar hens yrkeselever perfekt då den har ett enklare tilltal, är 

lättbegriplig och anpassad efter elevernas intresse. L2 påpekar att eleverna är 

studiesvaga och därför är det bra att de har en tydlig och enkel lärobok att hålla i 

handen. Resultatet pekar här på att lärarna redan innan de har träffat sina elever har 

olika förväntningar på dem. De anser att yrkeseleverna är studiesvaga och därför 
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behöver de en bok med tydlig struktur och ett simpelt innehåll. Alltså förses de inte med 

läromedel som utmanar deras kognitiva förmåga vilket leder till att 

kunskapsutvecklingen stagnerar. Även Andersson Varga (2014:142) anser att lärarna 

har olika inställning beroende på vilket program de undervisar och inställningen 

påverkar deras undervisning. Andersson Varga menar att tidigare forskning stödjer det 

hon säger. Framförallt när det kommer till skrivuppgifter för yrkeselever då dessa 

uppgifter saknar potential att utmana och utveckla elevernas skrivande.  

Tre av våra informanter uttrycker att yrkeselevernas socioekonomiska bakgrund ofta 

inverkar på elevernas skolresultat. L3 menar att elevernas föräldrar är oengagerade och 

väldigt sällan kommer på föräldramöten, hen menar att detta är ett tecken på bristande 

intresse för elevernas utbildning och skola. Detta är en upplevelse hen inte alls har av de 

elever som går på studieförberedande program. Informanten säger att detta är ett tecken 

på att eleverna får lite stöttning hemifrån. Andersson Varga (2014:140–141) skriver att 

lärarnas attityder till elevernas sociokulturella bakgrund är viktigt för det didaktiska 

förhållningssättet. Hon menar att kvalitén på elevens kapacitet ses som en medfödd 

förmåga som överensstämmer med elevens samhällsgrupp. Den lägre samhällsgruppen 

visar motstånd till att vilja utveckla kunskap medan den högre gruppen visar intresse 

och engagemang till kunskapsutveckling. Detta leder till att lärarnas undervisning 

skiljer sig åt och därför får eleverna inte likvärdig undervisning och samma möjlighet 

till kunskapsutveckling. Våra informanter har uttryckt att elevernas socioekonomiska 

bakgrund går hand i hand med elevernas studieresultat. Detta betyder att lärarna har 

förutbestämda attityder kring elevernas bakgrund. Om man sammanför detta med 

Andersson Vargas forskning så har informanternas elever sämre förutsättningar att nå 

kunskapsutveckling.  

Lilja Waltå (2016:19) menar att de didaktiska frågorna inte bara handlar om 

undervisning och innehåll utan det är även en inlärningspraktik. Även Öhman (2015:37) 

säger att frågorna hur, vad och varför ligger nära den didaktiska triangelns huvudtanke 

där elev, lärare och ämne samspelar i en kommunikativ process. Lärarnas materialurval 

och vilken pedagogik som används skapar det innehåll som tar form i den didaktiska 

triangeln. Alltså ska pedagogiken baseras på elevernas tidigare kunskaper, deras 

inställning och samspelet med andra elever och lärare. Informanten arbetar efter den 

didaktiska triangeln och sätter frågorna hur, vad och varför i centrum för sin didaktik. 

L1 har valt bort att arbeta med Svenska impulser 1 på grund av att den har en informell 

men auktoritär ton tillsammans med uppgifter som hen anser hämma elevernas 

kunskapsutveckling. Böckerna förklarar ofta inte hur, vad och varför i samband med 

uppgifterna vilket leder till att eleverna inte får samma möjligheter att nå 

kunskapsutveckling. L1 använder sig av vissa delar av läroboken och kompletterar med 

andra multimodala texter och uttrycker att det är ett sätt att följa med i samhällets 

utveckling och detta är något som Svensson (2011:313) skriver då undervisningen idag 

är mer varierad och IT kompletterar läroboken. På grund av detta ställs krav på 

undervisande lärare på lärobokens utformning, den ska vara uppbyggd så att man kan 

använda enbart enskilda delar.  
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6.4 Slutsatser 

Enligt skollagen (2010) ska undervisningen individanpassas efter den enskilda eleven 

och skolan ska ge varje elev en chans att nå kunskapsmålen. Vidare uttrycker skollagen 

att utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet man bor och vilken 

gymnasieutbildning man läser. I vår läroboksanalys fann vi stora skillnader i 

läroböckerna vilket passar bra ihop med skollagen som säger att undervisningen ska 

individanpassas. Däremot har vi svårt att se hur yrkesboken ska kunna ge alla elever 

samma möjlighet att nå de högre kunskapsmålen vilket då strider mot skollagen.  

 

Syftet med vårt examensarbete var att se vilka skillnader som finns i de undersökta 

läroböckerna och om innehållet överensstämmer med läroplanen. Ett vidare syfte var att 

sedan se vilka konsekvenser dessa skillnader kan få för eleverna. Vår analys visade att 

skillnader finns i både innehåll och formgivning. I yrkesboken är tilltalet informellt och 

det saknas tydliga instruktioner för hur elever ska gå tillväga när de exempelvis gör 

uppgifter. Yrkesboken saknar även bedömningsmatriser vilket leder till att elevernas 

kunskapsinhämtning blir vag. Vi anser att yrkesbokens tilltal ibland är barnsligt och 

detta leder till att eleverna upplever att de förminskas. Vi har dock funnit vissa fördelar 

med yrkesboken då den lyfter språk och texter som är yrkesrelaterade. De delar vi 

saknar från Svenska impulser 1 är de kopplingar som görs till de nationella proven, 

centrala målen och betygsmatriser. 

 

Ytterligare ett syfte med vårt examensarbete var att ta reda på vilka grunder som utgör 

lärarnas val av läromedel. Våra intervjuresultat visade att hälften av informanterna valde 

att arbeta med yrkesboken på grund av att den är färgad av det framtida yrkesval 

eleverna har gjort och att den är tydlig och lättbegriplig. De informanter som valt att inte 

att arbeta med yrkesboken menar att den inte utmanar elevernas kognitiva nivå och 

bidrar inte till kunskapsutveckling för att den fokuserar på faktainlärning istället för att 

eleverna ska resonera och analysera. Vi fann i intervjuerna att det fanns attityder 

gentemot yrkeselever, deras bakgrund och programval. Det framkom att dessa attityder 

var negativa mot elevernas studieprestationer och redan innan de träffat eleverna så 

hade lärarna bestämt läromedel och didaktisk utgångspunkt. De teoretiska 

utgångspunkterna i examensarbetet visar att lärarnas attityder påverkar elevernas 

studieresultat negativt.  

6.5 Avslutande reflektioner och fortsatt forskning  

Då vi i det här examensarbetet har kommit fram till att det finns stora skillnader i både 

undervisning och läroböcker så anser vi att det vore intressant att göra en vidare 

undersökning på yrkesprogrammen. Resultatet vi har funnit är inte bara en fråga för 

skolan och skolvärlden utan även för svenska samhället. Vi har gjort två kvalitativa 

undersökningar och tänker att det vore intressant att göra en liknande kvantitativ studie. 

Yrkesboken är inte reviderad och det vore intressant att få veta vad detta beror på. Är 

det så att riktade läromedel mot yrkesprogram är på väg att försvinna och om det är så 

varför säljs då fortfarande en sämre version av Svenska impulser 1? I intervjumaterialet 
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framkom att även de lärare som inte använder en riktad lärobok använder sig av annat 

läromedel, exempelvis film, youtube och podcast, som är riktat mot yrkeslivet. Det vore 

intressant att se vilka effekter detta har på elevernas studieresultat eftersom det innebär 

att yrkesboken fortfarande existerar fast i en annan form.   

2018 halverades de obligatoriska nationella proven i skolan vilket innebär att alla 

yrkeselever skriver nationella prov i Svenska 1 medan de studieförberedande 

programmen skriver i Svenska 3. Enligt Skolverket ska nationella proven bidra med 

rättvis bedömning då alla elever skriver samma prov. Då yrkeseleverna är de enda 

eleverna som skriver det nationella provet i kursen Svenska 1 men inte får samma 

förutsättningar på grund av lärares attityder och läroböcker att klara av proven. Därför 

vore det relevant att forska vidare kring vilken effekt förändringarna kring de nationella 

proven har på elevernas resultat.  
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1.  

Informationsbrev till informanterna 

Den här uppsatsen avser att granska läromedel för svenska 1 utformade för yrkes- 

respektive studieförberedande program. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 

undersökning. 

Syftet med detta examensarbete är att granska läromedel för svenska 1 som är 

utformade för yrkes- respektive studieförberedande program. Vi vill undersöka om det 

finns skillnader i läroböckerna och vilka konsekvenser kan dessa skillnader, om de 

finns, ge eleverna. I analysen ligger vårt fokus på skillnaderna i läroböckerna. Förutom 

detta görs en jämförelse med läroplanen för att se vilka möjligheter eleverna har att nå 

kursmålen. Ett vidare syfte med studien är att undersöka hur fyra svensklärare väljer att 

arbeta med riktade läromedel i sina klasser. Intentionen med undersökningen är att ta 

reda på lärarnas tankar kring valet. 

 

För att besvara syftet har följande frågeställningar valts: 

 

1. Vilka skillnader finns i de läroböcker för svenska 1 som riktar sig mot 

yrkes- respektive studieförberedande program?  

2. Hur väl stämmer läroboksinnehållet överens med läroplanens mål? 

3. Vilka grunder utgör lärarnas val av läromedel och hur påverkar lärarnas 

attityder undervisningen? 

Metoden som ska användas i utredningen är en kvalitativ undersökning som beskriver 

och analyserar lärares reflektioner om läromedelsanvändning för yrkes- respektive 

studieförberedande program. Data samlas in genom intervjuer med informanter som 

är legitimerade yrkesverksamma lärare inom både yrkes- respektive studieförberedande 

program. 

 

I vårt urval av informanter är det fler olika aspekter som vi har tagit hänsyn till. Den 

första faktorn är att informanten ska vara en lärare som har en legitimation. Vidare ska 

hen vara yrkesverksam lärare inom ämnet svenska, ha erfarenhet kring undervisning på 

yrkes- respektive studieförberedande program och ha möjlighet att delta vid intervjun. 

Den beräknade tidsåtgången till intervju är mellan 30 minuter beroende på hur samtalet 

tar sin gång. Vi kommer att ha med frågor att utgå från men ser gärna att frågorna inte 

ska begränsa informanterna att tala utanför och resonera kring användandet av 

läromedel i svenska 1. Materialet som samlas in via ljudupptagning kommer att finnas 

tillgängligt ifall informanten du vill ta del av det. Även uppsatsen kommer att vara 

tillgänglig för läsning om du önskar. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. 

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen 
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kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan i Gävle. Undersökningen är 

forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan i Gävle. 

  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Student: Jessica Lyckman, e-post: ofk14jla@student.hig.se, 

telefonnummer:  

076-793 37 40 

Student: Jessica Abenius, e-post: ofk14jon@student.hig.se, 

telefonnummer:  

070-262 73 01 

 

Handledare: Britt Johanne Farstad, e-post: Britt.J.Farstad@hig.se, telefonnummer:  

  

mailto:ofk14jla@student.hig.se
mailto:ofk14jon@student.hig.se
mailto:Britt.J.Farstad@hig.se
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Bilaga 2.  

Medgivandeblankett till informanterna 

Deltagande i undersökning 

Med den här blanketten ber vi dig om ett medgivande. Medgivandet innebär att du vill 

delta i materialinsamlingen i vår undersökning som ingår i ett arbete om 

läromedelsanalys i Svenska 1. Undersökningen ska leda fram till en D-uppsats inom 

ämneslärarutbildningen. Materialinsamlingen kommer att pågå under februari 2019. Vi 

kommer att kontakta dig för en intervju som vi önskar genomföra på din skola. Vi 

kommer genomföra en halvstrukturerad intervju och använda oss av förberedda frågor. 

Intervjun kommer att spelas in via mobiltelefon och användas inom ramen för denna 

studie. Intervjun med dig kommer att vara konfidentiell information, dvs. vi kommer 

inte att sprida information om dig eller andra personer som intervjun kommer att beröra. 

Alla deltagare i studien kommer att vara anonyma: inga namn på skola eller deltagare 

får förekomma. 

Jessica Lyckman och Jessica Abenius 

Medgivande 

Härmed ger jag mitt medgivande till att delta i materialinsamlingen inom 

undersökningen. 

den ….. /…. 2019  -……………(Ort) 

 …………………………………………………………..  

(Underskrift av deltagare)  

………………………………………………………….         

(Namnförtydligande) 

Studentunderskrift                                                                   

den ….. /…. 2019  -……………(Ort) 

 

................................................................................................ 

Handledaresunderskrift                                                                               

den ….. /…. 2019  -……………(Ort) 
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Bilaga 3. 

Intervjufrågor: 

 

Bakgrund  

1. Under hur lång tid har varit yrkesverksam som lärare?  

2. Vilka är dina undervisningsämnen i?  

3. Vid vilken högskola eller universitet tog du din examen?  

4. Är du belåten med din lärarutbildning?  

5. Uppfattar du att det förekom attityder kring läroböcker i din utbildning?  

 

Tillämpning  

1. Nyttjar du läroböcker som är formade till yrkes- respektive studieförberedande 

program? 

2. Om ja, varför.  

3. Om nej, varför.  

4. Använder du dig av andra läromedel som är formade för yrkes- respektive 

studieförberedande program?  

5. Om ja, i vilken omfattning brukar du alternativa läromedel?  

 

Attityder  

1. Uppfattar du attityder bland dina kollegor gällande läroböcker som är riktade 

mot yrkes- respektive studieförberedande program?  

2. På vilket sätt visar den sig?  

3. Har några attityder och tankar kring lärobokssanvändningen i lektion dina klasser?  

4. Tycker du att det är viktigt att hålla sig till en lärobok?  

5. Anser du att det förekommer en koppling bland pedagogernas inställningar till 

läroböcker och antal yrkesverksamma år?  

6. Vilka faktorer tar du hänsyn till när det kommer till läroböcker som är riktad mot 

yrkes- respektive studieförberedande program?  

7. Vilka faktorer upplever du är väsentliga för om en riktad lärobok är användbar
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