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Sammandrag  

 

I denna uppsats undersöks och jämförs två läromedel för kursen Svenska 1, varav ett är avsett 

för högskoleförberedande klasser och ett för yrkesförberedande. Uppsatsens syfte är att 

granska huruvida det finns innehållsliga skillnader mellan läromedlen och vad dessa i sådana 

fall kan bero på. Vidare är ett delsyfte att jämföra läromedlens innehåll med läroplanen och se 

huruvida eleverna har samma chans att nå målen oavsett läromedel.  

För att svara på uppsatsens syfte har en innehållsanalys använts för att systematiskt välja ut 

och bearbeta materialet. Läromedlen har kodats enligt olika slags skillnader, vilket gjorde att 

ett mönster i innehållsliga skillnader framkom.  

Undersökningen visar att det finns skillnader mellan läromedlen. Överlag är innehållet i 

yrkesboken förkortat och uteslutet i jämförelse med den högskoleförberedande läroboken. 

Den mer omfattande högskoleförberedande läroboken bör bidra med en bättre förberedelse för 

högre betyg. 

Uppsatsens slutsats är att läromedlen som undersökts har olika fokus och syfte, vilket 

medför konsekvenser för eleverna. De högskoleförberedande elevernas lärobok har ett tydligt 

fokus på kunskapskontroll och det nationella provet. Eleverna får omfattande information om 

de ämnesområden som behandlas och de får mycket detaljerande arbetsgångar för lärobokens 

slutuppgifter. Yrkeseleverna får mindre omfattande information om ämnesområden, sämre 

förberedelse för att genomföra slutuppgifterna i läroboken och inte samma förberedelse inför 

nationella provet. Istället förbereds yrkeseleverna för ett kommande yrkesliv och har tillägg 

av innehåll som verkar syfta till att vara roliga. 

 

Nyckelord: yrkesprogram, högskoleförberedande program, Svenska 1, läromedelsanalys 
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1. Inledning 

Att välja läromedel är kanske en av lärarens mer okända arbetsuppgifter. I 84 % av fallen är 

det dock den enskilde läraren som ensam eller tillsammans med arbetslaget väljer vilka 

läromedel som ska köpas in till skolan (Skolverket, 2015). Då det inte längre finns någon 

statlig granskning av läromedlen är det helt upp till lärarna att kvalitetsgranska och sedan 

välja läromedel. I ett större skolämne som svenska finns en uppsjö av läromedel att välja 

mellan: de som är inrymmer en kurs, de som inrymmer tre kurser, de som kan användas på 

alla gymnasieprogram, de som är lämpade för en viss gymnasieinriktning och så vidare. Som 

blivande gymnasielärare har jag tagit del av läromedelsgranskningar i såväl mitt första ämne, 

svenska, som i mitt andra ämne, religionskunskap. Under dessa granskningar har jag blivit 

medveten om att det finns läromedel som är inriktade på högskoleförberedande eller 

yrkesprogram. Detta har jag uppfattat som lite märkligt då det i svenskämnet, såväl som i 

religionskunskapsämnet, är samma grundläggande kurs som ges, oavsett gymnasieprogram. 

En fråga som väcks är varför samma kurs har läromedel för olika gymnasieprogram och hur 

dessa skiljer sig åt. 

Den kurs som är gemensam avsett gymnasieprogram är kursen Svenska 1, vilket är en 100-

poängskurs med samma centrala innehåll och samma kunskapskrav (jfr Skolverket, 2011, s. 

161). Kursen kretsar kring muntlig framställning, skriftlig framställning, 

argumentationsteknik, den retoriska arbetsprocessen, textarbete, skönlitteratur och 

språksociologi. Kursen Svenska 1 är den grundläggande svenskkursen i gymnasiet. I 

svenskämnet ingår även fem andra kurser (Svenska 2, Svenska 3, Retorik, Litteratur och 

Skrivande), varav Svenska 1 är den enda som är obligatorisk på alla gymnasieprogram 

(Skolverket, 2011). Av alla gymnasieprogram är det de högskoleförberedande programmen 

som alltid ger grundläggande behörighet till fortsatta studier på högskola, medan elever som 

valt ett yrkesprogram måste välja till kurser för att få samma grundläggande behörighet. I 

svenskämnet är det kurserna Svenska 2 och Svenska 3 som ger behörighet till högskolestudier 

och som således måste väljas till av yrkeseleverna. För yrkeseleverna innebär detta att de 

antingen måste välja bort yrkesämnen eller lägga till extra timmar i schemat för att kunna läsa 

Svenska 2 och Svenska 3. Detta innebär att Svenska 1 kan vara den enda kursen i 

svenskämnet som yrkeseleverna får. Denna kurs uppgift blir så sådana fall att behandla allt 

det innehåll som beskrivs i det centrala innehållet för Svenska 1, men även att ta upp allt 

innehåll som beskrivs i svenskämnets övergripande syfte. Yrkeseleverna måste med andra ord 

hinna få med sig en överblick över svenskämnets tre kurser under Svenska 1. 
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Trots att kursen Svenska 1 både är obligatorisk för alla och alla läromedel för den kursen 

således bör se ungefär likadan ut finns det läromedel som särskilt riktar sig till yrkesprogram 

respektive högskoleförberedande program.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att jämföra läromedel i kursen Svenska 1 för yrkesprogram med 

motsvarande läromedel för högskoleförberedande program för att undersöka huruvida det 

finns skillnader mellan läromedlen, vad dessa skillnader kan tänkas bero på, samt vilka 

tänkbara konsekvenser skillnaderna kan få. Ett delsyfte är också att jämföra läromedlen med 

läroplanens formuleringar för att se vilka möjligheter eleverna har att nå målen med 

respektive läromedel.  

2. Forskningsöversikt 

Det finns en hel del undersökningar om undervisning på yrkesprogram jämfört med 

undervisning på högskoleförberedande program. Forskningen tyder på att det finns en 

differentiering av gymnasieskolans högskoleförberedande och yrkesprogram. Dessa 

undersökningar fokuserar ofta på olika aspekter av undervisningen, elevernas attityder eller 

lärarnas inställningar. Annan forskning fokuserar exempelvis på vilka texter som förkommer 

för yrkesprogram i läroböcker och i undervisning. Undersökningar om läromedel finns det 

gott om med inriktning på olika ämnen och fokuserade på olika aspekter av ämnet. En del av 

den forskning som presenteras nedan är skriven enligt den föregående läroplanen, Lpf94. Jag 

bedömer dock att den även är gällande för denna uppsats eftersom det nu, liksom då, 

fortfarande finns gymnasiegemensamma kurser, såsom Svenska 1. 

I detta kapitel redovisas forskning om undervisning på olika gymnasieprogram, samt 

forskning om läromedel. De aspekter som tas upp är bland annat skrivundervisning och kritisk 

läsning, men också attityder till och förväntningar på olika elever framkommer.  

 

2.1 Jämförelse mellan yrkesprogram och högskoleförberedande 

program 

En stor del av svenskämnet kan sägas vara skrivande och skrivundervisning. Hur denna 

undervisning ser ut på olika gymnasieprogram kan dock se helt olika ut. Andersson Varga 

(2014, s. 233) har undersökt skrivundervisningen på fyra program och kommit fram till att 
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den skrivundervisning som ges på olika gymnasieprogram inte alltid ser likadan ut trots att 

den borde göra det. Av de program som undersökts visar det sig att det inte bara är 

undervisningen som har olika utformning, utan det framkommer även att lärarnas inställning 

till eleverna ser olika ut.  

Lärarna har olika förhållningssätt till eleverna, där elever på högskoleförberedande 

program (hädanefter: högskoleförberedande elever) ses som mogna och utvecklade i sitt 

skrivande (Andersson Varga, 2014, s.142). Detta medför att eleverna får skrivundervisning 

som utmanar dem ytterligare, men också att de anses skriva så pass bra att de inte behöver 

mer träning. Yrkeseleverna ses som omotiverade, omogna och anses svaga i skrivandet av 

lärarna (Andersson Varga, 2014, s. 238). I och med detta synsätt får dessa elever förenklade 

eller anpassade skrivuppgifter. Lärarnas förhållningssätt påverkar alltså elevernas 

skrivundervisning, vilket innebär att det gymnasieprogram eleverna väljer får betydelse för 

den undervisning de får. 

Vidare finns ett samband mellan lärarnas antaganden om elevernas klasstillhörighet och de 

förväntningar som lärarna har på eleverna (Andersson Varga (2014, s. 239). Detta innebär att 

elever från högre socioekonomisk bakgrund, som i högre utsträckning söker sig till 

högskoleförberedande utbildningar och ofta har skolvana med sig hemifrån, även får bättre 

undervisning. Motsatsen gäller för elever från lägre socioekonomisk bakgrund, vilka i högre 

utsträckning söker sig till yrkesprogram, då de får sämre utbildning och har lägre 

förväntningar att prestera i teoretiska ämnen.  

En annan viktig del av svenskämnet är läsning. Anita Norlund (2009) undersöker en aspekt 

av läsundervisningen, nämligen kritisk läsning. Synen på eleverna blir även här relevant, då 

det framkommer att lärarna lägger upp undervisningen olika för olika elevgrupper (Norlund, 

2009, s. 199). Även om det finns en uppfattning bland lärarna att alla elever har nytta av 

kritisk läsning finns skillnader i arbetet med kritisk läsning på olika gymnasieprogram 

(Norlund, 2009, s. 198). De högskoleförberedande eleverna får i högre grad träna på 

aktiviteter som att analysera, diskutera och se samband, medan yrkeseleverna får mindre av 

dessa aktiviteter och mer enkla aktiviteter, såsom återberättande. Vidare får yrkeselever sämre 

förberedelse inför det nationella provet, exempelvis då de arbetar med färre texttyper och 

färre aktiviteter som krävs för att prestera bra under det nationella provet (Andersson Varga, 

2014, s. 228; Norlund, 2009, s. 202). 

Det är inte bara i svenskämnet som undervisningen ser olika ut på olika gymnasieprogram, 

utan liknande resultat finns från andra studier gjorda i andra skolämnen. Odenstam (2010) har 
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undersökt samhällskunskapsämnet och det framkommer att det, precis som i svenskämnet, 

finns skillnader mellan undervisningen på yrkesprogram och högskoleförberedande program. 

Eleverna på yrkesprogram får inte samma möjlighet att visa förmågor som efterfrågas i 

läroplanen (Odenstam, 2010, s. 147). Vidare får yrkeseleverna anpassningar i form av att göra 

proven muntligt, istället för skriftligt, då de anses ha svårt att visa sina förmågor skriftligt. Det 

finns stora skillnader i provkonstruktionen gällande både utformning och innehåll mellan de 

prov som har använts på högskoleförberedande respektive yrkesprogram. Elever på 

yrkesprogram får prov som domineras av faktafrågor, där eleverna enbart ska redogöra för 

fakta. Elever på högskoleförberedande program får istället prov med större andel 

förståelsefrågor, där eleverna behöver förklara, ge orsaker och analysera (Odenstam, 2010, s. 

175). 

Ovanstående forskning beskriver ett mönster av differentiering, där undervisningen 

dessutom tenderar att missgynna yrkeseleverna. Det finns dock även exempel på att detta 

mönster bryts. Exempelvis när aspekten skrivundervisning undersökts och ett av 

yrkesprogrammen får likvärdig skrivundervisning som ett högskoleförberedande program 

(Andersson Varga, 2016, s. 233). Även om det finns en uppfattning om att yrkeseleverna är 

omotiverade och omogna, finns även uppfattningen att eleverna är kapabla till att utveckla 

skrivandet (Andersson Varga, 2016, s. 100). Här kan man kanske se att både mönstret av den 

förenklade undervisningen, samt synen på yrkeselever som oförmögna att utvecklas i 

skrivandet, bryts. 

Ett annat exempel på att mönster bryts är exempel där lärare verkar vara medvetna om 

differentieringen och utger sig för att arbeta utjämnande (Norlund, 2009, s. 198). Denna 

utjämning kan dock vara av varierande kvalitet och kan exempelvis bestå av att yrkesklasser 

får lika mycket ämnestimmar samhällskunskapsundervisning som högskoleförberedande 

klasser, vilket emellertid inte kan ses som ett aktivt arbete mot differentiering, då det redan 

framkommer i läroplanen att lika många timmar ska ges. 

Även om en medvetenhet och motverkan mot differentiering kan ses som ett avbrott i det 

ovan tecknade mönstret krävs att själva undervisningen också visar en medvetenhet om 

elevernas olika bakgrund. Att ha samma undervisning för alla elever kan inte självklart ses 

som ett steg bort från differentiering, då eleverna har olika bakgrund och olika förutsättningar 

att ta sig an skolan. Ett exempel som Norlund ger (2009, s. 198) är uppgifter med stor 

valfrihet av texter, aktiviteter och plats att arbeta. Denna typ av uppgifter kan missgynna vissa 
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elever, som inte har stöd hemifrån, och gynna andra elever, som har stöd att ta till hemifrån. 

Undervisningen måste därför ta hänsyn till elevers olika bakgrund. 

Sammanfattningsvis visar forskningsbilden att olika aspekter av undervisning på 

yrkesprogram och högskoleförberedande program ser olika ut och att det ofta inte är till 

yrkeselevernas fördel. Oavsett vilken aspekt av undervisning som undersöks är resultatet ofta 

snarlikt, även om vissa exempel finns i forskningen som bryter mot mönstret. Yrkeselevernas 

undervisning innehåller inslag av förenklingar eller anpassningar, de får inte i samma 

utsträckning träna på de förmågor som krävs för högre betyg i läroplanen, eller samma 

förberedelse inför de nationella provet. Trots att det finns exempel i ovanstående forskning, 

där lärarna lägger upp undervisningen lika oavsett program framkommer att de ser eleverna 

på olika sätt. Yrkeseleverna kanske får samma undervisning som eleverna på de 

högskoleförberedande programmen, men lärarnas förväntningar och attityder kan ändå se 

olika ut och på så sätt påverka undervisningen.  

 

2.2 Tidigare forskning om läromedel 

I undersökningar om läromedel för olika gymnasieprogram framkommer att det finns 

skillnader i de olika läromedlen. En aspekt som kan skilja sig åt är tilltalet i böcker som riktar 

sig till högskoleförberedande program och böcker som riktar sig till yrkesprogram (Norlund, 

2009, s. 200). De yrkesförberedande läroböckerna har ett mer personligt och informellt tilltal, 

men också ett närmast auktoritärt tilltal. I de högskoleförberedande läroböckernas ses 

eleverna istället mer som likar, även om den auktoritära rösten finns även där (Norlund, 2009, 

s. 98).  

En annan aspekt som kan skilja sig åt i läromedel är hur väl de förbereder elever för 

kursplanens mål och livet efter skolan. Det framkommer att de högskoleförberedande 

läroböckerna förbereder eleverna bättre för högre betyg och framgång i vidare studier 

(Norlund, 2009, s. 86). Detta visar sig exempelvis yrkesböckernas uppgifter som främst 

uppmanar förmågor som att återberätta, istället för uppgifter som kräver att eleverna får 

analysera, dra slutsatser och så vidare (Norlund, 2009, s. 97). I de högskoleförberedande 

läromedlen får eleverna däremot strategier för exempelvis nya lässituationer, abstrakta frågor 

och att undvika det för personliga i texter. Uppgifterna i yrkesböckerna är mer kontextbundna 

och är i högre utsträckning kopplade till elevens vardag, det vill säga, nästan tvärtemot de 

högskoleförberedande böckerna. Att ta avstamp i elevers vardag är inte nödvändigtvis 
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negativt ifall uppgifterna därefter leder till att eleverna får träna andra förmågor, såsom att 

analysera, men så är inte fallet i de läromedel som Norlund undersöker (Norlund, 2009, s. 98). 

Vidare kan även läromedel undersökas utifrån vilka synsätt på olika aspekter som implicit 

förmedlas i läromedlen. Lilja Waltå (2011) har genomfört två undersökningar, som behandlar 

läromedel för yrkesprogram, där förutsättningar för meningsskapande för eleverna, samt 

vilken modelläsare läromedlen förmedlar granskas (Lilja Waltå, 2011, s. 14). 

I de yrkesförberedande läromedlen som undersökts finns uppfattningen att ett givet stoff 

ska läras in, snarare än att egna slutsatser ska dras från stoffet (Lilja Waltå, 2011, s. 134). 

Uppgifterna eleverna möter i läromedlen går framförallt ut på att leta efter fakta i texten eller 

förklara begrepp. Det blir alltså främst faktainlärning och redogörelse, istället för tolkning och 

analys. Litteraturdelarna av läromedlen har fokus på litteraturhistoria med faktatexter om 

epoker, författare och verk (Lilja Waltå, 2011, s. 135). Fokus för svenskämnet utläses vara att 

språkliga färdigheter tränas, såsom grammatik och stavning (Lilja Waltå, 2011, s. 74). 

Litteraturen får då litet utrymme och skiljs från träningen av färdigheter. Själva texterna i 

läromedlen har låg ställning och dessa texter legitimeras med att de kan bygga upp språkliga 

färdigheter, ge läslust och framförallt att de ska väcka igenkänning.  

Den förväntade läsaren, som kunnat utläsas ur läromedlen är en läsare som inte förväntas 

påverka undervisningen innehåll och upplägg (Lilja Waltå, 2011, s. 134). Möjligtvis ges 

läsaren (yrkeseleverna) chans att påverka i vilken ordning arbetet ska genomföras, samt ta 

eget ansvar för att uppgifterna görs. Man kan även utläsa att modelläsaren förväntas vara 

mycket intresserade av sitt kommande yrkesliv, då texterna i läromedlen valt utifrån att de ska 

kunna kopplas till ett visst yrke (Lilja Waltå, 2011, s. 135). Lilja Waltå menar dock att 

igenkänning i bemärkelsen ”att kunna identifiera sig med en kommande yrkesroll” inte räcker, 

utan att igenkänning bör utmana läsarens tankar och känslor. Vidare kan utläsas att 

modelläsaren inte förväntas kunna eller vilja analysera texter kritisk eller från olika perspektiv 

för att utveckla såväl sina tankar som språk (Lilja Waltå, 2011, s. 139). På så sätt ser Lilja 

Waltå läromedlen som odemokratiska, då de inte utvecklar viktiga kunskaper som behövs i ett 

demokratiska samhälle. 

Då de reviderade versionerna av samma yrkesförberedande läromedel undersöktes 

framkom att ett av läromedlen inte reviderats, utan att samma bok som gavs ut under Lpf94 

ges ut igen när Gy11 införs (Lilja Waltå, 2016, s. 266). Det andra läromedlet ser vid första 

anblick ut som en helt ny bok, men vid en närmare granskning visar det sig att innehållet och 

strukturen skiljer sig väldigt lite från tidigare upplagor. Alltså framkom att de äldre 
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versionerna av läromedlen ser likadana eller väldigt likande ut. I läromedlen konstrueras en 

modelläsare som antas ha intresse för en yrkesroll och ett kommande yrkesliv (Lilja Waltå, 

2016, s. 269). Textanknytningen i läromedlen är ofta svag och det finns få uppgifter som 

uppmanar till att tolka texter och därför utmanas inte modelläsaren att göra självständiga och 

kritiska läsningar. 

Sammanfattningsvis visar dessa läromedelsanalyser att läromedel kan se olika ut beroende 

om de är utformade för högskoleförberedande program eller yrkesprogram. När läromedel för 

olika gymnasieprogram jämförs framkommer att de högskoleförberedande läromedlen bättre 

förbereder eleverna för såväl högre studier som högre betyg. Framförallt kan man se att 

yrkesböckerna inte tränar eleverna i de förmågor som värderas högt i kursplanen. När 

yrkesböcker granskas är det tydligt att den tilltänkta läsaren ska utbildas för ett kommande 

yrkesliv. Processer som leder till bildning, samt personlig utveckling av eleven som människa, 

får generellt ingen eller mycket liten plats.  

 

3. Material 

I detta kapitel beskrivs materialet som valts ut för uppsatsen. Först redogörs för urvalet av 

läromedel och därefter presenteras det material, d.v.s. de läromedel, som valts. Vidare 

presenteras och motiveras de delar av materialet som närmare granskas och jämförs i 

uppsatsen. 

 

3.1 Val av läromedel 

För att kunna genomföra en undersökning där läromedel granskas och jämförs behövs ett 

material bestående av olika slags läromedel. I denna uppsats är syftet att jämföra läromedel 

för högskoleförberedande program och yrkesprogram, vilket innebär att materialet bör utgöras 

av läromedel som finns i variant för respektive gymnasieinriktning. I ett inledande skede 

granskades därför ett större antal läromedel. Det första kriteriet var att läromedlen specifikt 

var ämnade för en viss inriktning. De läromedel som riktade sig till samtliga 

gymnasieprogram valdes därmed bort.  

Därefter granskades de kvarstående läromedlen, som alltså föreligger i olika versioner för 

yrkesprogram respektive högskoleförberedande program. Exempel på läromedel som 

granskades är Insikter i svenska, Svenska för livet, Metafor, Kontext, Svenska Impulser och 

Svenska Rum. Vid urvalet var det även viktigt att hitta två läromedel som kunde jämföras på 
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ett rättvisande sätt. De läromedel som hade helt olika upplägg och idéer upplevde jag som för 

olika för att göra en rättvisande analys och flertalet av ovanstående valdes därför bort.  

Två läromedelsserier kvarstod då: Svenska impulser och Kontext. Svenska impulser finns 

inriktat till yrkesprogram respektive högskoleförberedande program, medan Kontext finns i 

variant för studieförberedande program och i olika varianter för en rad specifika 

yrkesprogram. Tillslut valdes Kontext bort till förmån för Svenska impulser på grund av att jag 

bedömde detta vara mer allmängiltigt än de olika varianterna av Kontext. Om Kontext skulle 

användas vore det mer relevant att jämföra de olika yrkesböckerna med varandra, vilket 

emellertid faller utanför ramen för denna uppsats. Att de två varianterna av Svenska impulser 

har samma författare gör dessutom att jämförelsen blir rättvisande och relevant. Läromedlen 

förväntades dessutom ha liknande struktur, samt upplägg och idéer om bildning, då de ingår i 

samma serie, Svenska impulser-serien. Förutom de urvalspunkter jag nämnt ovan är Svenska 

impulser-serien ett läromedel som finns i många skolor. De är även det läromedel i svenska 

som jag själv har stött på och använt under mina praktikperioder. 

Uppsatsens material består således av Svenska impulser 1 (Eriksson & Markstedt, 2017, 

hädanefter: SvI) och Svenska impulser 1 för yrkesprogrammen (Markstedt, 2012, hädanefter: 

SvIY). Författarna till SvI är Carl-Johan Markstedt, som är lärare i svenska och 

museipedagog, och Sven Eriksson, som även han är lärare i svenska. SvIY har Markstedt 

skrivit själv. SvIY är explicit inriktad för yrkesprogrammen, vilket exempelvis framgår både 

av titeln och av baksidestexten. I själva boken SvI står det däremot inte uttryckligen att den är 

speciellt avsedd för högskoleförberedande program, men av en folder om Svenska impulser-

serien som finns på förlagets hemsida framgår att Svenska impulser 1 är framtaget för de 

högskoleförberedande programmen (Sanoma utbildning, 2017). 

Båda läromedlen är utformade efter den aktuella läroplanen i svenska (Lgy 11) och enligt 

förlagets hemsida ligger böckerna ”helt i linje med det centrala innehållet i de nya 

ämnesplanerna i svenska” (Sanoma utbildning, 2017). SvI är dock en reviderad version av det 

läromedel som utkom i och med den nya läroplanen, Gy11. Den första utgåvan, som då också 

heter Svenska impulser 1 (Eriksson & Markstedt, 2008), kommer inte användas i denna 

uppsats. Att använda den reviderade versionen bedömdes som relevant, då det är dessa två 

läroböcker som nu går att beställa från förlagets hemsida och därmed är de läromedel som nu 

förkommer parallellt. Dessutom ville jag undersöka så aktuella läromedel som möjligt, vilket 

innebar att de senaste utgåvorna av läromedlen valdes ut.  
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3.2 Val av delar att undersöka 

Då själva läromedlen som skulle undersökas hade valts ut skedde ytterligare urval av vilka 

delar som skulle granskas närmare. Detta då det inte var möjligt att granska hela läromedlen 

inom ramen för uppsatsens omfång, utan särskilda delar måste väljas ut. En övergripande 

analys av läromedlen gjordes då, där de kapitel som förutsattes ge nämnvärt resultat valdes ut. 

Jag märkte exempelvis att vissa delar i läromedlen var identiska och därför inte skulle vara 

givande att undersöka. Andra kapitel var så olika att jag bedömde det som svårt att göra en 

rättvisande jämförelse. Vidare valdes de kapitel som behandlade litteraturvetenskap bort 

eftersom uppsatsen har en språkvetenskaplig inriktning.  

De kapitel som slutligen valdes ut var de som behandlar muntlig framställning och de som 

behandlar språksociologi. Jag bedömde att dessa kapitel var lika nog att jämföra, men även 

innehöll skillnader, vilket gjorde dem givande att undersöka. Dessa kapitel kan även kopplas 

till specifika kunskapskrav, vilket var ett urvalskriterium, då ett delsyfte med uppsatsen är att 

se hur väl läromedel överensstämmer med läroplanens formuleringar. 

 

4. Metod 

Syftet med undersökningen är att jämföra läromedel för yrkesprogram med 

högskoleförberedande program, vilket hade kunnat göras med både kvalitativ och kvantitativ 

metod. Vid val av metod är det är viktigt att metoden matchar undersökningens syfte så att 

tillvägagångsättet är det bästa möjliga för att få rättvisande svar (jfr Lagerholm 2010, s. 27). 

Med en kvantitativ metod hade ett större antal läromedel kunna användas, och man hade 

exempelvis kunnat räkna de olika ämnesområdenas längd eller likande. Jag var dock mer 

intresserad av att fördjupa mig i själva innehållet, vilket gjorde att en kvalitativ metod var 

mest lämplig för mitt syfte. För att synliggöra innehållet och skillnader i detta valde jag den 

kvalitativa metoden innehållsanalys.  

 

4.1 Innehållsanalys  

Då det är innehållsliga skillnader som undersöks i uppsatsen behövdes en metod som 

synliggör innehållet i materialet varför jag företagit en innehållsanalys.  Innehållsanalysen 

beskrivs bl.a. av Watt Boolsen (2007, s. 93) som framhåller att den kan användas på flera 

olika texttyper och anpassas allt eftersom arbetet fortskrider. Jag valde att använda mig av 
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innehållsanalys då jag ville ha en flexibel metod, som kan anpassas efter uppsatsens 

frågeställningar och utveckling.  

Materialet, såväl som de delar av materialet som skulle undersökas närmare, hade redan 

genomgått en urvalsprocess, i enlighet med Watt Boolsen (2007, s. 94). Detta beskrivs som en 

kodning av hela materialet, men i mitt fall var det snarare en bedömning av vilka delar som 

skulle vara givande att arbeta med, än ett kodningsarbete (se Materialkapitlet ovan). Nästa 

steg i arbetsgången var därför att koda och analysera de utvalda delarna av materialet.  

Det beslutades att i jämförelsen av läromedlen skulle SvI ses som den normerande 

läroboken och SvIY således granskas i förhållande till SvI. Detta beslut togs för att SvI inte är 

lika tydligt är profilerad mot högskoleförberedande program som SvIY är mot yrkesprogram, 

utan mer en standardbok.  

Vid analysen av materialet började jag med att markera vilka skillnader som fanns i de 

delar av läromedlen som jag bestämt mig för att fördjupa mig i. Watt Boolsen (2007, s. 94) 

beskriver detta som att koda materialet utifrån de koder man bestämt sig för. I kodningsarbetet 

jämfördes SvIYs innehåll med SvIs innehåll och de innehållsliga skillnaderna delades in i 

olika slags skillnader. Olika slags skillnader fick olika koder, såsom ”tillägg” eller 

”utelämnat”. Detta gjordes för att få en överblick över vilka skillnader som förekom och 

strukturera skillnaderna.  

Under detta stadie i innehållsanalysen användes flera koder med snarlik betydelse, såsom 

”saknas” och ”struket”. I enlighet med Watt Boolsens (2007) arbetsgång var nästa steg att slå 

ihop de koder som hade ungefär samma innebörd ihop till kategorier. Dessa kategorier, vilka 

är de som kommer användas i uppsatsen, är utelämning, förkortning, tillägg, utbytt innehåll 

och förenkling. Nedan presenteras kategoriernas olika innebörder. 

 

Utelämning. Denna kategori används när innehåll som finns i SvI inte finns med i SvIY. Det 

vill säga att motsvarande innehåll helt och hållet saknas. Exempelvis när SvI tar upp fakta om 

språk kopplat till identitet, vilket inte finns med alls i SvIY. 

Förkortning. Denna kategori används när innehållet i SvIY är lika SvI, men delar har 

förkortats ned. Det vill säga att innehållet till grunden är lika, men att innehållet förkortats i 

SvIY. Exempelvis när samma faktatext om dialekter finns i båda läromedlen, men vissa 

meningar förkortats i SvIY. 
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Tillägg. Används när innehåll, som inte finns i SvI, lagts till i SvIY. Det vill säga att innehåll 

lagt till i SvIY, som inte har någon motsvarighet i SvI. Exempelvis när ett kapitel om yrkesliv 

lagts till i SvIY, vilket helt och hållet saknar motsvarighet i SvI. 

Förenkling. Denna kategori används när innehållet i SvIY bedöms vara lättare än i SvI. Det 

vill säga att innehållet i SvIY bedöms vara en förenkling av motsvarande i SvI. Exempelvis 

när uppgifter bedöms vara lättare i SvIY än i SvI. 

Utbytt innehåll. Denna kategori innebär att innehåll i SvIY har bytts ut i jämförelse med SvI, 

men att strukturen är lika. Det vill säga att samma struktur går att se, men att innehållet är 

olika i läromedlen. Exempelvis när exempel på samtalsutdrag presenteras och det är olika 

samtalsutdrag i de olika läromedlen, fastän övrig struktur är lika. 

 

5. Läroplanen 

År 2011 kom den nuvarande läroplanen, Gy11, vilken ersatte den föregående Lpf94. Den 

föregående läroplanen upplevdes som svår att tolka och hade flera olika målnivåer, vilket 

komplicerade betygsättningen (Wahlström, 2015, s. 86). Detta ledde till utvecklingen av den 

nuvarande läroplanen, Gy11. 

Den nya läroplanens hade som mål att vara tydligare, förbättra skolans resultat och öka 

uppföljningen av resultat (Wahlström, 2015, s. 90). I Gy11 beskrivs syfte, centralt innehåll 

och kunskapskrav för varje ämne. Syftet inbegriper alla de kurser som ingår i ämnet medan 

det centrala innehållet beskriver det stoff samt de begrepp och aktiviteter som bör tas upp i 

varje kurs. I detta avseende är den nya läroplanen betydligt mer detaljerad än den föregående. 

Helt nytt för Gy11 är kunskapskraven, där det beskrivs vad som krävs för de olika 

betygsstegen, E, C och A (Wahlström, 2015, s. 92). 2017 kommer en reviderad version av 

Gy11, vilken träder i kraft 2017/2018. I denna reviderade version skrivs ett tydligare fokus på 

digital kompetens in i flera ämnen (Skolverket, 2017). Förutom detta tillägg ser läroplanen för 

övrigt likadan ut. 

Även om det nu tydligare beskrivs vilket centralt innehåll som ska tas upp i varje kurs 

finns det inget som säger att läromedel måste överensstämma med läroplanen, eller någon 

statlig granskning av läromedel (Skolverket, 2017). Många läromedel utger sig dock för att 

vara anpassade efter aktuell läroplan, så till exempel det läromedel som används i denna 

uppsats, Svenska impulser. För att kunna avgöra hur väl läromedlen överensstämmer med 

läroplanen och huruvida eleverna har samma chans att nå målen räcker det inte med att 
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läromedlen undersöks, utan även ämnesplanen måste analyseras. Nedan redogör jag för 

relevanta utdrag ur ämnesplanens centrala innehåll, samt relevanta kunskapskrav ur kursen 

Svenska 1. Detta för att se vilket innehåll som bör finnas med i läromedlen, samt vilka mål 

som är uppsatta för eleverna. 

 

5.1 Centralt innehåll och kommentarmaterial 

I det centrala innehållet beskrivs vilket innehåll som svenskundervisningen ska ta upp och i 

kommentarmaterialet ges kompletterande förklaringar av begrepp. I tablån nedan redogörs för 

det centrala innehållet för de tre områdena som är fokus för uppsatsen: muntlig framställning, 

argumentation och språksociologi. 

 

Muntlig framställning Argumentation Språksociologi 
Muntlig framställning med fokus 

på mottagaranpassning. Faktorer 

som gör en muntlig presentation 

intressant och övertygande. 

Användning av 

presentationstekniska hjälpmedel 

som stöd för muntlig 

framställning. Olika sätt att lyssna 

och ge respons som är anpassad 

till kommunikationssituationen. 

Argumentationsteknik och 

skriftlig framställning av 

argumenterande text. 

Grunderna i den retoriska 

arbetsprocessen. 

Grundläggande språkliga begrepp 

som behövs för att på ett 

metodiskt och strukturerat sätt tala 

om och analysera språk och 

språklig variation samt diskutera 

språkriktighetsfrågor. 

Dialekter och språklig variation i 

talat och skrivet språk som hänger 

samman med till exempel ålder, 

kön och social bakgrund. 

Skillnader mellan formellt och 

informellt språkbruk samt attityder 

till olika former av språklig 

variation. 

Tablå 1. Centralt innehåll 

 

För muntlig framställning behöver alltså undervisningens innehåll kretsa kring hur man 

skapar och genomför en intresseväckande muntlig framställning som anpassas till mottagare, 

samt hur man ger respons på andras presentationer. I och med den reviderade versionen av 

läroplanen som träder i kraft 2017/2018 får presentationstekniska hjälpmedel en större roll i 

det centrala innehållet (Skolverket, 2017). 

Undervisningen i argumentation bör träna eleverna i att skapa argumenterande text med 

hjälp av den retoriska arbetsprocessen. 

Språksociologimomentet bör kretsa kring språklig variation, det vill säga dialekter, 

sociolekter, kronolekter eller grad av formellt/informellt språkbruk i olika 

kommunikationssituationer (Skolverket, Kommentarmaterial, 2011). Vidare ska begrepp som 

behövs för att tala om språklig variation tas upp, såsom prestige, omvänd prestige, 
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schibboletfunktion och sociolekt (Skolverket, Kommentarmaterial, 2011). Undervisningen ska 

även behandla attityder till språklig variation, samt hur språklig variation hör ihop med andra 

aspekter, såsom ålder eller kön. 

 

5.2. Kunskapskrav – betyget A 

Kunskapskraven beskriver de mål eleverna ska nå för att få ett visst betyg. Det finns 

nivåbeskrivningar för betygen E, C och A. Nedan beskrivs vad som krävs av eleverna för att 

få betyget A i områdena muntlig framställning, argumentation och språksociologi. Jag har valt 

att endast använda mig av A-nivån i uppsatsen, eftersom det är den högsta nivån och därmed 

visar det maximala som eleverna förväntas uppvisa. 

  Tablå 2. Kunskapskrav – betyget A 

 

För att nå betyget A på momentet muntlig framställning måste eleverna alltså kunna framföra 

åsikter och tankar under samtal, samt kunna framföra en presentation. Den muntliga 

framställningen ska vara säker, välsammansatt och anpassad efter situation. Eleven ska också 

kunna använda ett presentationstekniskt hjälpmedel som ska vara en del av framställningen. 

Under momentet argumentation ska eleven, för betyget A, kunna uppvisa att hen kan 

skriva en text som är välkomponerad och anpassad till situation. Vidare ingår delar ur 

kunskapskravet gällande muntlig framställning (se Tablå 2. ovan) i argumentationsmomentet. 

Gällande språksociologimomentet ska eleven, för ett A i betyg, kunna reflektera, ge 

exempel, diskutera och resonera kring språklig variation och aspekter som kan kopplas till 

det. 

 Betyget A 

Muntlig 

framställning 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och 

åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. 

Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, 

begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med 

säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är 

väl integrerat i den muntliga framställningen. 

Argumentation Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är 

sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare 

och kommunikationssituation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är 

tydligt urskiljbar.  

Språksociologi Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation 

hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och 

nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. 

Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till 

flera olika former av språklig variation. 
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6. Analys och resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet från jämförelsen av läromedlen. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av läromedlen som undersökts. Därefter presenteras en analys av  

läromedlens övergripande innehåll, samt och jämförelsen mellan läromedlens temakapitel. 

Efter detta redogörs för de två områden i läromedlen som analyserats djupare – muntlig 

framställning och språksociologi. Dessa områden i läromedlen jämförs sinsemellan och ställs 

sedan i förhållande till kursplanen. 

 

6.1 Kort beskrivning av Svenska impulser  

Strukturen i Svenska impulser-serien (SvI och SvIY) består av större block, som behandlar 

olika ämnesområden, exempelvis muntlig framställning eller språksociologi. Varje block 

består i sin tur av underordnade kapitel som fokuserar på någon aspekt av blocket, exempelvis 

samtal, argumentation eller dialekter. Dessa kapitel kommer i denna uppsats även delas upp i 

olika avsnitt, när underrubriker i kapitlen behandlas. 

Upplägget i Svenska impulser-serien blandar faktatexter om olika ämnen med utdrag ur 

skönlitteratur eller populärvetenskap, ofta med efterföljande elevuppgifter. Dessa uppgifter 

kan vara av olika slag, framförallt skrivuppgifter, samtalsuppgifter eller diskussionsuppgifter 

(se Figur 1. nedan). Varje kapitel avslutas med en ”Gå på djupet”-uppgift, vilket kan ses som 

en slags slutuppgift, där det som gåtts igenom i kapitlet testas i en större uppgift. 

Läromedlen är grafiskt färgglada och bildrika. Text dominerar, men varieras med bilder, 

illustrationer och symboler (se Figur 1. nedan). Textmassan bryts ibland av inslag av 

olikformade ”rutor” i olika färger med kortare textmassa. 
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Figur 1. Uppslag ur Svenska impulser för yrkesprogrammen. 

 

6.2 Övergripande jämförelse av läromedlen 

Om man ser SvI som den lärobok som är standardbok kan man säga att de delar som inte 

finns med i SvIY är utelämnade i jämförelse. Generellt är kapitlen i SvIY kortare än de i SvI, 

vilket innebär att läromedelsförfattarna har förkortat eller utelämnat innehåll. I Tablå 3. nedan 

syns att SvIY har fler, men kortare block. Det innehåll som helt och hållet saknas i SvIY är 

kapitlen om att läsa och förstå sakprosa, utredande skrivande, vanliga fel i svenskan, 

grammatikövningar, samt resursdelen med matriser och mallar. Utelämning av flera kapitel i 

SvIY kan tolkas som att yrkeseleverna inte behöver ta del av detta innehåll, enligt 

läromedelsförfattarna. Istället för det innehåll som utelämnats i SvIY läggs stort fokus på att 

eleverna ska skriva olika slags texter: berättelse, instruktion, rapport och protokoll. I Tablå 3. 

kan ses att texttyperna recension och krönika dessutom får egna kapitel i SvIY, medan de i 

SvI enbart finns med kortare instruktion av dessa texttyper.  

En del av kapitlen i SvIY är lika eller mycket lika de i SvI, men ordningen kapitlen 

kommer i ser olika ut, vilket illustreras i Tablå 3. Några kapitel saknar dock motsvarighet i 

SvI, till exempel det första blocket som tillagts i SvIY, Det handlar om dig, som handlar om 

att börja gymnasiet, om sändare och mottagare samt om studieteknik. Detta block bidar till 
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intrycket att läromedelsförfattarna har uppfattningen att yrkeseleverna behöver extra 

information inom vissa områden. Blockets funktion verkar vara att hjälpa yrkeseleverna att 

komma in i skolmiljön, vilket läromedelsförfattarna inte verkar anse att de 

högskoleförberedande eleverna behöver hjälp med.  

 

Tablå 3. Innehållsförteckning för SvI och SvIY 

 

6.2.1. Läromedlens innehåll i förhållande till läroplanen 

Att innehåll om att skriva sakprosa och utredande text utelämnas i SvIY kan ses som 

missgynnande, men i kursplanen för Svenska 1 preciseras faktiskt inte vilka slags texter som 

ska skrivas. Av texttyper som tillagts i SvIY gäller samma sak – vissa har inte direkt stöd i 

Svenska impulser 1 Svenska impulser för yrkesprogrammen 
Ordet är ditt (s. 8-44) 

Att samtala 

Tala inför andra 

Det handlar om dig (sid. 8-46) 

I startblocket 

Om kommunikation 

Ditt sätt att lära 

Berättelse omkring oss (s. 44-114) 

Litteraturen och läsaren 

Novellen 

Poesi 

Ordet är ditt (s. 46-86) 

Att samtala 

Att tala inför andra 

Argumentera 

Skrivandets hantverk (s. 114-192) 

I skrivarverkstaden  

Att läsa och förstå sakprosatexter 

Att skriva referat 

Grunderna i utredande skrivande 

Argumentera 

Tema: Yrkesliv (s. 86-108) 

Tema: Sanningar och lögner (s. 192-204) Den sköna litteraturen (s. 108-164) 

Du som läsare 

Novellen 

Poesi 

Att skriva berättelser 

Olika sidor av språket (s. 204-286) 

Svenska på olika sätt 

Vanliga fel i svenskan 

Grammatiköversikt 

Övningar på ordklasser och satsdelar 

Resursdel: mallar och matriser 

Tema: Film (s. 164-186) 

 Från tanke till text (s. 186-248) 

Skrivandets hantverk 

Referat 

Recension 

Instruktion 

Krönika 

Rapport 

Protokoll 

 Svenska på olika sätt (s. 248-266) 

Svenska för alla 

 Tema: Språk (s. 266-282) 

 Grammatiköversikt (s. 282-296) 

Ordklasser 

Satsdelar 
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kunskapskraven, exempelvis berättelse, instruktion och protokoll. Det motsäger emellertid 

inte kunskapskraven att arbeta med dessa texttyper, men det finns inte heller tydligt stöd för 

det. Vilka av dessa texttyper som eleverna har mest nytta av att arbeta med går inte att utläsa i 

kursplanen. 

Andra texttyper i SvIY, såsom berättelse och recension, kan ses som onödiga att ägna två 

hela kapitel till i SvIY eftersom eleverna redan ska vara bekanta med dessa texttyper sedan 

grundskolan och en snabbrepetition bör ha räckt.  

Innehållet om vanliga fel i svenskan och grammatikövningarna är även det sådant innehåll 

som det inte motsäger kursplanen att arbeta med, men som inte heller får någon större vikt i 

Svenska 1. Språkriktighet får dock visst utrymme i kursplanen då eleverna ska ” diskutera 

språkriktighetsfrågor” (Skolverket, 2011, s. 162), vilket innehållet i SvI ger bättre 

förutsättningar för. 

Innehållet i Det handlar om dig-blocket har inget stöd i kursplanen för Svenska 1, med 

undantag för innehållet om sändare och mottagare. Dock kan uppgifterna i blocket anses vara 

relevanta, då det handlar om att diskutera, skriva eller samtala. 

 

6.3 Temakapitel 

I båda läromedlen finns så kallade temakapitel, vilka markeras ut med en annan färg på 

nederkanten av sidan. Dessa temakapitel är inlagda emellan de olika blocken och hör inte till 

något särskilt block. Temakapitlet behandlar ett visst tema, istället för ett visst ämnesområde, 

men har för övrigt mycket liknande struktur som i övriga kapitel i läromedlen. Dessa 

temakapitel är anpassade efter målgruppen för läromedlet och ser helt olika ut i SvI och SvIY. 

Temakapitlet i SvI, Sanningar och lögner, består av tre texter just på temat ”sanningar och 

lögner”, med fyra efterföljande skrivuppgifter. Texterna är två artiklar och en novell. 

Skrivuppgifterna är inlägg och debattinlägg. I temakapitlet får eleverna chans att öva på 

upplägget i det nationella provet. Eleverna får läsa texterna, motsvarande texthäftet till 

nationella provet, samt välja ut och genomföra en skrivuppgift kopplad till de lästa texterna. 

Temakapitlet i SvI kan sägas bidra till det genomgående nationella provet-fokus. 

Yrkeseleverna får inte denna chans att öva inför det nationella provet i sina 

temakapitel. Läromedelsförfattarna verkar inte anse att ett sådant temakapitel är relevant 

för yrkeseleverna. Temakapitlen i SvIY handlar istället om Yrkesliv, Film och Språk. 
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I temakapitlet Yrkesliv får eleverna information om yrken, yrkesliv, yrkesspråk och 

yrkesidentitet. Eleverna får chans att resonera kring sitt kommande yrkesliv, sina erfarenheter 

av arbetslivet hittills, samt sociala medier med yrkesetiskt perspektiv. Vidare innehåller 

kapitlet information om och övningar i att söka jobb, såsom att skriva CV och vad man ska 

tänka på inför en arbetsintervju. Kapitlets slutuppgift är att intervjua någon inom det yrke 

eleven utbildar sig till och redovisa det i skriftlig form. Temat Yrkesliv i SvIY bidrar till att ge 

eleverna kunskap om olika aspekter av yrkesliv och jobbsökande, vilket läromedelsförfattarna 

bedömt att eleverna förväntas behöva redan första året på gymnasiet. I jämförelse med 

temakapitlet i SvI bidrar kapitlet Yrkesliv inte med någon förberedelse för det nationella 

provet, utan snarare förberedelse för just yrkeslivet. Detta signalerar att läromedelsförfattarna 

anser att det är mer relevant för högskoleförberedande elever att förbereda sig inför det 

nationella provet, medan yrkeseleverna istället behöver förberedelse inför yrkesliv. 

I temakapitlet Film i SvIY får eleverna information om film, filmens uppbyggnad och 

filmen effekt på människor. Det ingår även en text om datorspels påverkan. Filmtemakapitlet i 

SvIY verkar sträva efter att behandla ämnen som yrkeselever förväntas uppskatta, det vill 

säga film och datorspel. I filmkapitlet får eleverna chans att göra en filmanalys och resonera 

kring film och filmens påverkan. Slutuppgifterna är en filmanalys, en rapport om film, samt 

en krönika om hur filmen kan påverka människor. Detta avsnitt har en något uppfostrande 

karaktär, då det finns ett fokus på effekter av våldsfilm- och/eller våldsspel. Temat kan alltså 

ses både som något som tilltalar eleverna, samt uppfostrande av elevernas medvetenhet om 

våldsinslag olika medier.  

Temakapitlet Språk i SvIY består av fakta om vad språk kan vara, olika slags språk, 

djurs språk, språkfamiljer, kortfattad språkhistoria, språkvård och språkpolitik. Eleverna 

får i kapitlet resonera kring dessa olika områden, leta vidare information och diskutera 

språkfrågor. Slutuppgifterna är att ta bilder relaterade till språk och att fördjupa sig i ett 

egenvalt språk. Språktemakapitlet kan ses som båda läromedlens enda språkhistoriska 

inslag. Det verkar som att författarna anser att detta är ett område som yrkeseleverna 

behöver information om redan i Svenska 1 – kanske för att det kan vara den enda kurs de 

läser i gymnasiet. I temat får eleverna, om än ytlig, kunskap om aspekter av 

språkhistorien.  
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6.3.1. Temakapitlen i förhållande till kursplanen 

Temakapitlet i SvI Sanningar och lögner har stöd i kursplanen på så sätt att eleverna där får 

arbeta med att läsa och skriva om text. Vilket bl.a. framgår av följande formulering i det 

centrala innehållet för Svenska 1: 

 

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. (Skolverket, 2011, s. 162). 

 

Kapitlet Yrkesliv kan sägas vara det temakapitel som har minst stöd i kursplanen, då det både 

har ett innehåll som inte är kopplat till svenskämnet och tränar eleven på texttyper som inte 

har direkt stöd i kursplanen. Att skriva, samtala och diskutera, som eleverna får chans att göra 

i uppgifterna i kapitlet Yrkesliv kan dock sägas vara relevant i svenskämnet. 

I Film-kapitlet får eleverna arbeta med olika slags fiktivt berättande, exempelvis film, 

vilket det finns stöd för i kursplanen. Följande formulering finns i det centrala innehållet:  

 

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

skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.(Skolverket, 2011, s. 162). 

 

Temakapitlet Språk innehåller olika aspekter av språk, men det blir på sina ställen ganska 

banalt, exempelvis då språk definieras eller djurs språk tas upp. Dock behandlas även 

andra ämnen som bidrar med stoff till kapitlet. Temat kan därför ändå kopplas löst till det 

centrala innehållet: 

 

Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala 

om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor. (Skolverket, 

2011, s. 162). 

 

6.4 Sammanfattning jämförelse av övergripande innehåll och 

temakapitel 

För att sammanfatta jämförelsen av läromedlens övergripande innehåll och temakapitel syns 

redan här en skillnad mellan läromedlen. I SvI är det tydligt att det finns en 

kunskapskontrollerande profil, där det nationella provet och förberedelse inför detta är 
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centralt. Det innehåll som behandlas verkar ha syftet att vara förberedande inför det nationella 

provet eller kopplas till kursplanen. Fokus i SvIY är istället på själva eleven och ämnen hen 

förväntas uppskatta eller behöva. Förberedelse inför yrkesliv, samt uppfostran och viktigt 

innehåll för ”resten av livet” är snarare det som blir SvIYs funktion.  

 

6.5 Blocket Ordet är ditt 

Blocket Ordet är ditt är det första blocket i SvI (s. 8–44). Det består av de två kapitlen Att 

samtala (s. 8–20) och Tala inför andra (s. 20–44). Blocket Ordet är ditt är det andra i SvIY 

(s. 46–86). Det består av de tre kapitlen Att samtala (s. 48–58), Att tala inför andra (s. 58–74) 

och Argumentera (s. 74–86).  

 

6.5.1 Att samtala 

Blocket Ordet är ditt i båda läromedlen inleds med kapitlet Att samtala, vilket ger information 

och resonemang om olika slags samtal och samtalsmönster. Kapitlet Att samtala i SvI inleds 

med hänvisningar till relevanta delar ur det centrala innehållet och kunskapskraven. Detta är 

utelämnat i SvIY. Att det är fokus på centralt innehåll och kunskapskrav redan allra först i 

kapitlet i SvI signalerar att det är viktigt med kunskapskontroll.  

Kapitlet inleds med samtalsutdrag och efterföljande uppgifter. Det är samma antal utdrag 

tagna ur samma bok i båda läromedlen, men två av utdragen skiljer sig åt mellan läromedlen 

(se Tablå 4. nedan). I SvI handlar utdragen om prat om vädret, respektive en upptagen persons 

telefonsamtal. Utdragen i SvIY handlar istället om sex, respektive en tvetydig komplimang. 

De efterföljande uppgifterna till utdragen är väldigt liknande, men en ytterligare fråga (om det 

är omoraliskt att tjuvlyssna) är tillagd i SvIY jämfört med SvI. Här är ett exempel på när 

strukturen är likadan, men innehållet är utbytt. Man kan dra slutsatsen att innehållet i 

samtalsutdragen förväntas tilltala de olika målgrupperna. Eventuellt kan det andra utdraget i 

SvI ses som mer avancerat, då det kräver att eleven läser mellan raderna och fyller i vad den 

andra personen säger själv. I sådana fall kan ett utdrag i SvIY ses som en förenkling. 

  

6 april, 09.30. 

Riddargatan 

- Vilket underbart väder! 

- Ja, nu kommer våren och alla jävla 

solglasögon och brännbollar. Det är 

fan den sjukaste årstiden av alla. 

- Jag älskar våren. 

- Ja, det gör du. 

19 mars, 18.10. 

T-banan, Östermalmstorg. 

- Jag kom på att jag inte tycker så mycket om sex. 

- Nähä, varför då? 

- Jag vet inte. Jag känner mig ihålig liksom. 

- Ja. Jag fattar. 

- Och illamående. 

- Ja. När kom du på det? 
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- 17 januari, 20.40. Mobiltelefonen. 

- Buss 4, Valhallavägen. 

- Ja, det är Malin… Hej. Jag har tänkt 

att jag ska ringa dig… Du har stått på 

min lista i flera dagar nu! Jag har inte 

haft en enda lucka i agendan… Nej, 

jag sitter på buss på väg hem, jag har 

vart och tränat lite… Jo, fast jag har 

haft det fullspäckat. Verkligen. 

 

(Svenska impulser, 2017, s. 10)  

 

- I helgen. 

 

8 april, 12.20. 

Riddargatan. 

- Men det var inte menat så! Ta det som en 

komplimang… 

- Så jag är ful nu alltså? 

- Nej, inte ful ful. Annorlunda. 

- Ful alltså. 

 

 

 

(Svenska impulser för yrkesprogrammen, 2012, s. 48) 

Tablå 4. Exempel samtalsutdrag.  

  

I följande avsnitt, Struntprat och säkerhetszoner, är innehållet något förenklat i SvIY, då en 

explicit hänvisning till den bok som delar av är hämtad ur är struken. Att utelämna en 

källhänvisning i texten är nödvändigtvis inte en stor skillnad, men en källhänvisning kan 

kanske ändå bidra till att eleverna vänjer sig vid denna typ av hänvisning, vanlig i nationella 

provets texthäfte. De efterföljande uppgifterna till avsnittet är fler i SvIY. De uppgifter som 

tillagts är en muntlig uppgift respektive en charaduppgift gällande kallprat och kroppsspråk.  

Vidare är uppgifterna till nästa avsnitt, Samtalsmönster, också olika i läromedlen. I SvIY 

finns en tillagd uppgift där man ska ringa en kompis som ett slags socialt experiment för att 

undersöka tystnad i samtal. 

Kapitlet övergår sedan till att beskriva det förberedda samtalet. I avsnittet Det förberedda 

samtalet finns i båda läromedel en punktlista med saker att tänka på när man förbereder sig 

för ett förberett samtal (se Tablå 5. nedan). Skillnaden ligger i att SvIY har en betydligt 

förkortat lista än SvI.  Här blir det tydligt att förberedelsen och genomförandet av de 

förberedda samtalen ser olika ut i de olika läromedlen. Som synes nedan är listan i SvI mer 

omfattande, samt tydligare strukturerad i förberedelse-punkter och genomförande-punkter. 

Det innehåll som utelämnats och som yrkeseleverna missar handlar framförallt om struktur 

för samtalet (gruppstorlek, längd), samt hur man skapar en trevlig samtalsmiljö (placering, 

ögonkontakt, tonen). 

 

Svenska impulser 1 Svenska impulser för yrkesprogrammen 
Att tänka på när ni förbereder er 

 Utse en samtalsledare. Det kan vara läraren eller 

någon i klassen. 

 Bestäm om samtalet ska genomföras i grupper 

eller i helklass. 

Här är några saker att tänka på när ni förbereder och 

genomför samtal i klassrummet: 

 Utse en samtalsledare. Det kan vara läraren eller 

någon i klassen. 

 Bestäm hur ordet ska fördelas. Genom 

handuppräckning, eller genom att samtalsledaren 

utser nästa talare? 



26 
 

 Bestäm hur ordet ska fördelas. Ska det ske genom 

handuppräckning, eller genom att samtalsledaren 

utser nästa talare? 

 Bestäm hur länge samtalet ska pågå. 

 Försäkra er om att alla har förberett sig. 

 

Att tänka på när ni genomför samtalen 

 Sätt er så att alla kan se varandra, gärna i en ring 

eller runt ett bord. 

 Sök ögonkontakt med alla i gruppen när ni talar. 

Titta alltså inte bara på samtalsledaren eller den 

som sitter närmast. 

 Det är inte tillåtet att avbryta varandra under 

samtalet. Alla måste få tala till punkt, Samtidigt 

måste alla få komma till tals, vilket innebär att 

man inte kan breda ut sig hur mycket som helst. 

 Släpp inte frågorna för snabbt. Ge den som vill 

möjlighet att kommentera föregående talares 

inlägg eller svar, och därmed vidareutveckla 

svaret eller tankegången. 

 Håll en trevlig ton i samtalet. Ni behöver inte 

hålla med varandra och det är självklart tillåtet att 

ifrågasätta det någon annan sagt, men det måste 

alltid göras på ett respektfullt och konstruktivt 

sätt. 

 

(Svenska impulser 1, 2017, s. 16 – 17) 

 Försäkra er om att alla har förberett sig. 

 Avbryt inte varandra under samtalet utan låt alla 

tala till punkt. Däremot måste alla komma till 

tals, vilket innebär att man inte kan breda ut sig 

hur mycket som helst. 

 Släpp inte frågorna för snabbt. Ge den som vill 

möjlighet att kommentera föregående talares 

inlägg eller svar, och därmed vidareutveckla 

svaret eller tankegången. 

 

(Svenska impulser för yrkesprogrammen, 2012, s. 56) 

Tablå 5. Punktlista - Det förberedda samtalet 

 

Slutuppgiften (Gå på djupet) består av ungefär samma uppgift – att förbereda och genomföra 

ett samtal om en novell eller kortfilm (se Tablå 6. nedan). De skillnader som finns 

innehållsmässigt är tillägget att SvIY får två olika instruktioner/uppgifter utifrån mallar i 

andra kapitel i läromedlet – en för novell och en för kortfilm. SvI ska istället samtala enligt en 

särskild modell för boksamtal. I denna liknande slutuppgift blir det trots allt stor skillnad 

mellan läromedlen. I SvI hålls samtalet utifrån modellen för samtal, vilken kan ses som mer 

analyserande. Dessa frågor är mer avancerade på så sätt att de uppmuntrar eleverna till 

resonemang, förklarande och att dra kopplingar. Detta bidrar till att samtalet som hålls utifrån 

SvI får en mer akademisk ton. Som synes nedan används i SvIY istället rätt typiska 

bokrecensionsfrågor om handling, huvudpersoner, miljö, uppbyggnad, språk och budskap. 

Dessa frågor känner yrkeseleverna säkerligen igen från grundskola och att använda modellen 

för analys hade kanske kunna ses som mer utvecklande, även för dem. Uppgiften i SvIY blir 

på så sätt en förenkling. I SvI ingår även efterarbetet att skriva om samtalet. Detta är 

utelämnat i SvIY. De högskoleförberedande eleverna får alltså både samtala och skriva om en 

text, samt reflektera över erfarenheten. Detta kan ses som mer utvecklande än att bara samtala 

om en texts egenskaper, vilket innebär att SvIYs innehåll är förenklat även här. Det finns även 
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en hänvisning till en bedömningsmall för förberett samtal i SvI, vilket är utelämnat i SvIY. 

Detta signalerar att kunskapskontroll är en viktig del i arbetet för de högskoleförberedande 

eleverna. Bedömningsmallen kan även ses som en resurs de högskoleförberedande eleverna 

får för att veta vad som förväntas av dem i samtalet.  

 

Svenska impulser 1  Svenska impulser för yrkesprogrammen 
Jag undrar-frågor 

 Var det något särskilt du tyckte om? 

 Var det något som du inte tyckte om? 

 Var det något ställe som var tråkigt eller fick dig 

att tappa uppmärksamheten? 

 Var det något du tyckte var konstigt? 

 Var det något som förvånade dig? 

 Har du läst en annan berättelse eller sett en annan 

film som påminner om den här? På vilket sätt är 

den annorlunda? 

 Känner du igen novellens handling eller 

huvudpersoners situation från något du tidigare 

sett, läst eller upplevt? 

 När du tänker på novellen, efter att ni pratat om 

den, vad är viktigast för dig? 

 

Efterarbete 

5. Skriv varsin kort sammanfattning av samtalet. 

Beskriv hur du upplevde samtalet och hur du ser på 

din egen insats. Fick du möjlighet att föra fram dina 

tankar och åsikter om novellen? Ledde samtalet till 

att du förändrade din syn på novellen? Hur i så fall, 

och varför? 

 

(Svenska impulser 1, 2017, s. 18 – 19) 

Handling 

1. Vad handlar novellen om? 

2. Vad är det som driver handlingen framåt? 

Personer 

1. Vilka huvudpersoner handlar novellen om? 

2. Vem är berättare? 

Hur påverkas personerna av det som händer i 

novellen? Förändras de på något sätt? 

Miljö och tid 

1. Var utspelar sig novellens handling eller 

händelser? Hur ser miljön eller miljöerna ut? 

2. När utspelar sig novellen? Över hur lång tid 

sträcker sig handlingen? 

Berättelsens delar 

Hur inleds novellen? Hur stegras spänningen? Finns 

det en vändpunkt? Hur slutar den? 

Språket 

Är språket enkelt och vardagligt, gammaldags och 

omständligt eller kan det beskrivas på något annat 

sätt? 

Budskap och läsupplevelse 

1. Har novellen något budskap? Hur lyder det 

budskapet i så fall? 

2. Hur reagerade du på texten? Var det några avsnitt 

som berörde dig särskilt mycket? 

3. Var det någon av personerna som du kunde 

identifiera dig med? Varför? 

 

(Svenska impulser för yrkesprogrammen, 2012, s. 

134) 

Tablå 6. Frågor till slutuppgift i kapitlen Att samtala 

 

6.5.2 Att samtala i förhållande till kursplanen 

I Att samtala är samtalet i fokus, vilket rör det centrala innehållet om muntlig framställning 

och bör ta upp och fokusera på mottagaranpassning (Skolverket, 2011, s. 162). I ett kapitel om 

samtal bör eleven få chans att förmedla egna tankar och åsikter. För ett A måste eleven göra 

detta på ett nyanserat sätt och med säkerhet (Skolverket, 2011, s. 164). Förberedda samtal och 

diskussioner bör alltså finnas med och tränas i kapitlet. 

Detta kapitel är hyfsat likt i båda läromedel och behandlar båda det innehåll det bör enligt 

kunskapskraven. Kapitlet behandlar dock inte mottagaranpassning särskilt mycket i något av 

läromedlen, utan fokus blir snarare på muntlig framställning i form av samtal och 
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diskussioner kring kapitlets innehåll. Vid en jämförelse av läromedlen är det inte någon 

nämnvärd skillnad i innehållet i förhållande till det centrala innehållet. 

Skillnaden ligger istället i vilken chans eleverna får att nå kunskapskravet A i de olika 

läromedlen. Frågan är huruvida yrkeseleverna kan förmedla egna tankar och åsikter på ett 

nyanserat och säkert sätt på samma sätt som de högskoleförberedande eleverna. Detta med 

tanke på att yrkeseleverna får förkortad version av förberedelsen och enklare slutuppgift än de 

högskoleförberedande eleverna.  

 

6.5.3 Att tala inför andra 

Nästa kapitel i Ordet är ditt-blocket behandlar muntlig framställning. I detta kapitel beskrivs 

den retoriska arbetsprocessen steg för steg. När Att samtala-kapitlet övergår till (Att) Tala 

inför andra-kapitlet innehåller, precis som ovan, SvI en hänvisning till det centrala innehållet, 

vilket är utelämnat i SvIY. I SvIY finns istället tillagda inledande talövningar för att ”komma 

igång” och dessutom ett tillagt avsnitt om talängslan, med utdrag ur romaner som behandlar 

ämnet och övningar i anslutning. Det enda om talängslan som förekommer i SvI är en uppgift 

senare i kapitlet, vilken är densamma som en av uppgifterna som finns med i SvIY. Detta 

signalerar att läromedelsförfattarna anser att de högskoleförberedande eleverna inte behöver 

övningar för att komma igång, samt att de inte i samma utsträckning lider av talängslan. 

Efter talängslanavsnittet börjar avsnittet om den retoriska arbetsprocessen. I avsnittet om 

den retoriska arbetsprocessen är stommen liknande och utgår ifrån en arbetsgång i olika steg. I 

SvI presenteras en omfattande arbetsgång i sju steg. SvIY har också denna mall för 

arbetsgång, men vissa steg är utelämnade och beskrivningen av stegen är förkortade i 

jämförelse. En uppenbar skillnad är att SvI har flera sidor om olika presentationstekniska 

hjälpmedel och hur de kan användas, medan den aspekten är förkortad och får betydligt 

mindre utrymme i SvIY - en halv sida i SvIY och två och en halv i SvI. Detta skulle dock 

kunna förklaras med att SvI kan vara anpassad efter den reviderade läroplanen som blir 

gällande 2017–2018, där digitalisering är en stor del. Författarna tar dock inte upp att 

digitaliseringen skulle vara en anledning till att de förnyade läromedlet. I informationen om 

presentationstekniska hjälpmedel i SvI är orden ”stöd, tydliggöra, integrerat” markerade i 

texten, vilka är de ord som används i kunskapskraven gällande presentationstekniska 

hjälpmedel på A-nivå. Här finns en ”gömd” koppling till kursplanen som de elever som är 

bekanta med kursplanens formuleringar kan upptäcka. 
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Som avslutning på avsnittet om muntlig framställning presenteras en modell för att ge 

respons på muntlig framställning. Båda läromedlen förser eleverna med en mall för 

responsen, där rubrikerna Framförandet och Innehållet ingår i båda, men i SvI finns dessutom 

rubriken Språk och Stil, vilken utelämnats i SvIY. Yrkeseleverna behöver alltså inte ge/ta 

respons på framförandets språk och stil. Att dessa aspekter utelämnas signalerar att 

läromedelsförfattarna anser att yrkeselever inte behöver eller kan kommentera/förbättra dessa 

delar av framförandet. 

I SvI följer därefter omfattande information om informerande tal, där man får läsa om 

informerande tal, samt läsa och analysera ett exempel på informerande tal. SvIY har istället en 

Snabbrepetition av arbetsgången. Avsnittet om informerande tal i SvI har alltså utelämnats i 

SvIY. Detta signalerar att läromedelsförfattarna anser att yrkeseleverna inte behöver mer 

information om just informerande tal, utan klarar sig med den information om att skapa ett tal 

som finns i kapitlet. Slutuppgiften (Gå på djupet) är att hålla ett informerande tal i båda 

läromedlen. Instruktionen ser annorlunda ut, men innehållet och uppgiften är ungefär 

detsamma. De högskoleförberedande eleverna kan dock ses bli bättre förberedda för 

slutuppgiften, då de fått se ett exempel på informerande tal, samt gjort uppgifter innan de tar 

sig an slutuppgiften. I SvIY finns även en till uppgift tillagd – att hålla ett hyllningstal. Att 

yrkeseleverna får denna uppgift kan uppfattas som något lösryckt, då den arbetsgång och den 

mall de fått i kapitlet inte är anpassad efter denna typ av tal. 

 

6.5.4 Att tala inför andra i förhållande till kursplanen 

Det innehåll som bör finnas med i ett kapitel om muntlig framställning är hur man skapar en 

intressant muntlig framställning, mottagaranpassning, presentationstekniska hjälpmedel, den 

retoriska arbetsprocessen, samt kamratrespons (Skolverket, 2011, s. 162). Båda läromedlen 

kan sägas ta upp allt det som det bör enligt det centrala innehållet. Den stora skillnaden ligger 

i hur grundligt de olika läromedlen behandlar innehållet. SvI ger generellt mer omfattande 

innehåll om de olika aspekter som tas upp i kapitlet. I samtliga områden är innehållet i SvI 

mer utvecklat än i SvIY. I SvI är exempelvis informationen om och förberedelserna mer 

omfattade, vilket bör leda till att de högskoleförberedande eleverna får bättre förutsättningar 

att hålla ett tal. Beträffande presentationstekniska hjälpmedel är skillnaden stor i hur mycket 

innehåll som behandlar det. 

För att få ett A i betyg på momentet muntlig framställning måste eleven kunna muntligt 

föra fram sina egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Eleven ska också kunna 
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genomföra en sammanhängande, begriplig och väldisponerad muntlig framställning med 

säkerhet, där språket anpassas efter mottagare, situation och syftet med talet. Under talet ska 

eleven ha god åhörarkontakt och använda något presentationstekniskt hjälpmedel som 

fungerar stödjande, tydliggörande och väl integrerat i den muntliga framställningen 

(Skolverket, 2011, s. 164). I både SvI och SvIY får eleverna chans att öva på samtliga punkter 

i kunskapskravet som gäller muntlig framställning. Möjligtvis snuddar läromedlen lite för lite 

vid anpassning efter mottagare, gällande att förklara begrepp och liknande. Det finns en 

övning i SvI som behandlar att anpassa talet efter olika målgruppen, men inget liknande i 

SvIY. 

Den största skillnaden är hur fördjupad kunskap eleverna får i de olika läromedlen, där SvI 

erbjuder mer omfattande information. Frågan är huruvida yrkeseleverna får chans att nå ett A, 

då de kanske inte nödvändigtvis får den information och förberedelse de behöver för att nå A-

nivå. Som nämnt ovan får de högskoleförberedande eleverna en mer grundlig punktlista för 

förberedelse med fler steg. Yrkeseleverna får inte heller samma förutsättningar att använda 

presentationstekniskt hjälpmedel som de högskoleförberedande eleverna. Att ha god 

åhörarkontakt ger också SvI bättre förutsättningar för då eleverna får öva på det inför både 

slutuppgiften med textsamtalet och inför slutuppgiften att hålla ett informerande tal. 

De högskoleförberedande eleverna bör dessutom ha en större medvetenhet om hur 

kunskapskraven ser ut och vad som krävs av dem, då de genomgående i SvI stöter på dem i 

början av varje kapitel och i slutuppgifter. Kunskapskraven finns även längst bak i boken som 

en bedömningsmatris och kan enkelt kollas upp av de högskoleförberedande eleverna. Denna 

möjlighet har inte yrkeseleverna, vilket kan ses som en viktig skillnad. 

 

6.5.5 Argumentation 

Här tar blocket Ordet är ditt slut i SvI, medan det i SvIY fortsätter med ett kapitel om 

argumentation. Detta kapitel kommer därför i denna uppsats jämföras med kapitlet 

Argumentera, som är ett kapitel i blocket Skrivandets hantverk i SvI. 

Liksom i de ovanstående kapitlen inleds argumentationskapitlet i SvI med en hänvisning 

till aktuellt centralt innehåll och kunskapskrav, vilket är utelämnat i SvIY. Båda läromedlen 

har därefter samma faktatext om diskussioner, men som är följda av helt olika utdrag ur 

diskussionsforum. Uppgifterna till utdragen är desamma, men SvI har en extra uppgift om 

anonymitet. Här är ett exempel på att strukturen ser likadan ut i båda läromedlen, men att 
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innehållet utbytts. Det signalerar att yrkeseleverna har större utbyte av utdrag ur 

diskussionsfrågor om anonymitet på nätet än om graffiti, enligt läromedelsförfattarna. 

Kapitlet övergår sedan till att redogöra för argumentationsskapande i båda läromedlen. I 

SvI får man först se ett exempel på en debattartikel, med tillhörande uppgifter. Därefter 

redogörs för själva argumentationsskapandet genom en punktlista, som varvas med exempel 

och uppgifter. I SvIY finns en liknande punktlista, men vissa steg är utelämnade och den är 

förkortad jämfört med SvI (se Tablå 7. nedan). Det steg som utelämnats helt är ange källa, 

medan stegen tesen är din åsikt, stöd tesen med argument, gardera dig med motargument och 

planera argumentationen är förkortade i SvIY (se Tablå 7. nedan). Dessutom varvas 

punktlistan i SvIY bara med uppgifter och exempel under en punkt, övertyga med språket, 

medan varje punkt varvas i SvI. Detta medför att punktlistan cirka sex sidor i SvI och bara tre 

i SvIY, samt att arbetet med punktlista blir förenklat i SvIY. Att SvI får se en exempeltext, får 

mer omfattande information om skapandet av argumenterande text och varva 

kunskapsinhämtningen med övningar bör bidra till att de är bättre förberedda för att skapa en 

argumenterande text. Något annat som kan vara värt att nämna är att begreppen ethos, logos 

och patos tas upp i SvI, men inte i SvIY. Att dessa centrala begrepp är utelämnade i SvIY ger 

en mindre akademisk ton till argumentationskapitlet, jämfört med SvI. 

 

Svenska impulser 1 Svenska impulser för yrkesprogrammen 

 Att argumentera 

 Tesen är din åsikt 

 Stöd tesen med argument 

 Ange källa 

 Gardera dig med motargument 

 Planera din argumentation 

 Övertyga med språket 
 

(Svenska impulser 1, 2017, s. 178 – 188) 

 Tesen är din åsikt 

 Stöd tesen med argument 

 Gardera dig med motargument 

 Övertyga med språket 

 

(Svenska impulser för yrkesprogrammen, 2012, s. 77 

– 78) 

Tablå 7. Punktlista – arbetsgång för argumentationsskapande 

 

I SvI presenteras sedan hur man skriver två texttyper med argumenterande inslag upp, 

recension och krönika. Dessa texttyper tas inte upp i argumentationskapitlet i SvIY, utan har 

helt egna kapitel. Det här är alltså ett exempel där SvIY har tillagt innehåll jämfört med SvI. 

De högskoleförberedande eleverna förväntas inte behöva mer information om de två 

texttyperna. I SvIY fokuseras istället på debatt och insändare upp, där instruktion varvas med 

uppgifter och exempel. Slutuppgiften i SvI är att skriva en debattartikel, medan de två 

slutuppgifterna i SvIY är att hålla ett argumenterande tal och skriva en insändare. Eftersom 
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kapitlet är förlagd i olika block i de olika läromedlen ligger det mer fokus på att skriva i SvI 

och mer fokus på det muntliga i SvIY.  

 

6.5.6 Argumentera i förhållande till kursplanen 

I SvI ligger argumentationskapitlet i skrivblocket, medan det i ligger SvIY i det muntliga 

blocket. I det centrala innehållet och kunskapskraven framgår inte explicit om 

argumentationsmoment i Svenska 1 bör ha fokus på muntligt eller skriftligt, utan det finns 

formuleringar i kunskapskraven som talar för att ha inslag i både det muntliga och skriftliga.  

Om man ser till det centrala innehållet framgår att ett kapitel om argumentation bör 

innehålla information om argumentationsteknik och instruktion i hur man skapar skriftlig 

framställning av argumenterande text (Skolverket, 2011, s. 162). Beträffande kunskapskraven 

är det två stycken som kan ses som relevanta för argumentationskapitlet. Dels kunskapskravet 

gällande muntlig framställning anger att eleverna ska kunna ”föra fram sina tankar och åsikter 

muntligt på ett nyanserat sätt” (Skolverket, 2011, s. 164), vilket kan tolkas som att eleverna 

ska få chans att även muntligt ha inslag av argumentation. Dels kunskapskravet gällande 

skriftlig framställning, där eleverna ska kunna skriva argumenterande text, som är 

sammanhängande, begriplig och väldisponerad, samt anpassad till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation (Skolverket, 2011, s. 164). 

Man kan dra slutsatsen att eleverna ska få både argumentera muntligt och skriftligt, även 

om den skriftliga argumentationen är mer explicit uttryckt. I SvI är fokus på den skriftliga 

argumentationen, men själva förberedelsen som beskrivs i kapitlet skulle kunna användas 

både muntlig eller skriftligt. I hänvisningen till kunskapskraven i hänvisas till kunskapskravet 

om muntlig framställning, men det enda muntliga i kapitlet är uppgifterna till utdrag och 

exempeltexter. I SvIY ligger istället lite mer fokus på det muntliga och eleverna får både en 

muntlig och skriftlig slutuppgift. Värt att notera är att SvIY ger mer bredd i 

argumentationskapitel, vilket beroende på hur man tolkar det, har mer stöd i kursplanen, 

medan SvI ger mer fördjupad kunskap, men bara har fokus på skriftlig argumentation 

(förutsatt att de muntliga övningarna i kapitlet inte betygssätts). 

  

6.6 Sammanfattning av Ordet är ditt 

Avslutningsvis kan man säga att kapitlet Att samtala är förhållandevis lika i de båda 

läromedlen. Den största skillnaden är att SvIY utbytt innehåll och förkortningar på vissa 

ställen, samt slutuppgiften där yrkeseleverna får en förenklad slutuppgift. Gällande 
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kursplanen rör skillnaden huruvida alla elever ges samma möjlighet att nå A-nivå, med tanke 

på skillnaderna i innehållet i kapitlet. 

I efterkommande kapitel Att tala inför andra går det att se en större skillnad mellan 

läromedlen jämfört med det föregående kapitlet. I Att samtala inför andra är innehållet i SvIY 

fortsatt förkortat och utelämnat, och här blir det tydligare än i det föregående kapitlet, då det 

görs i större utsträckning. Angående kursplanen ligger skillnaden även här i huruvida 

yrkeseleverna är lika förberedda att genomföra ett tal som behandlar alla delar i 

kunskapskravet för A. 

Kapitlet Argumentera har även det skillnader, varav den största är att innehållet även här 

kan ses som förkortat, utelämnat och förenklat på vissa ställen. Här väcks också frågan om 

strukturen i läromedlen påverkar elevernas arbete med argumentation, då 

argumentationsmomentet är förlagt i olika block. Gällande kursplanen ses att det finns en mer 

explicit formulering om att argumentation ska utföras skriftligt. Argumentationskapitlet i 

SvIY erbjuder mer bredd, med både muntligt och skriftligt, medan SvI erbjuder fördjupning i 

det skriftliga. 

 

6.7 Blocket Svenska på olika sätt 

Blocket som behandlar språksociologi heter Olika sidor av språket i SvI (s. 204-250) och 

består av kapitlen Svenska på olika sätt och Vanliga fel i svenskan. I SvIY heter 

språksociologiblocket Svenska på olika sätt (s. 248-266) och innefattar kapitlet Svenska för 

alla. I båda läromedlen är språksociologiblocket förlagt i slutet av läroboken.  

 

6.7.1. Svenska på olika sätt och Svenska för alla  

Liksom i tidigare block inleds kapitlet i SvI med en hänvisning till kursplanen, vilket är 

utelämnat i SvIY. 

Kapitlet börjar med samma inledande lek i båda läromedel. Det är en heta stolen-lek, som 

går ut på att ta ställning till olika påstående om språk. Påståendena behandlar dialekt, bedöma 

andras språkbruk, kronolekter, slang, sexolekter och liknande. Den enda innehållsliga 

skillnaden är att ett påstående om bevarande av dialekter är utelämnat i SvIY. I detta avsnitt 

ser alltså strukturen likadan ut i båda läromedlen, men innehållet är utbytt på en punkt. 

Efterkommande avsnitt ser helt olika ut i läromedlen. I SvI finns en text om språk och 

identitet med efterföljande uppgifter, medan det i SvIY istället finns en text om att politiker 
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ska tala så unga förstår, med efterföljande textutdrag och uppgifter. Motsvarande innehåll om 

språk och identitet i SvIY kommer senare i texten och är betydligt förkortat, vilket även får 

konsekvenser i förhållande till kursplanens formuleringar (se nedan). I SvIY får yrkeseleverna 

mer bredd i innehåll, medan SvI får mer fördjupning i språk och identitet.  

I nästkommande avsnitt närmar sig läromedlen varandra igen, då båda tar upp en faktatext 

om dialekter. Det är i grunden samma faktatext, som dock har blivit förkortat i SvIY. Det 

innehåll som yrkeseleverna inte får ta del av är en definition av dialekt, hur dialekter uppstod 

och förändrats, samt vad regionalt standardspråk är. Vidare följs faktatexten i SvI av ett 

utdrag ut en artikel om dialektforskning med efterföljande uppgifter, vilket är utelämnat i 

SvIY. I SvIY finns istället ett mycket kort utdrag om ordet ”biograf”, med efterföljande 

uppgifter. Att innehållet är förkortat i faktatexten och utbytt i utdragen bidrar här även till en 

förenkling, då det fördjupande innehållet i SvI erbjuder en djupare förståelse av dialekter än i 

SvIY. Dialektavsnittet avslutas i SvIY med en uppgift där eleverna ska bedöma olika dialekter 

och skapa en topplista. I SvI finns en snarlik uppgift till ett textutdrag, där fördomar om 

dialekter behandlas. Avsnittet om dialekter fortsätter i SvI med fakta, utdrag och uppgifter om 

språkdrag i olika dialekter, attityder till dialekter och dialekter i film. Detta innehåll är 

utelämnat i SvIY. Möjligtvis kan topplistan i SvIY ses behandla attityder till dialekter, men 

den uppgiften bidrar inte med fakta om ämnet, utan utgår ifrån elevernas åsikter. Att tre sidor 

innehåll utelämnats i SvIY bidrar till intrycket att dialektavsnittet inte erbjuder samma djup 

som i SvI.  

Nästa avsnitt behandlar i båda läromedel sociolekter i form av yrkesspråk. I båda 

läromedel finns en faktatext om sociolekter, vilken har snarlikt innehåll, om än olika 

utformning. I SvI följs faktatexten av ett utdrag ur en roman där yrkesspråk behandlas, samt 

ur en artikel om sociolekter, med efterföljande uppgifter. I SvIY finns istället en ruta med en 

ordlista med olika yrkesord, samt en efterföljande uppgift. Som synes i Tablå 8. nedan får 

eleverna i SvI två uppgifter där de får analysera, resonera, söka fakta och göra sammanhang, 

med utgångspunkt i två utdrag. Yrkeseleverna får istället skapa en ordlista och förklara orden 

för svenskläraren. I detta avsnitt blir det tydligt att både texterna om yrkesspråk och 

efterföljande uppgifter är förenklade i SvIY. 

 

Svenska impulser Svenska impulser för yrkesprogrammen 

Samtala om texten Utmana svenskläraren 
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1. Vilka olika känslor väcker jobbet på Agaföretaget 

hos Johan? 

2. Hur ser Johan på arbetarna? 

3. Hur försöker Johan anpassa sitt språk? Varför gör 

han det? 

 

Diskutera 

1. Hur definierar Grünaum sociolekter? 

2. Vilken funktion fyller sociolekter, enligt artikeln? 

3. Vad tänker du om resonemanget kring varför 

”bratsens Stureplansidiom” väcker så starka känslor? 

Håller du med henne? 

4. I utdraget ur Outsider ändrar Johan sitt sätt att tala 

när han möter arbetarna. På vilket sätt kan 

Grünbaums resonemang sägas förklara hans 

beteende? 

 

(Svenska impulser, 2017, s. 219) 

Skriv, i mindre grupper, en lista med några ord som 

ni har lärt er i utbildningen hittills, som är vanliga 

inom det yrke ni utbildar er till. Läs upp dem i 

klassen och testa om er svensklärare vet vad orden 

betyder. Förklara de ord som svenskläraren inte 

förstår. 

 

(Svenska impulser, 2012, s. 259) 

Tablå 8. Uppgifter om sociolekter. 

 

I nästa avsnitt presenteras kronolekter genom en faktatext om ämnet i båda läromedlen. 

Faktatexten är snarlik, men förkortad i SvIY. Exempelvis tas inte begreppet ”kronolekt” upp i 

SvIY. Att detta centrala begrepp inte tas upp ger läroboken en mindre akademisk ton. Annat 

innehåll som yrkeseleverna missar är presentation av en bok om ämnet, resonemang om 

slangs funktion och äldres åsikter om ungdomsspråk. I efterföljande uppgifter till faktatexten 

om kronolekter är två uppgifter samma, men en uppgift tillagd i SvIY, där ungdomsord ska 

bedömas av eleverna. I båda läromedel presenteras därefter SAOL och nyordslistan. Visst 

innehåll är dock utelämnat i SvIY. I detta avsnitt är upplägget snarlikt, men yrkeselevernas 

innehåll är genomgående fortsatt förkortat eller utelämnat. Även om ungefär samma innehåll 

tas upp blir det vid närmare analys tydligt att yrkeseleverna inte får samma fördjupning i 

ämnena som avhandlas.  

Det avslutande avsnittet i SvIY handlar om språk och kön. Motsvarande avsnitt kommer 

lite senare i SvI. I SvIY inleds språk och kön med en heta stolen-lek, där eleverna ska ta 

ställning till olika påståenden om språk och kön. Eleverna får därefter skriva ner vilka tankar 

leken väckte hos dem. Dessa uppgifter saknar motsvarighet i SvI och är alltså tillagda i SvIY. 

Detta signalerar att yrkeseleverna bör tilltalas av eller behöver leken för att komma in i 
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området, medan de högskoleförberedande eleverna får gå direkt på en faktatext om språk och 

kön. Även i SvIY finns en liknande faktatext om språk och kön, men den är förkortad och 

visst innehåll är utelämnat. Begreppet ”sexolekt” tas exempelvis inte upp i SvIY, vilket även 

här ger avsnittet en mindre akademisk ton. Vidare presenteras två studier om pojkar och 

flickors talutrymme i klassrummet och män och kvinnors talutrymme i styrelserummet, i SvI, 

vilken är struken i SvIY. Detta kan också ses som göra innehållet i SvI mer akademiskt. I 

faktatexten finns dock ett tillägg i SvIY där det konstateras att dialekt talas i större 

utsträckning av män.  

Här tar språksociologiblocket slut i SvIY och slutuppgiften presenteras. I SvI tas dock mer 

innehåll upp innan slutuppgiften, då fakta, uppgifter och utdrag om språk i sociala medier och 

formellt och informellt språkbruk behandlas.  Allt detta innehåll är utelämnat i SvIY. 

Möjligtvis kan innehållet om formellt och informellt språkbruk i SvI jämföras med innehåll i 

det första blocket i SvIY, där ämnet snuddas vid och det finns en liknande uppgift. I sådana 

fall är innehållet snarare mycket förkortat än utelämnat i SvIY.  

I SvI utgörs slutuppgiften av att eleverna ska hålla ett informerande tal om språklig 

variation. I uppgiften ska eleverna använda fakta från läroboken, arbetsgången i kapitlet om 

muntlig framställning och göra en egen mindre undersökning om attityder till någon språklig 

variation. Eleverna får en arbetsgång presenterad och det hänvisas till tre olika 

bedömningsmatriser som den retoriska arbetsprocessen, muntlig framställning och reflektion 

över språklig variation. I SvIY finns tre slutuppgifter, vilka är en rapport om slang, en 

undersökning och ordlista om den dialekt eleverna talar, samt en krönika om sms- och 

chattspråk. Instruktionerna är kortare än i SvI och eleverna får inte samma tydliga arbetsgång 

och kursplanskoppling. När dessa slutuppgifter jämförs blir det tydligt att uppgiften i SvI är 

mer fördjupande, medan de tre mindre uppgifterna i SvIY är ytligare. I uppgiften i SvI ingår i 

princip två av slutuppgifterna i SvIY, fast med fokus på ett ämne.  

Blocket fortsätter i SvI med kapitlet Vanliga fel i svenskan, där olika vanligt 

förekommande språkriktighetsfel tas upp och förklaras. Exempelvis användning av ”de och 

dem”, särskrivning, satsradning och förkortningar. I detta kapitel ingår även en 

grammatiköversikt med efterföljande övningsuppgifter, samt en resursdel med mallar och 

matriser. I SvIY finns samma grammatiköversikt, dock som ett senarelagd eget kapitel, men 

övrigt innehåll är utelämnat i läroboken. 
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6.7.2. Svenska på olika sätt och Svenska för alla i förhållande till kursplanen 

I ett kapitel om språksociologi bör stoff om olika slags språklig variation, attityder till och 

språkliga begrepp för att tala om språk och språklig variation, samt formellt och informellt 

språkbruk tas upp (Skolverket, 2011, s. 162). Innehållet i läromedlen stämmer till hög grad 

överens med det centrala innehållet. Att det i SvIY är förkortat och utelämnat medför här att 

stoff om formellt och informellt språk uteblir. Som nämnt ovan finns en mindre uppgift om 

formellt/informellt språkbruk i ett annat kapitel och vissa delar i språksociologikapitlet kan 

vinklas så det behandlar ämnet. Om kapitlet ska användas okommenterat av läraren blir det 

dock svårt att komma in på ämnet formellt/informellt språkbruk. Vidare behandlas övriga 

områden från det centrala innehållet i SvIY i förkortad version jämfört med SvI. Detta medför 

att även om stoffet behandlas, är frågan om det verkligen överensstämmer med det centrala 

innehållet. Exempelvis tas fakta om språklig variation upp, men de korrekta begreppen, såsom 

kronolekt och sexolekt, tas inte upp. Frågan blir då ifall eleverna får de språkliga begrepp för 

at tala om språk som det talas om i det centrala innehållet. 

För att kapitlet om språksociologi ska ge eleverna chans att nå kunskapskravet A bör 

eleverna få reflektera välgrundat och nyanserat över hur språklig variation hör ihop med talare 

och kommunikationssituation, diskutera nyanserat hur språkbruk kan skapa avstånd och 

samhörighet, samt resonera utförligt och från flera olika perspektiv om attityder till språklig 

variation (Skolverket, 2011, s. 165). Läromedlen tar upp det mesta som eleverna behöver för 

att nå A-nivå på språksociologimomentet. Dock blir det även här en fråga om huruvida 

läromedlet möjliggör att yrkeseleverna kan nå A. Detta blir särskilt relevant ifall läroboken 

ska användas utan att läraren vinklar innehållet så att eleverna får chans att öva på allt det som 

krävs i kunskapskraven. Då faktatexten om språk och identitet utelämnats i SvIY måste 

läraren påverka så att annat stoff i kapitlet användas för att eleverna ska få diskutera hur språk 

kan skapa avstånd eller samhörighet. Som nämnt ovan är innehåll om formellt och informellt 

språkbruk knappt i SvIY, vilket medför att eleverna kan ha svårare att reflektera kring 

kommunikationssituation på ett välgrundat och nyanserat sätt. Även om det finns stoff som 

behandlar kommunikationssituation på andra sätt i kapitlet känns ändå fakta om 

formellt/informellt språkbruk högst relevant. 

Slutuppgifterna i läromedlen kopplas till kursplanenen i mycket olika utsträckning i 

läromedlen. I SvI finns koppling till två andra kunskapskrav, förutom kunskapskravet 

gällande språksociologi. Slutuppgiften ger eleverna chans att reflektera över språklig variation 

och resonera om attityder till språklig variation. Att eleverna ska diskutera hur språkbruk kan 
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skapa samhörighet och avstånd framkommer inte explicit i uppgiften, men den punkten finns 

med i den bedömningsmatris som hänvisas till. 

I SvIY finns ingen explicit kursplanskoppling, men slutuppgifterna kan kopplas till 

kursplanen i olika utsträckning. I både rapportuppgiften och krönikauppgiften får eleverna 

reflektera över hur språklig variation (slang och sms- och chattspråk) hör ihop med talare och 

kommunikationssituation. I slutuppgifterna finns även möjlighet att diskutera hur slang och 

sms- och chattspråk kan skapa avstånd och samhörighet, samt möjlighet att resonera om 

attityder till slang och sms- och chattspråk. Huruvida eleverna visar de förmågorna beror på 

ifall de är medvetna om de kunskapskraven och/eller vinklar uppgifterna åt det hållet. I 

uppgiften där en ordlista ska skapas motsvaras inte ens ett E-nivån i kunskapskraven (den 

lägsta godkända nivån), då eleven inte behöver visa någon av de efterfrågande förmågorna, 

utan bara faktasöka. Denna uppgifts syfte bör därför vara något annat än att testa eleverna på 

ett kunskapskrav, kanske att koppla till elevernas vardag eller vara rolig för eleverna. Vidare 

blir det även i språksociologikapitel, precis som i övriga områden som behandlas i uppsatsen, 

en fråga om huruvida det förkortade och utelämnade innehållet i SvIY ger yrkeseleverna 

samma chans att nå A-nivå. Då mycket innehåll är utelämnat och förkortat i detta kapitel bör 

yrkeseleverna ha sämre chans än de högskoleförberedande eleverna att nå kunskapskraven. 

 

6.8 Sammanfattning av Svenska på olika sätt och Svenska för alla 

Sammanfattningsvis finns en hel del likheter i språksociologikapitlet, men det finns även en 

hel del betydande skillnader. Exempelvis är viktiga delar utelämnade eller förkortade i SvIY, 

såsom avsnittet om formellt/informellt språkbruk och språk och identitet. Detta bidrar till att 

yrkeseleverna missar en djupare förståelse eller visst innehåll helt och hållet. Slutuppgifterna 

ser rätt olika ut, och yrkeseleverna behöver nog lärarens hjälp för att förstå vad som förväntas 

av dem för ett A, medan läroboken SvI ger eleverna instruktioner och kunskapskrav för 

eleverna att rätta sig efter. 

 

7. Diskussion 

I detta kapitel presenteras de övergripande resultaten från läromedelsundersökningen. 

Därefter relateras resultaten till tidigare forskning och konsekvenser av undersökningen 

diskuteras.   
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7.1. Undersökningens resultat 

I dagens gymnasieskola där eleverna väljer ett gymnasieprogram blir de även uppdelade i två 

grenar. I och med att Gy11 inte längre ger alla elever högskolebehörighet automatiskt kan 

uppdelningen ses som tydligare än förut, då alla fick samma grundläggande behörighet. Att 

eleverna delas upp bör dock inte påverka de gymnasiegemensamma kurserna, vilket tidigare 

forskning, såväl som denna uppsats, vittnar om att det trots allt gör. Denna uppdelning 

signalerar att samhället, såväl som läromedelsförfattarna till SvI och SvIY, gör skillnad på 

yrkeselever och högskoleförberedande elever. Yrkeseleverna behöver av någon anledning inte 

samma omfattande information som de högskoleförberedande eleverna verkar behöva. Synen 

på eleverna som tydligt uppdelade i högskoleförberedande elever respektive yrkeselever blir 

här uppenbar.  

Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida det fanns några innehållsliga 

skillnader mellan läromedlen SvI och SvIY, vad dessa skillnader kan bero på, samt vilka 

konsekvenser dessa skillnader kan få. Vidare var även ett syfte att se huruvida innehållet i 

läromedlen överensstämmer med läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav för kursen 

Svenska 1. De innehållsliga skillnader som upptäckts i uppsatsen består framförallt av att 

yrkeselevernas lärobok är förkortad i förhållande till SvI, att visst innehåll uteslutits och att 

SvIY på så sätt kan ses som förenklad. Vidare kan man utläsa att läromedlen har olika fokus, 

då SvI på flera sätt kretsar kring kunskapskontroll och det nationella provet, medan SvIY 

snarare fokuserar på att ge eleven det mest nödvändiga innehållet för att klara Svenska 1, men 

det ska även roligt eller relevant för en yrkeselev. Huruvida läromedlen ger eleverna samma 

chans att nå målen för kursen Svenska 1 är svårt att uttala sig helt säkert om. Dock kan man 

konstatera att de högskoleförberedande elevernas mer omfattande lärobok bör ge de eleverna 

bättre förutsättningar att nå målen. 

 

7.2. Konsekvenser för eleverna 

Som nämns i inledningen av denna uppsats är det oftast läraren som måste välja ett läromedel 

åt sina klasser eller skola. En fråga som väcks är vilka konsekvenser detta val kan få för 

eleverna.  

I SvI får eleverna omfattande kunskap om olika områden, såsom fakta om dialekter eller 

hur man skapar ett informerade tal. De olika områden som undersökt i denna uppsats visar att 

SvI ger de högskoleförberedande eleverna förutsättningar att nå höga betyg och studera 
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vidare. Eleverna får i de flesta fall med sig det de behöver för att ha förutsättningar att nå A-

nivån på de områden som undersökts.  

I jämförelse med SvI ger innehållet i SvIY yrkeseleverna precis den kunskap som behövs 

för att klara av kursen Svenska 1, men inte nödvändigtvis för att få mer än godkänt. I och med 

att innehållet generellt är förkortat eller att innehåll utelämnas bidrar inte SvIY med samma 

omfattande information om de områden som undersökts i denna uppsats. Innehållet i SvIY 

består huvudsakligen av det som eleverna behöver för att åtminstone kunna nå ett E i kursen, 

men en fråga som väckts är huruvida innehållet är tillräckligt för att ge eleverna möjlighet att 

nå A-nivå. Rimligtvis bör yrkeseleverna i varje fall ha en sämre chans att nå högre betyg och 

förberedas för vidare studier än de högskoleförberedande eleverna. De tillägg som gjorts i 

SvIY i jämförelse med SvI bidrar självfallet med viss kunskap; denna kunskap är emellertid 

inte nödvändigtvis förberedande för höga betyg eller vidare studier. Tilläggen är snarare 

förberedande för gymnasiestudier, kommande yrkesliv och kunskap för resten av livet. I 

tilläggen finns även uppfostrande inslag om exempelvis internetvett.  

Vidare något om konsekvenser för eleverna kopplat till kön och genus. När man ser till 

könsfördelningen på olika gymnasieprogram framkommer att pojkar dominerar på 

yrkesprogram (Skolverket, 2017, s. 25). Detta får betydelse för denna uppsats då detta innebär 

att fler pojkar än flickor troligtvis möter SvIY i skolan. Vidare kan man konstatera att pojkar 

presterar sämre i skolan än flickorna om man ser till betygsfördelning (Skolverket, 2006). 

Dessa skillnader tros exempelvis bero på könsstrukturer, där det inte ses som ”manligt” att 

intressera sig för skolan, vilket troligtvis förstärks ytterligare på yrkesprogram jämfört med på 

högskoleförberedande program. Att yrkespojkarna kommer till gymnasiet med nackdelar och 

dessutom möter ett läromedel som är förkortat och förenklat jämfört med de som används på 

högskoleförberedande program är självfallet problematiskt. För dessa pojkar blir inte 

gymnasiet en chans att bryta mönstret, utan snarare leds de djupare in uppfattningen att skolan 

inte är så viktig. Omvänt möter flickorna det mer omfattande och krävande SvI på sitt 

högskoleförberedande program och klyftan mellan grupperna växer på så sätt ytterligare.  

Vidare kan SvIY ses bidra till olika könsroller, då den tilltänkta läsaren verkar förutsättas 

vara intresserad av manligt kodade aktiviteter, såsom tv-spel och film (exemplet Ondskan tas 

upp). Att vara mer intresserad av att skaffa ett arbete och tjäna pengar, än betyg och det 

nationella provet, bör även det kunna betraktas som manligt kodade intressen. 
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7.3. Infärgning 

Uppenbarligen finns en rad skillnader mellan de två läromedel som jämförts, trots att det inte 

borde göra det. Att det finns två olikt inriktade läromedel för samma kurs kan uppfattas som 

märkligt. Att dessa läromedel dessutom är skriva av samma författare gör det hela märkligare. 

När man dessutom upptäcker att det finns skillnader i såväl omfattning som kvalitet mellan 

läromedlen är det lätt att bli konfunderad. I jämförelse med tidigare forskning om 

undervisning på olika gymnasieprogram, samt läromedelsanalyser, blir det tydligt att den 

differentiering som framkommer där även kommer fram i denna uppsats resultat. Frågan är 

om det finns en motivering till varför det finns två olika läromedel för olika gymnasieprogram 

när det är samma kurs?  

Att ge ut ett särskilt läromedel för yrkeselever skulle kunna ha att göra med så kallad 

infärgning, det vill säga, idéen om att det program eleven valt ska märkas i samtliga kurser, så 

att eleven får en helhet i sin utbildning (Skolverket, 2012). Ett sätt att arbeta med infärgning 

kan exempelvis vara att eleverna får hålla ett informerande tal om något kopplat till deras 

yrkesinriktning. Motivering till att ge ut ett särskilt läromedel som innehåller inslag av 

infärgning kan därför vara befogat. Detta skulle exempelvis kunna förklara att SvIY 

innehåller ett temakapitel om yrkesliv, vilket inte upplevs ha en koppling till kursen Svenska 

1. Infärgningen förklarar dock inte varför SvIY genomgående är förkortad och innehåll 

utelämnats. Oavsett infärgning är det trots allt samma kunskapskrav och centralt innehåll som 

gäller för alla som läser Svenska 1. Trots detta finns det innehållsliga skillnader mellan 

läromedlen, och även en skillnad mellan vad syftet med läroböckerna är. 

 

7.4. Olika läromedel – olika syften? 

Syftet med arbetet i SvI verkar vara att förbereda eleverna för framtida studier och det 

nationella provet. Både läromedlets övergripande profil och innehållet i de två block som 

undersökts påvisar att kunskap och kunskapskontroll är centralt. Temakapitlet, kopplingen till 

kursplanen och bedömningsmatriserna bidrar till att läromedlet uppfattas som 

kunskapskontrollerande. 

Å ena sidan kan detta tydliga fokus ses som positivt i dagens resultatfokuserade skola. Att 

eleverna är medvetna om vad som förväntas av dem är en framgångsfaktor och en central del 

av en formativ bedömning. Kunskapskontrollens centrala plats i läromedlet speglar på ett sätt 

skolans förväntningar på eleverna. 
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Å andra sidan kan alltför stort fokus på olika slags kunskapskontroll också ses som 

negativt. Att ständigt påminnas om kunskapskrav och att ha det nationella provet hängande 

över sig från första sidan kan säkerligen blir stressande för eleverna. Att deras prestationer 

uppfattas som så centrala i SvI uppfattas av mig som en eventuell bidragande faktor till 

potentiell psykisk ohälsa. En annan effekt av det kunskapskontrollerande fokuset är att det är 

lätt att syftet med lärandet uppfattas vara att få höga betyg, snarare än livslångt lärande. Då 

prestationer och betyg står i fokus är lärandet motiverat av yttre motivation, det vill säga, att 

elevernas prestation belönas med ett betyg. Den eftersträvansvärda inre motivationen handlar 

istället om att eleven själv vill lära sig för lärandets skull, vilket kan ses som mer 

meningsfullt. 

Syftet med arbetet i SvIY är annorlunda än syftet med SvI. I SvIY verkar syftet vara att få 

yrkeseleverna genom gymnasiet, förbereda dem inför ett kommande yrkesliv och framtiden. 

Det verkar även finnas en intention att eleverna ska ha roligt under arbetet med läroboken, då 

ämnen och ”roliga” uppgifter utan tydlig koppling till kursplanen finns med. Att 

yrkeselevernas kunskaper ska bedömas och att de också ska genomföra det nationella provet 

nämns inte i deras läromedel. Detta gör att jag uppfattar SvIY som ett mer avslappnat arbete 

med svenskan, där eleven är i fokus. Även detta kan både ses som positivt och negativt. Å ena 

sidan kan det ses som positivt att yrkeseleverna inte utsätts för samma press och stress som de 

högskoleförberedande eleverna. Yrkeselevernas lärande blir även mer för deras egen skull och 

dessutom personligt anpassat, vilket gör att lärandet handlar om inre motivation, istället för 

yttre motivation i form av betyg. Å andra sidan bidar detta även till att de inte får samma 

möjlighet att veta vad som förväntas av dem och inte heller samma möjlighet att nå högre 

betyg. Detta är självklart problematiskt då detta kan leda till en klyfta mellan eleverna. Denna 

potentiella klyfta kan redan säga finnas, då eleverna från start delas in i två olika kategorier. 

 

7.5. Tilltänkta läsare i läromedlen 

Den tilltänkta läsaren i SvI tycks vara en elev som har en god grund från högstadiet att stå på, 

hen är medveten och intresserad av betyg, samt tänker studera vidare efter gymnasiet. I SvIY 

verkar den tilltänka läsaren vara en yrkeselev som känner sig lite osäker på skolan, har ett 

behov av några roliga uppgifter för att motivera att göra de övriga, samt inte har något eller 

har begränsat intresse för (högre) betyg. Den yrkeselev som kan utläsas överensstämmer till 

viss del med tidigare forskning där modelläsare av yrkesläromedel beskrivits (Lilja Waltå, 

2009). Yrkeseleven utmålas där som mycket intresserad av kommande yrkesliv och som 
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någon som inte påverkar undervisningen samt inte kan eller vill tillämpa mer avancerade 

förmågor, såsom analyserande. I SvIY framkommer i vissa fall att innehållet bedöms 

förenklats i jämförelse med SvI, vilket signalerar att yrkeseleven inte kan eller vill göra de 

uppgifter de högskoleförberedande eleverna får.  

De vitt åtskilda tilltänka läsarna kan kopplas ihop med förväntningar på olika elever. Man 

vet att de förväntningar som lärare, föräldrar och övriga vuxna har på ungdomar påverkar 

deras prestation och självbild (jfr Andersson Varga, 2011). Att de olika läromedlen förmedlar 

olika förväntningar på eleverna blir på så sätt problematiskt. De högskoleförberedande 

eleverna får höga förväntningar att leva upp till, där kontrollerande av deras kunskap är 

centralt och kanske rent av syftet med arbetet med SvI. Förväntningarna på yrkeseleverna kan 

dock ses missgynna dem, då de istället bör leva upp till de negativa förväntningarna, 

exempelvis ha dålig koll på grundläggande förutsättningar för skolarbete, såsom studieteknik, 

eller vara talängsliga.   

Vidare skiljer sig, i likhet med tidigare forskning (Norlund, 2009), tilltalet i läromedlen. I 

SvIY upplevs tilltalet mer personligt, vilket beror på att innehållet explicit och implicit 

uppfattas som mer anpassat efter eleven. Exempelvis då en ordlista över yrkesord att testa 

läraren med skapas. Överlag är bilden av yrkeseleven tydligare än bilden av den 

högskoleförberedande eleven i läromedlen. I SvI bidrar inte tilläggen av innehåll med samma 

tydliga bild av eleven, utan upplevs som mer allmängiltigt. Exempelvis bidrar inte 

temakapitlet i SvI med hintar om vem eleven är, utan bidrar bara med att hen har intresse för 

prov och betyg. Bilden av yrkeseleven är däremot tydligare, då mer innehåll är 

specialdesignat efter hen. Denna yrkeselev har intresse av film, datorspel, sitt kommande yrke 

och lättsam språkfakta. 

 

7.6 Brytning av mönstret 

Ovanstående diskussion leder fram till slutsatsen att denna uppsats resultat i likhet med 

tidigare forskning synliggör en differentiering av gymnasieprogram. I 

forskningsgenomgången tas dock även exempel på när mönstret bryts (Andersson Varga, 

2016; Norlund 2009). Mönstret i läromedlen som undersökts i denna uppsats är att innehållet i 

SvIY är förkortat, utelämnat och förenklat. Det finns dock en del tillägg i SvIY, då 

exempelvis fler uppgifter, mer omfattande information om texttyper och nya ämnen lagts till. 

Dessa tilläggs betydelse och syfte har till viss del tagits upp tidigare i uppsatsen. Att dessa 

tillägg ibland uppfattats få eleven att framstå som mindre kompetent behöver dock inte vara 
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den enda tolkningsmöjligheten. Tilläggen i SvIY kan även ses som en resurs för eleverna, 

särskilt de elever som kan ha missat delar av grundskolans undervisning av olika anledningar. 

I sådana fall kan tilläggen i SvIY då ses vara utjämnande och en tjänst till dessa elever. Att 

denna resurs inte finns med i SvI signalerar dock att inga elever som behöver repetera 

grundskolans kunskap bör/ska finnas på högskoleförberedande program. 

Som nämnt tidigare kännetecknas SvI av kunskapskontroll, snarare än lärande för lärandets 

skull. I SvIY bedömer jag att syftet ligger närmare det livslånga lärandet. Detta då vissa 

baskunskaper repeteras, innehåll som eleven måste ha med sig (exempelvis det något 

malplacerade temakapitlet om språk), samt tar till metoder som förväntas vara roliga och 

minnesvärda för eleven (exempelvis att testa läraren eller ringa till en kompis). Det verkar 

som att läromedelsförfattarna är medvetna om att Svenska 1 kan vara den enda kurs 

yrkeseleverna kanske får och därför vill skicka med dem information som kan betraktas som 

allmänbildning, exempelvis information om språkfamiljer. Detta kan betraktas som en 

brytning av mönstret att SvIY är ett sämre läromedel än SvI, då kunskap här ses som centralt 

för livet, snarare än endast för betygsättningen.  

 

7.7 Konsekvenser för undervisningen 

Slutligen några ord om vilka konsekvenser valet av läromedel kan ha för undervisningen. Då 

läromedlen som används i denna uppsats (men även de som valts bort) är märkta med 

”yrkesprogram” respektive ”högskoleförberedande program” ligger det troligen nära till hands 

för lärare att välja olika läromedel för olika program. Även om det ska ingå i lärarens 

profession att göra ett välgrundat val av läromedel är det lätt att tänka sig att själva faktumet 

att det finns olika läromedel medför att man låter sig förvillas att tro att det behövs olika 

läromedel för olika program.  

Ponera att läraren valt SvI till sina högskoleförberedande klasser och SvIY till sina 

yrkesklasser. SvI som läromedel har som nämnt ett tydligt fokus på kunskapskontroll, som 

matriser och koppling till läroplanen är en del av. För läraren kan detta innebära att arbetet 

underlättas, då lärarens själv inte behöver fundera över hur innehållet kan kopplas till 

läroplanen eftersom kopplingen redan finns utskriven. Jag har tidigare i denna diskussion 

resonerat om att fokus på kunskapskontroll kan ses som negativt för eleven. För läraren kan 

dock SvIs kunskapskontrollerande ses som en resurs, bland annat då matriserna kan användas 

till formativ bedömning. Med ett sådant arbetssätt kan förhoppningsvis de negativa 
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konsekvenser för eleven som jag varnat för undvikas och vändas till kunskapsutvecklande för 

eleven. 

I jämförelse med SvIY måste läraren som valt det läromedlet istället själv skapa matriser 

och hitta kopplingen till läroplanen. Min mening är inte att här få det att låta som att SvIY är 

ett förkastligt läromedel, men som synes i resultatet av denna uppsats är visst innehåll 

utelämnat, samt förkortat. Detta kan medföra att läraren själv måste komplettera med innehåll, 

vilket självklart är en ökad arbetsbörda jämfört med att ha mer omfattande innehåll direkt i 

läromedlet. Denna komplettering innefattar inte endast att koppla till läroplanen, utan även att 

komplettera med fakta om ämnesområden eller tydliggöra arbetsgångar som beskrivs i 

läromedlet. Man kan säkerligen se olika på detta, men enligt min uppfattning är det bättre att 

ha ett läromedel med för mycket innehåll än för lite. Detta då det är lättare att hoppa över 

vissa avsnitt vid behov än att skapa egen information att fylla ut med. 
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