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Sammandrag 

Historiskt sett har olika undervisningsformer använts parallellt för olika samhällsgrupper i ämnet 

svenska. Syftet med denna uppsats är att analysera yrkesförberedande och högskoleförberedande 

läroböcker i svenska 1 på gymnasiet för att se hur ämnet svenska framställs i dessa utifrån olika 

svenskämnesperspektiv och undervisningstraditioner. Läroböckerna analyseras genom innehållsa-

nalys. För att öka systematiken och objektiviteten i analysarbetet används ett så kallat observations-

schema vilket innehåller ett antal frågor som ställs till samtliga läromedel. Resultatet visar att de 

flesta läroböckerna förmedlar ett ”erfarenhetsämne” och en ”normerande” tradition med inslag av 

ett ”färdighetsämne” och en ”faktabaserad” tradition. Detta resultat stämmer överens med tidigare 

forskning. Resultatet visar även att det inte finns någon större skillnad mellan yrkesförberedande 

och högskoleförberedande läroböcker. Detta går emot tidigare forskning som menar att yrkesförbe-

redande gymnasielinjer representerar ett ”färdighetsämne” medan högskoleförberedande gymnasie-

linjer utövar ett ”bildningsämne”.  

 

Nyckelord: läromedelsanalys, svenskämnesperspektiv, undervisningstraditioner, svenska 1, läro-

plansteori, innehållsanalys, observationsschema 
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1 Inledning 

Under de senaste åren har en livlig debatt mellan förespråkare av progressivism och essentialism, 

eller så kallad ”flumskola” och ”katederundervisning” pågått i skolvärlden. En företrädare för den 

förstnämnda är journalisten och författaren Eva-Lotta Hultén. Hon menar att de senaste PISA-resul-

taten har visat på att svenska elever är bra på faktakunskaper men att de behöver utveckla kritiskt 

tänkande, kreativitet och sociala förmågor (Hultén 2019). En annan debattör som är för betoningen 

av faktakunskaper istället är Daisy Christodoulou som har skrivit boken Seven myths about educat-

ion. I en intervju av Tom Bennett säger hon att faktakunskaper behövs för att kunna utvecklas. Hon 

exemplifierar detta med bland annat läsning. För att kunna läsa med flyt, behövs först ett ordentligt 

ordförråd, annars kommer läsningen bli stolpig och avbruten av att läsaren måste slå upp ord i en 

ordlista (Bennett 2018). De flesta håller nog med om att läsning är en grundläggande färdighet som 

behövs både för att klara av skolan och för att klara av att leva i samhället. Denna förmåga tränas 

extra mycket i språkämnen, speciellt inom svenskämnet som idag är ett kärnämne och som har lärts 

ut i Sverige sedan 1800-talet. Svenskämnets innehåll har skiftat över tid och olika innehåll har till 

och med använts parallellt med varandra, vilket visar på ämnets brist på homogenitet (Thavenius 

1999:15). Bristen på homogenitet beror av att det finns två olika motstridiga kunskapssyner i 

svenskämnet. Antingen ska eleverna utveckla praktiska färdigheter som de kan använda sig av i ar-

betslivet, eller så ska eleverna få ta del av, samt föra vidare, ett kulturarv (Hultin 2012:281–283). 

Lars-Göran Malmgren menar att det hela bottnar i att svenskämnet alltid bestått av två delar: språk 

och litteratur (Malmgren 1996:88). I anslutning till skoldebatten, svenskämnets bredd och historiska 

rötter skulle det därför vara intressant att undersöka vad olika läromedel betonar för typer av kun-

skaper i svenska i modern tid. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera yrkesförberedande och högskoleförberedande läroböcker i 

svenska 1 på gymnasiet för att se hur ämnet svenska framställs i dessa utifrån olika svenskämnes-

perspektiv och undervisningstraditioner. Undersökningen utförs genom analyser av vad för slags 

texter och uppgifter eleverna får ta del av i respektive lärobok. Det finns forskning kring svenskäm-

nesperspektiv i grundskolan efter Lgr 11 samt på gymnasienivå innan eller samtidigt som utveck-

landet av Lgy 2011 ägde rum.1 Dock finns inte mycket forskning kring olika svenskämnesperspek-

tiv på gymnasienivå efter Lgy 2011. Inte heller mycket forskning kring undervisningstraditioner i 

 
1 Lgr 11 – Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

  Lgy 2011 – Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 
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svenskämnet finns, utan främst ämnen som kemi och fysik har undersöks utifrån detta perspektiv. 

Därför kan denna uppsats bidra till detta område av forskningen med en inriktning på svenskämnes-

perspektiv på gymnasienivå efter Lgy 2011 och undervisningstraditioner i svenskämnet. Läroböck-

erna som används i undersökningen kommer från olika förlag och författare och är publicerade vid 

ungefär samma tid, efter Lgy 2011. Analysen inbegriper tre olika jämförelseparametrar. Till att 

börja med undersöks både högskoleförberedande och yrkesförberedande läroböcker för att jämföra 

huruvida olika programinriktningar framställer liknande eller olika bilder av svenskämnet. Detta 

kan vara intressant med tanke på att tidigare forskning har visat att en sådan uppdelning åtminstone 

har funnits historiskt sett (mer om detta i avsnitt 2). Vidare kommer både själva lärobokstexten och 

tillhörande uppgifter att analyseras i respektive lärobok för att undersöka om text och uppgifter 

överensstämmer i sin framställning av ämnet svenska eller inte. Slutligen kommer olika områden i 

respektive lärobok att analyseras för att undersöka huruvida olika eller liknande framställningar av 

svenskämnet förekommer i dessa. Fyra läroböcker och två områden i respektive lärobok kommer att 

analyseras eftersom materialet annars blir för stort för denna uppsats. Av de fyra läroböckerna är två 

yrkesförberedande och två högskoleförberedande. Områdena som undersöks är ”läsa” och ”skriva” 

och har valts ut eftersom de representerar generella och grundläggande kompetenser inom svensk-

ämnet och borde finnas representerade i respektive lärobok.  

 

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån för att uppfylla syftet är totalt fyra till antalet. Dels 

finns en primär frågeställning (1), dels finns tre sekundära frågeställningar (a – c). De sekundära 

frågeställningarna bryter ner och konkretiserar den primära frågeställningen och utgår från de tre 

jämförelseparametrarna: programinriktning (yrkesförberedande kontra högskoleförberedande), in-

nehållstyp (text kontra uppgifter), samt område (”läsa” kontra ”skriva”). Samtliga frågeställningar 

är listade nedan.  

 

(1) På vilket sätt framställs svenskämnet i läroböckerna utifrån text och uppgifter inom områdena 

”läsa” och ”skriva”? 

a) beroende på läroböckernas programinriktning (yrkesförberedande/högskoleförberedande)? 

b) beroende på område (”läsa”/”skriva”)?  

c) beroende på innehållstyp (text/uppgifter)? 
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Hypotesen för denna uppsats är att de olika läroböckerna kommer att framställa svenskämnet på 

flera olika sätt. Detta är främst på grund av svenskämnets historiska motsättningar och eftersom lär-

oböckerna representerar olika programinriktningar. Dessutom är läroböckerna som analyseras pub-

licerade av olika författare och av olika förlag.  

 

2 Bakgrund  

I denna del kommer två relevanta begrepp förklaras. Dessa är svenskämnesperspektiv och undervis-

ningstraditioner. Avslutningsvis kommer även tidigare forskning att presenteras. 

 

2.1 Svenskämnesperspektiv 

Det går att utskilja tre olika perspektiv inom svenskämnet. Dessa tre är: ”svenska som bildnings-

ämne”, ”svenska som färdighetsämne” och ”svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne” (Malmgren 

1996:87–89). Dessa kommer hädanefter att benämnas som ”färdighetsämne”, ”bildningsämne” 

samt ”erfarenhetsämne” och kommer att presenteras här nedan, var för sig. Dessutom kommer de 

olika perspektivens historiska utveckling och deras representation i historien och idag att redogöras 

för. Vad som kan vara meningsfullt att nämna i detta sammanhang är att Malmgren påpekar att 

dessa tre olika perspektiv av svenskämnet är en teoretisk uppdelning och att lärare inte använder sig 

av endast ett perspektiv i praktiken, utan blandar dem ofta. Dock kan lärare i praktiken betona ett av 

perspektiven till övervägande del, vilket kan förklaras av den individuella lärarens egna värderingar 

(1996:89). 

  

2.1.1 Svenskämnesperspektivet ”svenska som bildningsämne” 

Det första perspektivet, ”bildningsämnet”, karaktäriseras bland annat av att litteraturstudiernas äm-

nesinnehåll redan är förbestämt. Eleverna studerar nyckeltexter som ingår i en bestämd kanon 

(Malmgren 1996:88). Texterna är oftast sorterade efter olika epoker och läses i kronologisk ord-

ning. När det gäller språkstudiet ses språket som ett färdigt system som eleverna ska tillägna sig och 

vanliga genrer är vetenskapligt skrivande och andra offentliga skrivstilar. Eleverna ska tillägna sig 

och förvalta den ”goda litteraturen” och förväntas inte ifrågasätta texterna. Således utvecklas inget 

kritiskt tänkande (Hultin 2012:281–282, 285). Däremot anses litteraturstudierna vara viktig för ele-

vernas personliga utveckling (Thavenius 1999:19).  

 

2.1.2 Svenskämnesperspektivet ”svenska som färdighetsämne” 

Det andra perspektivet, ”färdighetsämnet”, kännetecknas främst av grundläggande ämneskunskaper 

som eleverna inhämtar via så kallad färdighetsträning (Hultin 2012:282). Språket ses här, precis 
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som inom den tidigare svenskämnessynen som ett system, medan skillnaden ligger i litteraturstu-

diet. Inom ”färdighetsämnet” finns ingen bestämd kanon och inte mycket tid ägnas åt litteraturstu-

dier. Den litteratur som studeras ska förbereda eleven för det praktiska yrkeslivet. Eleverna ska lära 

sig basala kunskaper i läsning, skrivning och tal. Genom isolerade övningar ska de lära sig praktiska 

färdigheter där den praktiska övningen i sig är själva målet. Exempelvis kan man tänka sig att ele-

verna ska hålla tal för att just lära sig att hålla tal, inte för att kommunicera kunskap till andra, vilket 

kan vara syftet inom det tredje perspektivet (Hultin 2012:282–285). Det andra perspektivet, ”färdig-

hetsämnet”, kännetecknas dessutom av språkträning som ska syfta till ”praktisk nytta” (Malmgren 

1996:87). 

 

2.1.3 Svenskämnesperspektivet ”svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne” 

Till sist beskrivs ”erfarenhetsämnet” som ett ämne som kretsar mycket kring den individuella ele-

ven. Språket ses, till skillnad från de andra perspektiven, som en kommunikativ färdighet som ska 

utvecklas i olika sammanhang snarare än ett färdigt system som ska läras in. Litteraturstudierna sor-

teras efter teman och syftar till att eleverna ska lära sig om sig själva och världen (Hultin 2012:283). 

Eleverna ska inte läsa för läsandets skull, utan ska läsa för att inhämta kunskap. De ska både läsa 

och samtala om klassisk litteratur och populärlitteratur. Eleverna förväntas bedöma litteraturen och 

utveckla kritiskt tänkande, en förmåga som inte betonas i ”bildningsämnet” (Hultin 2012:285). 

Dessutom används litteraturen som källa till andra individers upplevelser av världen (Malmgren 

1996:89).  

 

2.1.4 Svenskämnesperspektivens historia och representation 

Hultin skriver att det sistnämnda perspektivet, ”erfarenhetsämnet”, är nyare och konkurrerar med de 

tidigare två perspektiven, ”bildningsämnet” och ”färdighetsämnet”. Det nyare perspektivet utveck-

lades genom ett antal skolutvecklingsprojekt under ca 1975 – 2000 medan de andra två perspektiven 

har utvecklats av sig själva genom historiens gång från 1800-talet (2012:285). ”Bildningsämnet” 

var från början till för elever från det högre samhällsskiktet och finns idag representerat på olika 

högskoleförberedande program. Samtidigt var ”färdighetsämnet” till för det lägre samhällsskiktet 

och återspeglas idag på yrkesförberedande program. Således kan dessa två första perspektiv ses som 

motsatser till varandra medan det tredje och yngsta perspektivet kan anses vara ett alternativ till de 

övriga perspektiven (Hultin 2012:284–285).  

      I likhet med Hultin skriver även Gun Malmgren om svenskämnets uppdelning mellan yrkesför-

beredande och högskoleförberedande inriktningar historiskt sett. Svenskämnet fick i och med Lgy 

70 en generell läroplan som dock hade olika kursplaner beroende på hur många år eleverna skulle 

läsa. Den kortaste kursen var yrkesförberedande och var en reducerad form av svenskämnet, vilket 
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ledde till ett ”färdighetsämne”. Det längsta programmet representerade istället ett ”bildningsämne” 

(1999:95–96). Denna uppdelning av svenskan fanns också under ungefär samma tid även inom 

grundskolan. Karin Dahl skriver att det under 1960-talet utvecklades olika svenskämnen under en 

och samma kursplan för högstadiet. År 1960 avskaffades nämligen det gemensamma högstadiet och 

i årskurs 9 fick eleverna välja mellan olika linjer. Den största skillnaden fanns mellan den gymnasi-

eförberedande och den teknisk-praktiska (yrkesförberedande) linjen. Den förstnämnda representera-

des av medelklassens barn och innehöll en bred svenskundervisning med bland annat litteraturhisto-

ria. Samtidigt innefattade den andra linjen en fattigare och smalare svenskundervisning som bestod i 

mekaniska övningar (1999:44). Den gymnasieförberedande linjen förmedlade alltså ett ”bildnings-

ämne”, medan den teknisk-praktiska linjen framställde ett ”färdighetsämne”.  

 

2.2 Undervisningstraditioner 

Per Sund (2014) skriver om olika så kallade undervisningstraditioner som han menar finns närva-

rande i skolan: ”den faktabaserade undervisningstraditionen”, ”den normerande undervisningstradit-

ionen”, samt ”den pluralistiska undervisningstraditionen” (Sund 2014:49). Fortsättningsvis kommer 

dessa traditioner benämnas som ”faktabaserad”, ”normerande”, samt ”pluralistisk”. Dessa kategori-

seringar är från en början framtagna från en observation av undervisning i biologi som bedrevs i 

svensk skola. Observationen utfördes av Skolverket år 2002 (Sund 2014:49). Skolverkets tre under-

visningstraditioner härstammar direkt från de olika utbildningsfilosofierna: essentialism, progressiv-

ism, samt rekonstruktivism. De togs fram av Skolverket för att kunna konkretisera de teoretiska ut-

bildningsfilosofierna till praktiska undervisningsstilar i den undervisning som Skolverket har valt 

att kalla för ”miljöundervisning” (Skolverket 2002:12–13).  

      Sund (2014) menar dock att dessa tre ursprungliga undervisningstraditioner är närvarande i all 

typ av undervisning i skolan. Han listar tre generella definitioner som är tänkta att passa till alla ty-

per av undervisningsämnen (Sund 2014:54–56). Ett ämne vars undervisning är ”faktabaserat” (här-

stammar från essentialism) betonar undervisningsämnet och dess ämneskunskaper i sig, utan någon 

inkludering av det som sker utanför skolan. ”Normerande” undervisning (härstammar från progres-

sivism) betonar elevers bildande och utveckling av individuella uppfattningar och värderingar i 

etiska frågor som berör ämnet. Till sist förklaras en typiskt ”pluralistiskt” undervisning (härstammar 

från rekonstruktivism) med ett fokus på att utveckla elevers orsak- och sambandsresonemang där 

eleverna gärna får tänka ut egna frågeställningar inom ämnet (Sund 2014:56, Skolverket 2002:13–

15). Sunds generella definitioner kommer att användas i denna uppsats. 

      Även om utbildningstraditionerna och svenskämnesperspektiven beskriver olika saker har de 

vissa likheter med varandra. Den ”faktabaserade” traditionen med fokus på ämnet i sig och ingen 

större inkludering av omvärlden skulle kunna liknas med ”färdighetsämnet” som syftar till 
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grundläggande ämneskunskaper och färdighetsträning. Den ”normerande” traditionen med betoning 

på bildning och värderingar i etiska frågor har vissa likheter med ”bildningsämnet” med en litterär 

kanon och dess förväntade effekt på elevernas individuella utveckling. Slutligen skulle den ”plural-

istiska” traditionen med tonvikt på utvecklandet av kritiskt tänkande kunna likställas med ”erfaren-

hetsämnet” där eleverna får bedöma litteraturen för att utveckla kritisk tankeförmåga. Svenskäm-

nesperspektiven och undervisningstraditionerna framställs på olika sätt av respektive författare. Ge-

nom att använda båda dessa kategorier kan en mer heltäckande beskrivning av olika undervisnings-

typer sammanställas och utnyttjas i analysarbetet.  

 

2.3 Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning som liknar ämnet för denna uppsats och som således kan ses som 

relevanta. 

 

2.3.1 Ämnessyner i grundskolans läroplaner för svenskämnet  

I en studentuppsats undersöker Elin Nilsson & Emelie Sidenvall (2013) vilken slags ämnessyn som 

framträder i ämnet svenska för årskurserna 1–3 i grundskolan mellan 1962 – 2011 (Nilsson och Si-

denvall 2013:22). Genom att analysera de olika läroplanerna i sin helhet har dessa kategoriserats 

efter vilken utbildningsfilosofi och svenskämnessyn som framträder tydligast. Detta bygger på dis-

kursteorin som utgår från att det sociala sammanhanget alltid påverkar vilken syn på samhället som 

framställs (Nilsson och Sidenvall 2013:25). Även om Nilsson och Sidenvall inte fokuserar på gym-

nasienivå kan deras resultat ändå vara intressant eftersom den fokuserar på en generell svenskäm-

nessyn i ämnesplaner som publicerades vid ungefär samma tid som ämnesplanerna för gymnasiet. 

Dock kan årskursskillnaderna påverka hur ämnet svenska framställs. Den ämnesplan som är intres-

sant är Lgr 11 eftersom de läroböcker som ska analyseras i denna uppsats är skrivna efter införandet 

av Lgy 2011.  

      Resultatet från Nilsson och Sidenvall (2013) visar att svenskämnet i Lgr 11 har en ganska tydlig 

betoning av ett ”erfarenhetsämne”, dock med inslag av ett ”färdighetsämne”. Detta resultat kom-

menteras av Nilsson och Sidenvall som menar att kursplanernas utveckling följer samhällets ström-

ningar (2013:47–48). Om resultatet dessutom jämförs med Hultins (2012) tidigare nämnda kom-

mentar att ”erfarenhetsämnet” växte fram under 70- och 00-talen som ett alternativ till ”bildnings-

ämnet” och ”färdighetsämnet” (se avsnitt 2.1.4), är Nilssons och Sidenvalls resultat inte oväntade.  

 

2.3.2 Ämnessyner i yrkesförberedande gymnasieläroböcker i svenska  

I en avhandling undersöker Katrin Lilja Waltå (2011) vilka typer av kunskapssyner, litteratursyner 

och ämnessyner som förekommer i sex olika yrkesförberedande läroböcker. Läroböckerna ingår i 
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en serie kallad Blickpunkt som är skapad för gymnasiet och skrevs under utvecklandet av Lgy 2011 

(2011:14, 16 och 140). Serien motsvaras av textantologier som finns för de högskoleförberedande 

programmen och består av en samling texter samt tillhörande uppgifter (Waltå 2011:34). På grund 

av detta finns ett fokus på att studera just texter och läsning. Även om denna avhandling endast stu-

derar yrkesförberedande läroböcker och läsning kan den ändå vara intressant eftersom denna upp-

sats delvis behandlar detta. Det intressanta från Waltås studie är ämnessynerna. Resultatet visar att 

samtliga läroböcker till övervägande del visar på essentialism och ett ”färdighetsämne” eftersom 

litteraturen får litet utrymme och det finns en betoning av ”’färdiga kunskaper’ för det kommande 

yrkeslivet” (Waltå 2011:134). Böckerna innehåller nämligen endast korta utdrag från olika romaner, 

vilket författaren menar leder till ett passivt läsande. Dessutom visar uppgifterna i läroböckerna att 

eleverna inte får träna på kritiskt tänkande (Waltå 2011:136). Slutligen får eleverna inte mycket 

chans till personlig utveckling varken via text eller uppgifter, menar Waltå (2011:140). 

 

2.3.3 Lärares olika förhållningssätt till svenskämnet under Lpf 94 
 

Edmund Knutas (2008) har undersökt fyra gymnasielärares förhållningssätt till svenskämnet och 

har därefter kategoriserat fyra olika teman som dessa lärare representerar. De har vissa likheter med 

de svenskämnesperspektiv och undervisningstraditioner som denna uppsats utgår från och således 

kan Knutas resultat vara intressanta. Syftet med avhandlingen var att ”beskriva, analysera och förstå 

de olika mål, innehåll och gestaltningar ämnet kommit att ges hos fyra gymnasielärare under läsåret 

2004/2005.” (Knutas 2008:33). Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer samt deltagande 

observationer. Totalt genomfördes 16 intervjuer som var ca 60 minuter långa och 108 lektioner ob-

serverades som var ca 90 minuter vardera (Knutas 2008:114, 119 och 123). Resultatet visar att de 

fyra olika lärarna kan sägas representera fyra olika teman vilka Knutas kallar för hierarki-intimitet, 

vision-verklighet, tradition-förnyelse, och individ-kollektiv (Knutas 2008:287). De två förstnämnda 

av dessa teman är relativt lika varandra och kan sammanfattas med att faktakunskaper i sig inte är 

målet, de anses dock vara en bra grund. Det främsta målet är att eleverna ska kunna lära sig bearbet-

ning och reflektion. Vanligt är att undervisningen innehåller värdefrågor och eleverna ska utveckla 

empati för andra människor. Inom detta tema finns ingen litterär kanon. Istället organiseras studi-

erna efter teman (Knutas 2008:288–290). Med betoningen av reflektion, värdefrågor, empati och 

temastudier liknar dessa två teman ”erfarenhetsämnet” och den ”normerande” traditionen. Det 

tredje temat från Knutas (2008) studie, tradition-förnyelse, påminner om ”bildningsämnet”. Här 

finns bland annat en betoning av allmänbildning och litterär kanon, där klassiska verk ska bidra till 

individuell utveckling hos eleverna och bidra till en nationell samhörighet. Det sista temat, individ-

kollektiv, kännetecknas av en fostran av eleverna som ska bli lojala och lydiga och som ska förbere-

das inför yrkeslivet. Eleverna anses inte ha stora chanser att få några betydande roller i det 
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offentliga livet (Knutas 2008:290–291). Detta tema kan liknas vid ”färdighetsämnet” och den ”fak-

tabaserade” traditionen. De fyra lärarna betonar alltså fyra olika förhållningssätt, vilka kan liknas 

med svenskämnesperspektiven samt undervisningstraditionerna (se avsnitt 2.1 och 2.2). 

 

3 Material och metod  

Här presenteras det material och den metod som uppsatsen utgår ifrån. 

 

3.1 Material 

Materialet till undersökningen har valts ut utifrån fyra kriterier, listade från högsta prioritet till 

lägsta: tryckta 2011 eller senare, yrkes- eller högskoleförberedande, publicerade av olika förlag, 

samt skrivna av olika författare. Det första kriteriet valdes ut för att undersöka läroböcker som följer 

den senaste läroplanen och som används i dagens skolor. Det andra kriteriet valdes ut eftersom tidi-

gare forskning har påvisat en uppdelning av undervisningstyper mellan yrkesförberedande och hög-

skoleförberedande linjer (se avsnitt 2.1.4). Resterande två kriterier genererar en så nyanserad och 

representativ bild av olika lärobokstyper som möjligt. Som tidigare nämnts undersöks fyra läro-

böcker på grund av uppsatsens längd. En förteckning av vilka läroböcker som analyseras följer ne-

dan.  

1. Insikter i svenska 1, utgiven 2011, yrkesförberedande, publicerad av Gleerup, skriven av Fredrik 

Harstad och Iben Tanggaard. 

2. Svenska impulser: för yrkesprogrammen, utgiven 2012, yrkesförberedande, publicerad av Sa-

noma utbildning, skriven av Karl-Johan Markstedt. 

3. Svenska 1 helt enkelt, andra upplagan, utgiven 2016, högskoleförberedande, publicerad av NA, 

skriven av Annika Nilsson och Lena Winqvist. 

4. Svenska Impulser 1, utgiven 2017, högskoleförberedande, publicerad av Sanoma Utbildning, 

skriven av Karl-Johan Markstedt och Sven Eriksson. 

 

I samtliga läroböcker har två kapitel undersökts. Dessa kapitel har valts ut eftersom de representerar 

kompetenserna läsning och skrivande. Kapitlen är uppdelade i olika avsnitt och vissa avsnitt i några 

av läroböckerna har uteslutits ur analysen. Detta eftersom de är irrelevanta för studien eftersom de 

behandlar annat än just läsning och skrivande. Vilka särskilda avsnitt som har uteslutits framgår i 

resultatdelen. Ur den första läroboken har kapitlen ”Läsa” och ”Skriva” analyserats (sida 46 till 87 

och 88 till 161 = 116 sidor). Ur den andra läroboken har kapitlen ”Den sköna litteraturen” och 

”Från tanke till text” undersökts (sida 108 till 147 samt 186 till 247 = 102 sidor). Ur den tredje läro-

boken har kapitlen ”Fiktivt berättande” och ”Skriftlig framställning” analyserats (sida 12 till 67 och 
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140 till 215 = 132 sidor). Ur den fjärde läroboken har kapitlen ”Berättelser omkring oss” och ”Skri-

vandets hantverk” undersökts (sida 44 till 106 samt 114 till 191 = 141 sidor). Totalt har 491 sidor 

från åtta olika kapitel analyserats. Det är från dessa kapitel som uppgiftsbeskrivningarna i bilagorna 

2–9 härstammar. 

 

3.2 Metod 

Denna uppsats är komparativ då syftet är att jämföra olika lärobokstexter (Johansson och Svedner 

2010:50). Totalt finns tre olika parametrar inom jämförelsen: programinriktning (yrkesförberedande 

kontra högskoleförberedande läroböcker), innehållstyp (text kontra uppgifter), samt område (”läsa 

kontra skriva”). Analys av data utförs med en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod (Lager-

holm 2010:30–31). Främst den kvalitativa metoden nyttjas då huvudsyftet är att analysera olika lär-

oböckers innehåll utifrån text och uppgifter. Dock tillämpas även kvantitativ metod eftersom läro-

böckernas uppgiftsantal kommer att jämföras. Vid analyser av olika slags texter är det vanligt att 

använda sig av någon typ av textanalys. Beroende på vilken typ av textanalys som används kan 

olika saker fokuseras (Bergström och Boréus 2012:24–26). Det är metoden innehållsanalys som 

kommer att användas i denna uppsats. Dock innehåller all typ av textanalys en viss grad av subjekti-

vitet, det är därför viktigt att vara så objektiv som möjligt i analysarbetet. För detta syfte kan ett så 

kallat observationsschema begagnas. Ett observationsschema brukar användas för alla typer av 

strukturerade observationer och inbegriper ett antal förställda frågor till det som analyseras (Bryman 

2011:265).  

 

3.2.1 Genomförande av analys 
 

Analysen för denna uppsats utgår från ett observationsschema för att öka systematiken och objekti-

viteten. Frågorna i observationsschemat utgår från de frågeställningar som listades innan (se avsnitt 

1.2) och den teori som beskrivits ovan angående svenskämnesperspektiv och undervisningstradit-

ioner (se avsnitt 2). Inspiration till observationsschemat har främst hämtats från en studentuppsats 

av Sara Börjesson (2010) som innehåller en bilaga med en utformning av ett observationsschema 

till en läroboksanalys i kemi. Även Ninni Wahlströms (2016) bilaga med exempel på frågor till 

olika typer av läroplansanalyser har konsulterats (Börjesson 2010:49 och Wahlström 2016:205–

210). Härnäst följer en beskrivning av utformningen till det observationsschema som används för 

denna uppsats – observationsschemat är skapat av mig (se bilaga 1 för fullständigt observations-

schema). Totalt förekommer 16 frågor som är indelade i fyra olika kategorier beroende på vad som 

undersöks i läroböckerna. Kategorierna är listade nedan.  
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1. Texten för området ”läsa” (motivering, förankring, litteratur – tre frågor) 

2. Uppgifterna för området ”läsa” (uppgiftsantal, uppgiftstyper – fem frågor) 

3. Texten för området ”skriva” (motivering, förankring, skrivgenrer – tre frågor) 

4. Uppgifterna för området ”skriva” (uppgiftsantal, uppgiftstyper – fem frågor) 

 

Dessutom finns för varje kategori plats för eventuella övriga kommentarer om något intressant som 

inte kan kategoriseras skulle upptäckas. Den första kategorin består av totalt 3 frågor. Den första 

frågan behandlar hur området ”läsa” motiveras för eleverna: ska eleverna läsa för läsandets skull, 

läsa för att förberedas inför framtiden, läsa för att erövra erfarenheter, eller saknas motivering? 

Dessa alternativ är kopplade till de olika svenskämnesperspektiven. Om eleverna ska läsa för läsan-

dets skull så kan detta tyda på en framställning av ett ”bildningsämne” då eleverna inom detta per-

spektiv ska allmänbildas (se avsnitt 2.1.1). Ska eleverna däremot läsa för att förberedas inför framti-

den på något sätt, kan det handla om ett ”färdighetsämne” där eleverna ska förberedas inför det 

praktiska yrkeslivet (se avsnitt 2.1.2). Är det någon typ av erfarenhet som eleverna ska få ut av läs-

ningen kan det anslutas till ett ”erfarenhetsämne” eftersom eleverna ska studera för att lära sig om 

sig själva (se avsnitt 2.1.3). 

      Den andra frågan handlar om hur området ”läsa” förankras: knyter läsningen an till eleverna, till 

samhället, till kunskapsmål eller ingenting alls? Om läsningen knyter an till eleverna kan det vara 

ett ”erfarenhetsämne” som framställs eftersom ämnet då ska utgår från eleven (se avsnitt 2.1.3). 

Knyter läsningen an till samhället kan det tyda på en ”pluralistisk” tradition. Finns en förankring till 

konkreta mål kan det handla om en ”faktabaserad” tradition (se avsnitt 2.2). Den tredje frågan hand-

lar om vilken typ av text eleverna får ta del av i läroboken: klassisk litteratur, populärlitteratur, eller 

båda av dessa? Om eleverna endast får ta del av klassisk litteratur kan det handla om en kanon och 

en framställning av ett ”bildningsämne”. Får eleverna istället endast ta del av populärlitteratur kan 

det tyda på ett ”färdighetsämne” där eleverna får läsa ”enklare” litteratur. Används båda litteraturty-

perna kan detta visa på ett ”erfarenhetsämne” då texttyper i sig inte anses viktiga, utan innehållet 

avgör vilken text som används (se avsnitt 2.1).  

      I den andra kategorin analyseras uppgifterna för området ”läsa” och består av fem frågor. Den 

första frågan kontrollerar hur många uppgifter som finns till området ”läsa” totalt. De följande fyra 

frågorna handlar om vilken typ av uppgifter som förekommer till området ”läsa”, samt hur många 

av respektive uppgiftstyp som finns representerade. Fråga två analyserar hur många uppgifter som 

mäter läsförståelse. Läsförståelsen kan förekomma dels inom ”färdighetsämnet”, där eleverna ska 

lära sig basala kunskaper i läsning, dels inom den ”faktabaserade” traditionen, där nya faktakun-

skaper ska befästas (se avsnitt 2.1.2 och 2.2). Den tredje frågan behandlar hur många uppgifter det 

finns där eleverna ska lämna själva texten och diskutera/analysera själva litteraturen, vilket kan 
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kopplas till ”bildningsämnet” eftersom litteraturstudier då används för att utveckla individerna (se 

avsnitt 2.1.1). Den fjärde frågan handlar om hur många uppgifter där eleverna får utgå från sig 

själva, exempelvis genom att värdera något, vilket kan kopplas till dels den ”normerande” tradit-

ionen, dels ”erfarenhetsämnet” eftersom eleverna ska läsa för att lära sig om sig själva (se avsnitt 

2.1.3 och 2.2). Den femte frågan, slutligen, handlar om i hur många uppgifter eleverna förväntas 

lämna själva texten och tänka kritiskt kring något på egen hand, vilket kan kopplas till både den 

”pluralistiska” traditionen och ”erfarenhetsämnet” (se avsnitt 2.1.3 och 2.2).  

      Den tredje kategorin handlar om själva texten i området ”skriva”. Denna kategori innehåller 

samma tre frågor som ingick i första kategorin, men de har blivit modifierade till området ”skriva”. 

Till att börja med undersöks hur området ”skriva” motiveras för eleverna: ska eleverna skriva för 

skrivandets skull, skriva för att förberedas inför framtiden, skriva för att erövra erfarenheter, eller 

saknas motivering? Den andra frågan handlar om hur området ”skriva” förankras: knyter skrivandet 

an till eleverna, till samhället, till kunskapsmål eller ingenting alls? Tredje frågan handlar om vilka 

genrer eleverna får ta del av: formella, informella, eller hybrida?2 Förekommer endast formella text-

typer kan det kopplas till en framställning av ”bildningsämnet” eftersom eleverna ska lära in ett of-

fentligt språkbruk, exempelvis vetenskapligt skrivande. Det kan också handla om framtidsförbered-

else inom ”färdighetsämnet”. Eleverna inom ”färdighetsämnet”, ska dock främst lära sig basala 

kunskaper. De borde då exponeras mer för informella genrer då dessa texttyper är mer fria och inte 

har lika strikta regler och höga krav som formella genrer. För ”erfarenhetsämnets” del borde inte 

skrivundervisningen styras av form, utan innehåll (se avsnitt 2.1), vilket skulle kunna innebära ex-

ponering för alla tre typer av genrer.  

      I den fjärde och sista kategorin behandlas uppgifterna till området ”skriva” på samma sätt som 

uppgifterna för området ”läsa” behandlades i den tredje kategorin. Frågorna har alltså anpassats till 

uppgifterna för området ”skriva” men följer samma struktur som frågorna för uppgifterna inom om-

rådet ”läsa”. Totalt finns fem frågor och första frågan i fjärde kategorin kontrollerar hur många upp-

gifter som finns till området ”skriva”. Den andra frågan handlar om hur många uppgifter det finns 

där eleverna ska träna på att skriva ”korrekt” och kan kopplas till den faktabaserade traditionen ef-

tersom det återigen handlar om att befästa faktakunskaper. Dessutom behandlas språket som ett fär-

digt system som ska läras in, vilket kan kopplas till både ”färdighetsämnet” och ”bildningsämnet” 

(se avsnitt 2.1.1 och 2.1.2). Den tredje frågan handlar om hur många uppgifter som ber eleverna att 

diskutera/analysera själva språket, medan den fjärde frågan handlar om hur många uppgifter där 

 
2 Formella genrer innebär i detta sammanhang texttyper som har större krav på objektivt språk och anpassning till mot-

tagare och syfte medan informella genrer tillåter mer avslappnat skrivande. Hybrida genrer är en blandning av de två 

föregående. 
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eleverna ska utgå från sig själva. Den femte och sista frågan handlar om i hur många uppgifter ele-

verna ska tänka kritiskt kring något.  

      Observationsschemat som beskrivits ovan har först genomgått en testversion innan det har sam-

manställts till den slutgiltiga versionen som presenteras i bilaga 1. För att besvara frågorna har in-

ledningsvis generella kommentarer kring de olika frågorna antecknats för att få en översikt av den 

bild som framställs i respektive lärobok, sedan har kommentarerna sammanställts och läroboken har 

kategoriserats efter vilket svarsalternativ som stämmer bäst in på lärobokens förmedling av svensk-

ämnet. Detta betyder att läroböckerna till övervägande del har framställt ämnet på ett specifikt sätt. 

Dock är dessa framställningar inte renodlade. Slutligen har kategoriseringen av uppgifterna dubbel-

kollats för att undvika att någon uppgift blivit felaktigt kategoriserad.  

 

4 Resultat 

Här presenteras resultaten från analysfrågorna i samtliga kategorier från observationsschemat i tur 

och ordning för respektive lärobok. Till att börja med illustreras fyra översiktliga tablåer där alla 

läroböckernas framställningar av svenskämnet framgår, kategori för kategori. Sedan presenteras 

mer detaljerade beskrivningar av varje enskild lärobok. Läroböckernas texter och uppgifter present-

eras var för sig, först från området ”läsa”, sedan från området ”skriva”. Dessa mer detaljerade be-

skrivningar kommer att inkludera citat och beskrivningar av uppgifter från respektive lärobok för att 

konkretisera och visualisera vad uttolkningsarbetet har grundats på.  

 

4.1 Översiktligt resultat 

Nedan presenteras fyra tablåer som visar de övergripande resultaten för samtliga läroböckers fram-

ställning av svenskämnet för att ge en snabb överblick över skillnader och likheter mellan de olika 

läroböckerna. Dessa tablåer kommer senare att refereras till när varje lärobok kommenteras var för 

sig. Tablå 1 framställer de olika läroböckernas framställning av ämnet svenska i området ”läsa” uti-

från text. Tablå 2 presenterar framställningar av ämnet svenska i samma område men utifrån upp-

gifter istället. Tablå 3 framställer de olika läroböckernas framställning av ämnet svenska i området 

”skriva” utifrån text. Tablå 4 presenterar framställningar av ämnet svenska utifrån uppgifter i 

samma område. Samtliga tablåer har samma utformning. I kolumnen längst till vänster presenteras 

de olika svarsalternativen från observationsschemats kategorier. I den översta raden i tablåerna pre-

senteras de olika läroböckerna. I översta raden finns även två beteckningar: (Y) och (H), vilka står 

för yrkes- respektive högskoleförberedande läroböcker. 
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Fråga / Lärobok Insikter i svenska 1 (Y) 
Svenska impulser:         

för yrkesprogrammen (Y) 
Svenska 1 helt enkelt (H) Svenska impulser 1 (H) 

Hur området "läsa" 

motiveras 

Läsa för att förberedas 

inför framtiden 

och 
läsa för att skaffa erfa-

renheter. 

Läsa för läsandets skull 
och               

   läsa för att skaffa erfa-

renheter. 

Läsa för att skaffa erfaren-

heter.  

Läsa för att skaffa erfaren-

heter.  

Hur området "läsa" 

förankras 

Förankring till kunskaps-

mål                  

 och                             
 till eleverna.  

Ingen tydlig förankring, 
möjligen en förankring till 

eleverna.  

 

Förankring till kunskapsmål  
och  

till eleverna 

 
Förankring till kunskaps-

mål  

och  
till eleverna. 

  

Vilken typ av skönlitte-

ratur som tas upp 

inom området "läsa" 

Endast klassisk litteratur 

tas upp.  

Både klassisk litteratur och 

populärlitteratur tas upp.  

 Både klassisk litteratur och 

populärlitteratur tas upp 

 Både klassisk litteratur 
och populärlitteratur tas 

upp. 

Övrigt: 

 

* Området är uppdelat 

efter olika förmågor. 
                                               

* Området är konkret 

och praktiskt utformat.   

 

* Området är uppdelat ef-

ter olika genrer. 
                                           

* Området är konkret och 

praktiskt utformat. 

 

* Området är uppdelat efter 

olika genrer. 
                                              

* Området är konkret och 

praktiskt utformat. 

 

* Området är uppdelat ef-

ter olika genrer.   
                                              

* Området är konkret och 

praktiskt utformat.    

                                                                                                                                                   

Tablå 1: Läroböckernas förmedling av svenskämnet i området ”läsa” utifrån text. 

 

Fråga / Lärobok Insikter i svenska 1 (Y) 
Svenska impulser:  

för yrkesprogrammen (Y) 
Svenska 1 helt enkelt (H) Svenska impulser 1 (H) 

Antal uppgifter till om-

rådet ”läsa” totalt 
 26  24  26 30 

Antal uppgifter där 

förmågan läsförståelse 

mäts 

7   3  5 12 

Antal uppgifter där 

förmågan att disku-

tera/analysera själva 

litteraturen mäts 

19  12   4 11 

Antal uppgifter där 

förmågan att utgå från 

sig själv mäts 

 13  15  9 12 

Antal uppgifter där 

förmågan att lämna 

texten och tänka kri-

tiskt kring någonting 

mäts 

 5  3  0  0  

Övrigt: 

* Ganska många uppgif-

ter mäter fler än en för-

måga (10 st.).  

* En del uppgifter mäter 
fler än en förmåga (7 st.). 

 

 * Få uppgifter mäter fler än 

en förmåga (3 st.).  
 

* Många uppgifter kunde 

inte kategoriseras (11 st.).  

 

* En del uppgifter mäter 

fler än en förmåga (9 st.). 
 

* Några uppgifter kunde 

inte kategoriseras (6 st.).  
   
  

Tablå 2: Läroböckernas förmedling av svenskämnet i området ”läsa” utifrån uppgifter. 
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Fråga / Lärobok Insikter i svenska 1 (Y) 
Svenska impulser:  

för yrkesprogrammen (Y) 
Svenska 1 helt enkelt (H) Svenska impulser 1 (H) 

Hur området "skriva" 

motiveras 

Ingen tydlig motivering 

för skrivande ges. 

Ingen tydlig motivering 

ges, möjligen skriva för 
skrivandets skull. 

Ingen motivering för skri-

vande ges.  

Ingen tydlig motivering 

ges, möjligen skriva för 
skrivandets skull. 

Hur området "skriva" 

förankras 

Till kunskapsmål                  
och                          

  till eleverna. 

Till eleverna. 

 Till kunskapsmål  

och  

till eleverna. 

Till kunskapsmål  

och 

 till eleverna. 

  

Vilken typ av genrer 

som tas upp inom om-

rådet "skriva" 

Blandade genrer tas upp, 
mest informella. 

Blandade genrer tas upp, 
mest formella. 

Blandade genrer tas upp, 
mest formella. 

Blandade genrer tas upp, 
mest hybrida genrer. 

Övrigt: 

 

* Området är uppdelat 

efter olika förmågor.  

 

* Området är konkret 

och praktiskt beskrivet. 
  

 

* Området är uppdelat ef-

ter olika genrer.  

 

* Området är mer abstrakt 

men även praktiskt beskri-
vet. 

 
  

 

* Området är uppdelat efter 

olika genrer.  

 

* Området är ganska kon-

kret och praktiskt utformat  
.  

  

 

* Området är uppdelat ef-

ter olika förmågor.  

 

* Området är konkret och 

praktiskt utformat. 
    

     
 

Tablå 3: Läroböckernas förmedling av svenskämnet i området ”skriva” utifrån text. 

 

 

Fråga / Lärobok Insikter i svenska 1 (Y) 
Svenska impulser:  

för yrkesprogrammen (Y) 
Svenska 1 helt enkelt (H) Svenska impulser 1 (H) 

Antal uppgifter till om-

rådet ”skriva” totalt 
 21  33  21 35 

Antal uppgifter där 

förmågan att skriva 

korrekt mäts 

14   15  9 8 

Antal uppgifter där 

förmågan att disku-

tera/analysera själva 

språket mäts 

 10  9 9  13 

Antal uppgifter där 

förmågan att utgå från 

sig själv mäts 

 4  6  1 7 

Antal uppgifter där 

förmågan att lämna 

skriften och tänka kri-

tiskt kring någonting 

mäts 

2    3    4 3 

Övrigt: 
* En del uppgifter mäter 

fler än en förmåga (7). 

 

* Få uppgifter mäter fler än 
en förmåga (3).  

 

* Ett antal uppgifter kunde 
inte kategoriseras (3).     

* Få uppgifter mäter fler än 

en förmåga (2).     

 

* Få uppgifter mäter fler 

än en förmåga (1).   

  
* Ett antal uppgifter 

kunde inte kategoriseras 

(5).  
   
  

Tablå 4: Läroböckernas förmedling av svenskämnet i området ”skriva” utifrån uppgifter. 
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4.2 Insikter i svenska 1 (yrkesförberedande) 

Nedan presenteras resultaten för områdena ”läsa” och ”skriva” i respektive ordning. 

 

4.2.1 Området ”läsa” 

Som framgår av tablå 1 under rubrik 4.1, motiveras området ”läsa” i Insikter i svenska 1 av ”att läsa 

för att förberedas inför framtiden”, samt för ”att läsa för att skaffa erfarenheter”. Det finns en beto-

ning av framtidsnytta eftersom detta motivationsargument används flest gånger. Vidare är området 

”läsa” indelat i tre avsnitt efter tre olika förmågor: kritisk granskning, läsa sakprosa, samt läsa skön-

litteratur. Motiveringen för läsning i allmänhet, samt de två första avsnitten motiveras med fram-

tidsnyttan medan det sista avsnittet motiveras med ”att läsa för att skaffa erfarenheter”. Dessa moti-

veringar är relativt explicit uttryckta. 

      Till att börja med motiveras den generella läsfärdigheten med nytta för framtiden enligt lärobo-

ken. Att kunna läsa är en livsnödvändig färdighet för att klara av att leva i samhället. Dessutom mo-

tiveras förmågan kritisk granskning på samma sätt. Genom att läsa kritiskt kan man avgöra vad som 

är sant och inte sant, samt undersöka om det som sägs/läses är vinklat eller ej. Läsning av sakprosa 

motiveras även den med en sorts framtidsnytta. Man måste veta på vilket sätt man ska läsa olika ty-

per av texter för att få ut så mycket som möjligt av dem. Till sist motiveras skönlitteraturen med er-

farenheter. Genom att läsa skönlitteratur kan man lära sig mycket om sig själv. Exempel (1) – (4) 

innehåller citat ur Insikter i svenska 1 där läsförmåga, läsa kritiskt, läsa sakprosa och läsa skönlitte-

ratur motiveras i respektive ordning.  

(1)  ”Texter finns att läsa överallt. […] Kan man inte läsa är det svårt att klara sig i ett modernt samhälle. Till och 

med maskiner skriver meddelanden till oss.” (Harstad och Tanggaard 2011:109).  

(2) ”Man kan inte lita på allt man läser. Men det handlar inte bara om att avslöja vad som är sant och falskt. […] 

Det kan finnas argument eller perspektiv som inte kommer fram.” (Harstad och Tanggaard 2011:110). 

(3) ”Det är lätt att inse att man läser sakprosatexter på olika sätt. Det är precis vad det här avsnittet ska handla om 

– nämligen vad som skiljer texterna åt och hur du går till väga när du läser dem.” (Harstad och Tanggaard 

2011:120). 

(4) ”man kan faktiskt lära sig mycket av skönlitteraturen också.  Den ger nya perspektiv på livet och tillvaron […] 

När du läser kan du jämföra berättelserna med saker som har hänt i ditt eget liv.” (Harstad och Tanggaard 

2011:138). 

Förankringen i området ”läsa” sker dels genom kunskapsmål, dels genom eleverna (se tablå 1). I 

inledningen till kapitlet förekommer direkta citat från läroplanen. En förankring till eleverna uppnås 

genom direkta frågor till läsaren och ett ständigt du-tilltal. När det gäller vilken typ av skönlitteratur 

som ingår i läroboken finns endast klassiker representerade i området ”läsa” (se tablå 1). Dock 
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representeras klassikerna endast med en listning av 13 olika klassiska verk där eleverna kan läsa om 

handling, karaktärer och kända passager, men inga utdrag ur verken texten finns med. Däremot in-

går ett kapitel i Insikter i svenska 1 som heter ”tre teman” som verkar bestå av utdrag av olika sor-

ters texter. För övrigt är området ”läsa” väldigt konkret och praktiskt tillämpat. Det finns bland an-

nat bilder på instruktioner för ”hur” eleverna ska analysera sakprosa, samt begreppsförklaringar i 

sidmarginalerna i läroboken.  

      När det gäller uppgifterna som tillhör området ”läsa”, i Insikter i svenska 1, som presenteras i 

tablå 2, finns det totalt 26 uppgifter. Av dessa är 25 deluppgifter och en slutuppgift. Uppgifterna är 

relativt blandade i karaktär. Enligt resultatet förekommer det minst antal frågor som mäter kritiskt 

tänkande (5) och ren läsförståelse (7). Flest frågor förekommer där eleverna ska diskutera/analysera 

litteratur (19) eller utgå från sig själva (13). Detta kan bero på att flest antal uppgifter hör till avsnit-

tet ”Skönlitteratur” (16). I bilaga 2 finns exempel på olika uppgiftstyper för området ”läsa”. Vad 

som även kan vara viktigt att poängtera är att en del uppgifter i läroböckerna mäter fler än endast en 

förmåga. Totalt var det tio uppgifter som mätte fler än en förmåga i Insikter i svenska 1, vilket fram-

går i tablå 2.  

 

4.2.2 Området ”skriva” 

Området ”skriva” är också, precis som området ”läsa”, indelat efter tre olika förmågor: kunskaper i 

språkriktighet, kännedom om olika slags texttyper, samt skriva berättande. För området ”skriva” 

framgår det i tablå 3 att det inte finns någon tydlig motivering för skrivande. Motiveringarna som 

ges är alltså inte lika explicit uttryckta som de var för området ”läsa”. I kapitlets första sidor i områ-

det ”skriva” går det att läsa att skrivande leder till bättre texter, men för detta ändamål krävs även 

kunskaper i språkriktighet. Dessutom erbjuds eleverna utveckla sitt kreativa skrivande. Det står 

alltså ingenting om varför det kan vara bra att träna på att skriva. Det noteras bara att det kan vara 

bra att skriva för att bli bättre på att skriva, varför detta skulle kunna tolkas som motiveringen 

”skriva för skrivandets skull” (se bilaga 1).  

      Vidare motiveras förmågan språkriktighet med att det blir lättare att kommunicera när alla skri-

ver efter samma regler. Alltså, om du lär dig språkriktighet kommer du kunna kommunicera mer 

effektivt i framtiden. Detta skulle kunna räknas som en motivering för ”att skriva för att förberedas 

inför framtiden”, men det är något långsynt. Texttypsavsnittet motiveras med att olika texttyper krä-

ver olika slags stilar. Detta kan tolkas som att eleverna måste sätta sig in i dessa för att kunna kom-

municera effektivt, vilket då skulle kunna vara samma motivering som för språkriktighet, alltså ”att 

skriva för att förberedas inför framtiden”. I den berättande delen får eleverna lära sig att locka sina 

läsare. Detta skulle kunna tolkas som en motivering för ”att skriva för att skaffa erfarenheter” ef-

tersom det snarare handlar om kunskaper som eleven kan ha nytta av i privatlivet, snare än 



17 

 

arbetslivet. Exempel (5) – (8) innehåller citat ur Insikter i svenska 1 där skrivande, språkriktighet, 

texttyper och berättande motiveras i respektive ordning. 

(5)  ”Det här kapitlet handlar om hur du kan förbättra dina texter. Då är det bra att veta något om språkriktighet. I 

det avslutande avsnittet får du också möjlighet att utveckla ditt kreativa skrivande.” (Harstad och Tanggaard 

2011:47).  

(6) ”Däremot finns det en massa språkliga konventioner att ta hänsyn till. […] Det är tack vare dem som alla i 

Sverige skriver och talar på ungefär samma sätt, och det underlättar förstås när vi vill förstå varandra.” (Har-

stad och Tanggaard 2011:48). 

(7) ”Det här avsnittet beskriver typiska drag i olika slags texter. […] En del texttyper har en fri form och kan skri-

vas på väldigt olika sätt, medan andra kräver att skribenten behärskar givna regler och konventioner.” (Harstad 

och Tanggaard 2011:62). 

(8) ”Du har säkert också berättat historier för andra. Lyssnade de med spänning? […] Du får veta mer om skönlit-

terärt skrivande och vad du ska tänka på för att fånga dina läsare.” (Harstad och Tanggaard 2011:88). 
 

Förankringen i området ”skriva” liknar den förankring som finns i området ”läsa”. Det finns en tyd-

lig förankring både till kunskapsmål och till eleverna. De genrer som finns representerade i området 

”skriva” är mer nyanserade än den typ av litteratur som förekommer i området ”läsa”. Här får ele-

verna bekanta sig med både formella genrer (referat, rapport, arbetsansökan, protokoll) och mer in-

formella genrer (insändare, krönika, novell, dikt, e-post, blogg, twitter, chatt, sms). Avslutningsvis 

är även detta område konkret och praktiskt beskrivet med checklistor för eleverna och begreppsför-

klaringar i sidmarginalerna. 

      I tablå 4 framgår att det för området ”skriva” totalt finns 21 uppgifter: 20 deluppgifter och en 

slutuppgift. Dessa är något mer homogena än uppgifterna för området ”läsa”. Frekvensen av de 

olika uppgiftstyperna skiljer sig från området ”läsa”. De uppgifter som mäter kritisk förmåga är 

fortfarande som minst till antalet (2), men sedan följer uppgifter där eleverna ska utgå från sig 

själva (4). Den mest förekommande typen av uppgifter i området ”skriva” är sådana där eleverna 

ska skriva på ett korrekt sätt (14), samt uppgifter där eleverna ska diskutera/analysera själva språket 

(10). Det verkar alltså som att den viktigaste egenskapen är att skriva korrekt, medan elevernas egna 

åsikter betonas i området ”läsa” istället. Kanske kan detta förklaras med det faktum att flest uppgif-

ter i området ”skriva” hör till avsnittet sakprosa som innebär objektivt skrivande (9). Slutligen finns 

det även i området ”skriva” uppgifter som mäter fler än en förmåga (7). Dessa är dock färre till an-

talet än för området ”läsa” (10). I bilaga 3 finns exempel på olika uppgiftstyper från området 

”skriva”. 
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4.3 Svenska impulser: för yrkesprogrammen (yrkesförberedande) 

Nedan presenteras resultaten för områdena ”läsa” och ”skriva” i respektive ordning. 

 

4.3.1 Området ”läsa” 

I tablå 1 från resultatets övergripande del framgår det att området ”läsa” i Svenska impulser: för yr-

kesprogrammen motiveras genom ”att läsa för läsandets skull”, samt ”att läsa för att skaffa erfaren-

heter”. Själva kapitlet som helhet motiveras med det förstnämnda, medan läsning av skönlitteratur 

motiveras med det sistnämnda. Således kan den primära motiveringen ses som ”att läsa för läsan-

dets skull” eftersom detta gäller läsning i helhet. I denna lärobok är kapitlet indelat efter genrer 

istället för förmågor, som var fallet för den första yrkesförberedande läroboken. Kapitlets relevanta 

delar som behandlar läsning består av avsnitten ”Du som läsare”, som behandlar läsning generellt, 

men också klassisk skönlitteratur, samt avsnitten ”Novellen” och ”Poesi”. Resterade avsnitt behand-

lar film och berättarteknik och har därför uteslutits ur denna analys.   

      Som tidigare nämnts kan alltså själva läskapitlet i helhet sägas motiveras med ”att läsa för läsan-

dets skull”. Detta eftersom författaren nämner att alla kan tycka om att läsa så länge man läser en 

bok man själv tycker om. Utöver denna motivering förekommer inte mycket mer motivering i läro-

boken, utom en kort motivering i avsnittet som innehåller klassisk skönlitteratur. Där framgår det att 

läsaren kan få tillgång till alternativa liv, perspektiv och känslor. Genom att läsa en bok kan eleven 

alltså skaffa sig erfarenheter i att exempelvis se olika perspektiv och utveckla empati.  Exempel (9) 

och (10) innehåller citat ur Svenska impulser: för yrkesprogrammen där de två olika motiveringarna 

för att läsa generellt och för att läsa skönlitteratur står i nämnd ordning. 

(9)  ”Hur du tänker och känner beror mycket på vad du har för tidigare erfarenheter av läsning. Vem som helst kan 

få en god vän i en bok – det gäller bara att hitta rätt bok.” (Markstedt 2012:110).  

(10) ”När du läser en roman eller novell smyger du dig in i andra människors liv och får ta del av deras verklighet. 

Du skaffar dig inblickar i deras sätt att tänka, känna och värdera.” (Markstedt 2012:115). 

Förankringen i området ”läsa” är inte lika tydlig som för Insikter i svenska 1. Endast vid ett tillfälle 

finns ett gott exempel på anknytning till själva eleven, annars är området ganska abstrakt och objek-

tivt beskrivet. Utöver detta finns även en del du-/ni-tilltal som vänder sig till eleverna. Dessa tilltal 

används dock inte för jämnan. Vid frågan av vilken typ av skönlitteratur som ingår i läroboken finns 

både klassisk litteratur och populärlitteratur representerade. Den klassiska litteraturen består endast 

av korta citat, medan populärlitteraturen utgörs av textutdrag. Precis som i Insikter i svenska 1 får 

eleverna inte någon riktig chans att läsa något klassiskt. Dock bör det nämnas att det finns en tillhö-

rande antologi till Svenska impulser: för yrkesprogrammen som inte har undersökts. Slutligen finns 

även i denna lärobok checklistor och mallar som eleverna kan använda sig av. 
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      Antalet uppgifter till området ”läsa” består av totalt 24 uppgifter (se tablå 2). Av dessa är 21 del-

uppgifter och tre slutuppgifter (en slutuppgift för varje avsnitt). Uppgifterna är mer homogena än 

uppgifterna till Insikter i svenska 1. De flesta uppgifter mäter bara en typ av förmåga och är därav 

relativt lätta att kategorisera enligt alternativen i tablå 2. Få uppgifter mäter kritiskt tänkande (3) och 

läsförståelse (3), precis som i den tidigare läroboken. Flest uppgifter är de som låter eleverna disku-

tera/analysera själva litteraturen (12), eller utgå från sig själva (15). I bilaga 4 finns exempel på 

olika uppgiftstyper för området ”läsa”.  

 

4.3.2 Området ”skriva” 

När det gäller området ”skriva” är det kapitel som undersöks även det indelat efter genrer. De av-

snitt som kapitlet består av är först ett introducerande avsnitt, sedan följer sex avsnitt med olika 

genrer. I tablå 3 framgår att skrivförmågan möjligen motiveras med ”att skriva för skrivandets 

skull”. Denna typ av motivering förekommer dock endast en gång, i början av kapitlet, och för öv-

rigt är det inte mycket motivering som ges. Detta liknar resultaten för Insikter i svenska 1. Det finns 

ingen tydlig förklaring till varför eleverna ska skriva, men av texten går att uttolka att skrivande kan 

vara bra på grund av dess fördelar i sig. Ingen koppling finns till yrkeslivet eller till lärdomar. I läro-

boken går att läsa att genom att skriva kan man förmedla tankar och känslor, men också reda ut svå-

righeter, förmedla åsikter och anteckna ny kunskap. Exempel (11) innehåller ett citat ur Svenska im-

pulser: för yrkesprogrammen där skrivandets fördelar presenteras. 

(11)  ”Genom att skriva kan du uttrycka dina tankar och känslor. Men du kan också lösa problem, argumentera för 

olika åsikter eller dokumentera dina kunskaper. Olika slags texter fyller olika syften.” (Markstedt 2012:193).  

På vilket sätt området ”skriva” förankras sker på två sätt. Dels genom eleverna, dels genom sam-

hället. Dock är förankringen till eleverna mer frekvent och får därför ses som den primära förank-

ringen. Denna förankring skiljer sig från förankringen till området ”läsa” eftersom det inte finns nå-

gon tydlig förankring alls till läsande. Däremot överensstämmer förankringen till eleverna för områ-

det ”skriva” med förankringen som Insikter i svenska 1 har för skrivande. Som tidigare nämnts be-

stod kapitlet för området ”skriva” av sex olika genrer. Dessa genrer tillhör både den formella textty-

pen (referat, instruktion, rapport, samt protokoll) och den informella texttypen (krönika). En av gen-

rerna tillhör dessutom en blandning av båda texttyperna (recension). Avslutningsvis är även detta 

område praktiskt beskrivet och innehåller checklistor för eleverna och begreppsförklaringar i sid-

marginalerna. 

      Till området ”skriva” finns det sammanlagt 33 uppgifter, vilket redovisas i tablå 4. Av dessa är 

27 deluppgifter och sex slutuppgifter (en för varje genre). Uppgifterna är enhetliga i sin karaktär 

och endast tre uppgifter mäter fler än en förmåga, vilket är färre än för området ”läsa” (7). Utöver 
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detta kunde dock tre uppgifter inte kategoriseras eftersom de inte mäter någon av förmågorna lis-

tade i observationsschemat för kategori 4, utan snarare mäter de läsförståelse, vilket tillhör kategori 

2 (se bilaga 1). Förhållandet mellan de olika uppgiftstyperna ser annorlunda ut jämfört med området 

”läsa”. De uppgifter som mäter kritisk förmåga är fortfarande den minsta gruppen (3), sedan följer 

dock uppgifter där eleverna ska utgå från sig själva (6). Flest uppgifter är det där eleverna ska skriva 

på ett korrekt sätt (15), följt av uppgifter som låter eleverna diskutera/analysera språket (9). Precis 

som i Insikter i svenska 1 verkar det vara primärt att skriva korrekt. En möjlig förklaring till detta 

kan vara att kapitlet för området ”skriva” i Svenska impulser: för yrkesprogrammen fokuserar på 

formella genrer, där mer strikta skrivregler ska följas. I bilaga 5 finns exempel på olika uppgiftsty-

per från området ”skriva”. 

 

4.4 Svenska 1 helt enkelt (högskoleförberedande) 

Nedan presenteras resultaten för områdena ”läsa” och ”skriva” i respektive ordning. 

 

4.4.1 Området ”läsa” 

Området ”läsa” är indelat efter de tre klassiska genrerna: lyrik, dramatik, och epik. Som framgår av 

tablå 1 motiveras området ”läsa” i Svenska 1 helt enkelt av ”att läsa för att skaffa erfarenheter”, vil-

ket framgår i början av kapitlet. Ingen tydlig motivering till läsning förekommer i de olika avsnit-

ten, utan där definieras endast vad genrerna innebär. I kapitlets första sidor står det att läsning av 

fiktiva berättelser leder till en förståelse för livet och andra människor. Genom att läsa kan vi alltså 

förstå världen bättre. Denna motivering är relativt explicit uttryckt. Exempel (12) innehåller citat ur 

Svenska 1 helt enkelt där läsförmågan motiveras.  

(12)  ”Du ska få möta och läsa fiktiva (påhittade) berättelser som hjälper dig att förstå hur det är att vara människa 

och hur det är att leva. […] De fiktiva berättelserna kan lära dig att förstå hur människor tänker och agerar” 

(Nilsson och Winqvist 2016:14).  

Området ”läsa” förankras till kunskapsmål och eleverna. Citat från läroplanen står med i början av 

kapitlet. Det finns även ett direkt du-tilltal då och då. Angående vilken typ av skönlitteratur som in-

går i läroboken så finns både klassisk litteratur och populärlitteratur representerade i form av novel-

ler som finns i slutet av kapitlet. Detta är en skillnad mot de yrkesförberedande läroböckerna som 

inte innehåller vare sig kompletta texter eller utdrag av några klassiska verk. Slutligen beskrivs om-

rådet ”läsa” med många små, konkreta textexempel, samt kännetecken för olika texter. Dessutom 

finns en praktisk verktygslåda som det refereras till i kapitlet där olika skriv- och analysmallar har 

samlats.   
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      När det gäller uppgifterna som finns till området ”läsa”, som presenteras i tablå 2, finns det to-

talt 26 uppgifter. Av dessa är 22 deluppgifter och fyra slutuppgifter. Det som är viktigt att uppmärk-

samma i detta sammanhang är dock att endast 15 uppgifter kunde kategoriseras, resterande elva 

uppgifter mäter inte någon av de förmågor som fanns listade i kategori 2, utan tillhör snarare kate-

gori 4, alltså uppgifter för skrivande. De har därför inte analyserats närmare. Hursomhelst kan de 

uppgifter som faktiskt har kategoriserats anses vara homogena eftersom endast tre av dessa uppgif-

ter mäter fler än en förmåga. Enligt resultatet förekommer det att av de 15 uppgifter som har kate-

goriserats utgör det minsta antalet uppgifter de som mäter kritiskt tänkande (0). Sedan följer uppgif-

ter som mäter förmågan att analysera litteraturen som helhet (4). Flest uppgifter mäter förmågan att 

utgå från sig själv (9) och ren läsförståelse (5). En möjlig förklaring till detta kan vara att flest upp-

gifter är kopplade till avsnittet om lyrik när de ej kategoriserbara uppgifterna utesluts. I bilaga 6 

finns exempel på olika uppgiftstyper för området ”läsa”.  

 

4.4.2 Området ”skriva” 

Området ”skriva” har ingen tydlig motivering för skrivande (se tablå 3). På kapitlets första sida 

kopplas olika texttyper och läsförståelse samman till skrivande. I samband med detta betonas vikten 

av teoretisk kunskap för att kunna producera så bra texter som möjligt. Däremot finns ingen förkla-

ring till varför eleverna ska skriva, inte heller varför det är viktigt att skriva bra texter. Ingen annan 

motivering ges heller. Mot bakgrund av detta finns alltså ingen direkt motivering för själva skrivan-

det. Möjligen kan detta tolkas som att eleverna ska skriva för skrivandets skull och att ingen moti-

vering därför behövs. I exempel (13) anges citat från läroboken där läsning och skrivande samman-

kopplas.  

(13)  ”Texttyperna hjälper dig även när du ska skriva. […] Språket i olika texttyper varierar. Olika texttyper kräver 

olika stil och ton. […] När du är bekant med olika texttyper har du också lättare att välja vilken sorts text du 

själv ska skriva.” (Nilsson och Winqvist 2016:142).  

Området ”skriva” förankras tydligt till kunskapsmål och till eleverna på samma sätt som i området 

”läsa”. Kapitlet tar sammanlagt upp fem olika genrer. Av dessa är två formella (reportage och upp-

sats) och en informell (krönika). Dessutom förekommer även recension, som är en blandning av for-

mell och informell genre. Slutligen beskrivs även området ”skriva” med konkreta exempel och 

ibland ges förklaringar till ord i marginalerna. Även i detta område finns referenser till verktygslå-

dan i slutet av läroboken som innehåller en mall om hur man skriver en novell. 

      Uppgifterna till området ”läsa” presenteras i tablå 4. Totalt finns det 21 uppgifter, varav 19 är 

deluppgifter och fyra är slutuppgifter. Dessa uppgifter är tydligare i karaktär och alla kunde katego-

riseras enligt observationsschemats fjärde kategori. Uppgifterna var även homogena. Endast två 

uppgifter mäter fler än en förmåga listade i tablå 4. Den minsta andelen uppgifter mäter förmågan 
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att utgå från sig själv (1) samt förmågan att tänka kritiskt (4). Även om de uppgifter som mäter för-

mågan att tänka kritiskt även för detta område är få till antalet, är denna typ av uppgifter faktiskt 

inte minst till antalet, vilket det har varit i de yrkesförberedande läroböckerna. Den största andelen 

uppgifter är de som mäter förmågan att skriva korrekt (9) och analysera språket (9).  

      Detta liknar resultatet för uppgifterna som tillhör området ”läsa” eftersom det även där är få 

uppgifter som mäter kritiskt tänkande. Samtidigt finns en skillnad eftersom det för området ”skriva” 

även är få uppgifter som mäter förmågan att utgå från sig själv, vilket inte var fallet i området 

”läsa”. Varför just uppgifter där eleverna utgår från sig själva är så få för området ”skriva” skulle 

kunna förklaras med att lärobokskapitlet i inledningen betonar texttyper och stil. Det handlar alltså 

mer om korrekthet i området ”skriva” samtidigt som värdering betonas i området ”läsa”. Detta 

stämmer överens med de tidigare resultaten för de båda yrkesförberedande läroböckerna. I bilaga 7 

finns exempel på olika uppgiftstyper för området ”skriva”. 

 

4.5 Svenska impulser 1 (högskoleförberedande) 

Nedan presenteras resultaten för områdena ”läsa” och ”skriva” i respektive ordning. 

 

4.5.1 Området ”läsa” 

Precis som i den tidigare högskoleförberedande läroboken är området ”läsa” även i Svenska impul-

ser 1 uppdelat efter olika genrer. Till att börja med finns ett inledande avsnitt, ”Litteraturen och lä-

saren”, som innehåller genren roman, sedan följer avsnitten ”Novellen” och ”Poesi”. Enligt tablå 1 

motiveras området ”läsa” av ”att läsa för att skaffa erfarenheter”. Denna motivering förekommer 

flera gånger i kapitlet och ges dels för läsning av skönlitteratur, dels för läsning av noveller och po-

esi.  

      I kapitlets första sidor nämns att läsandet av skönlitteratur kan leda till att vi får nya perspektiv 

och att varje historia får nytt liv när den läses. Genom att läsa skönlitteratur kan eleverna alltså lära 

sig något om livet som de kan ha nytta av för egen del. I motiveringen av noveller och poesi fram-

går det att eleven kommer att lära sig mer om dessa texttyper, samt hur texttyperna kan analyseras. 

Eftersom skönlitteratur inte vanligtvis används i de flesta yrken, kan denna motivering ses som ”att 

läsa för att skaffa erfarenheter” snarare än en förberedelse inför framtiden. Individen kan genom att 

träna på att läsa noveller och dikter få ut en djupare mening av texterna, vilket individen själv tjänar 

på. Exempel (14) – (16) innehåller citat ur Svenska impulser 1 där skönlitteratur, noveller och poesi 

motiveras i respektive ordning.  
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(14)  ”Genom skönlitteraturen får du möjlighet att uppleva tillvaron som andra upplever den […] och det är i mötet 

mellan dig och texten som litteraturen får liv och blir meningsfull.” (Markstedt och Eriksson 2017:44).  

(15) ”I det här kapitlet får du fundera på vad som utmärker noveller och hur du kan få ut mer av läsningen.” (Mark-

stedt och Eriksson 2017:66). 

(16) ”I det här kapitlet får du läsa olika slags dikter. Du får fundera på vad som utmärker det poetiska språket och 

tips på hur du kan få ut mer av de dikter du läser” (Markstedt och Eriksson 2017:90). 

Förankringen till området ”läsa” sker genom kunskapsmål och eleverna. Precis som för Insikter i 

svenska 1 och Svenska 1 helt enkelt finns citat från läroplanen i början av kapitlet. Detta finns inte i 

läroboken Svenska impulser: för yrkesprogrammen, trots att det är samma författare och förlag för 

den läroboken och för denna. Dock har Svenska impulser: för yrkesprogrammen citat från läropla-

nen i anslutning till uppgifterna istället, men alltså inte i själva lärobokstexten. I Svenska impulser 1 

finns en förankring till eleverna genom du-tilltal, vilket finns för samtliga läroböcker. Både populär-

litteratur och klassiker tas upp i form av utdrag från romaner och kortare noveller, vilket liknar den 

föregående högskoleförberedande läroboken. Detta kontrasterar mot de citat eller listningar av klas-

siska verk som finns i de yrkesförberedande läroböckerna. Slutligen innehåller området ”läsa” be-

greppsförklaringar i sidmarginalerna. Därtill finns även ett resursavsnitt med olika praktiska mallar 

för hur eleverna ska gå till väga vid exempelvis novell- och diktanalys. 

      Totalt finns 30 uppgifter till området ”läsa”, vilket framgår av tablå 2. Av dessa är 27 deluppgif-

ter och tre slutuppgifter. Precis som för den tidigare högskoleförberedande läroboken kunde inte 

alla uppgifter kategoriseras. Sex uppgifter har uteslutits då dessa snarare mäter förmågor från kate-

gori 4 (skrivande) i observationsschemat. Av de 24 uppgifter som har kategoriserats är det nio upp-

gifter som mäter fler än en förmåga. Uppgifterna är således inte alltigenom enhetliga. Minst antal 

uppgifter mäter förmågan att tänka kritiskt (0) samt förmågan att diskutera/analysera själva litteratu-

ren (11). Flest antal uppgifter mäter förmågan att utgå från sig själv (12) och ren läsförståelse (12). 

Detta förhållande mellan uppgiftstyperna stämmer överens med resultatet från den tidigare högsko-

leförberedande läroboken. En möjlig förklaring till varför just förmågan att utgå från sig själv och 

läsförståelse betonas i detta område kan vara för att läroboken fokuserar på skönlitteratur och för att 

eleven ska skapa mening med texten. I bilaga 8 finns exempel på olika uppgiftstyper för området 

”läsa”.  

 

4.5.2 Området ”skriva” 

Området ”skriva” i Svenska impulser 1 är uppdelat i olika förmågor, som den första yrkesförbere-

dande läroboken, snarare än genrer, som den tidigare högskoleförberedande läroboken. Kapitlets 

relevanta delar som behandlar skrivande består av fem olika avsnitt där det första behandlar 
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språkriktighet och den retoriska arbetsprocessen, medan det andra avsnittet inbegriper sakprosa. De 

tre sista avsnitten behandlar varsin texttyp, vilka är referat, utredande text, samt argumentation. Ett 

sista avsnitt i kapitlet består av ett tema med textutdrag av olika texttyper som eleverna kan läsa. 

Dessa texter är inte intressanta i anknytning till skrivande och har därför uteslutits i denna analys.  

      Enligt tablå 3 finns ingen tydlig motivering för området ”skriva”. I kapitlens olika avsnitt defi-

nieras först olika genrer, sedan följer en innehållsbeskrivning av vad avsnittet tar upp. Ingen förkla-

ring till varför det kan vara bra att öva upp sitt skrivande ges. Det verkar inte som att någon moti-

vering behövs. Dock anges, vid ett tillfälle, en motivering som kan tolkas som ”att skriva för att för-

beredas inför framtiden” i det femte och sista avsnittet i anslutning till argumentation. Denna moti-

vering förekommer dock endast en gång och är väldigt specifik, varför den dominerande moti-

veringen kan tolkas som ingen alls eller möjligen ”att skriva för skrivandets skull” då tydlig moti-

vering saknas. Exempel (17) – (19) nedan innehåller citat från några av lärobokens olika avsnitt. 

Exempel (17) kommer från första avsnittet och innehåller en beskrivning av kapitlets upplägg. Ex-

empel (18) representerar de följande avsnittens typiska innehållsbeskrivningar. Exempel (19) inne-

håller motiveringen ”att skriva för att förberedas inför framtiden” från argumentationsavsnittet. 

(17)  ”I det här kapitlet får du lära dig hur du kan utveckla ditt skrivande. Du får lära dig en arbetsgång som beskri-

ver hur arbetet med en text växer fram” (Markstedt och Eriksson 2017:114).  

(18) ”I det här kapitlet får du lära dig hur du gör när du skriver referat av texter. I arbetet ingår att känna till hur 

man gör källhänvisningar och citerar på ett korrekt sätt.” (Markstedt och Eriksson 2017:150).  

(19) ”Syftet med all argumentation är att försöka övertyga andra om att åsikten är riktig och rimlig. […] Du kan 

delta i diskussioner eller i debatter” (Markstedt och Eriksson 2017:178). 

Området ”skriva” förankras till kunskapsmål och eleverna. Precis som för Insikter i svenska 1 och 

Svenska 1 helt enkelt finns citat från läroplanen. Det finns även genomgående du-tilltal som vänder 

sig till eleverna. Precis som för Svenska impulser: för yrkesprogrammen och Svenska 1 helt enkelt 

finns både formella, informella, samt hybrida genrer representerade. Totalt är det fem olika genrer 

som tas upp (en formell, en informell och tre blandade genrer). Dessa finns fördelade över de olika 

avsnitten som är indelade efter förmågor. Ett avsnitt behandlar alltså inte en genre för sig, vilket var 

fallet för den tidigare högskoleförberedande läroboken. Den formella genren är referat, medan den 

informella genren är krönika. De hybrida genrerna är inlägg, debattartikel och recension. Avslut-

ningsvis finns även i detta område checklistor för olika genrer och begreppsförklaringar i sidmargi-

nalerna, vilket gör området konkret och praktiskt beskrivet. 

      Som framgår av tablå 4 finns det totalt 35 uppgifter till området ”skriva”, varav 32 är deluppgif-

ter och tre är slutuppgifter. Dock finns det, i likhet med området ”läsa”, fem uppgifter som inte är 

kategoriserbara enligt de förmågor som ingår i tablå 4. Dessa uppgifter handlar dels om 
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läsförmågor, dels om internet och har inte något med skrivande att göra. Totalt analyserades därför 

30 uppgifter. De flesta uppgifter mätte diskussion/analys av själva språket (13) och att skriva på ett 

korrekt sätt (8). Det minsta antalet uppgifter mätte kritiskt tänkande (3) och att utgå från sig själv 

(7). Detta förhållande mellan uppgiftstyperna stämmer överens med resultatet från övriga läro-

böcker där analys av språk och korrekt skrivande fokuseras i området ”skriva”. I bilaga 9 finns ex-

empel på olika uppgiftstyper för området ”läsa”. 

 

4.6 Sammanfattning 

Vad gäller texterna i läroböckerna kan det konstateras att området ”läsa” motiveras med ”att läsa för 

att skaffa erfarenheter” i tre av fyra läroböcker. I området ”skriva” saknas tydlig motivering i samt-

liga läroböcker. Vidare verkar de generella förankringarna utgöras av en förankring till eleverna och 

till kunskapsmål. Endast en av läroböckerna saknar förankring till eleverna i ett område, och två lär-

oböcker saknar förankring till kunskapsmål i ett av båda områdena. Fortsättningsvis finns både klas-

sisk litteratur och populärlitteratur, samt blandade skrivgenrer med i nästan alla läroböcker. Endast 

en lärobok innehåller bara klassisk litteratur. Slutligen finns en konkretion och praktisk framställ-

ning av båda områdena i nästan samtliga läroböcker. Bara en av läroböckerna saknar en konkret 

framställning i ett av områdena. När det gäller läroböckernas uppgiftstyper är det få uppgifter som 

mäter kritisk förmåga i båda områdena för samtliga läroböcker. Den största mängden uppgifter i lär-

oböckerna mäter förmågan att utgå från sig själv i området ”läsa”, samt förmågan att skriva korrekt 

i området ”skriva”. Med denna generella översikt är läroböckerna alltså ganska lika varandra. Dock 

finns även skillnader mellan dem. Dessa skillnader tas upp under nästa rubrik. 

 

5 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att analysera yrkesförberedande och högskoleförberedande läroböcker i 

svenska 1 på gymnasiet för att se hur ämnet svenska framställs i dessa utifrån olika svenskämnes-

perspektiv och undervisningstraditioner. Undersökningen utförs genom analyser av vad för slags 

texter och uppgifter eleverna får ta del av i respektive lärobok. Frågeställningarna för denna uppsats 

kommer här att besvaras genom tre olika teman som knyter an till frågeställningarna. Frågeställ-

ningar och teman är listade nedan. 
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Frågeställningar: 

(1) På vilket sätt framställs svenskämnet i läroböckerna utifrån text och uppgifter inom områdena 

”läsa” och ”skriva”? 

a) beroende på läroböckernas programinriktning (yrkesförberedande/högskoleförberedande)? 

b) beroende på område (”läsa”/”skriva”)?  

c) beroende på innehållstyp (text/uppgifter)? 

 

Teman: 

(1) yrkesförberedande kontra högskoleförberedande läroböcker 

(2) områdena ”läsa” och ”skriva” kontra text och uppgifter 

(3) generella slutsatser 

 

5.1 yrkesförberedande kontra högskoleförberedande läroböcker 
 

När det gäller frågan huruvida några skillnader i framställningen mellan de yrkesförberedande läro-

böckerna finns, visar det sig att dessa läroböcker har en del skillnader. I området ”läsa” anges olika 

sorters motiveringar. Medan Insikter i svenska 1 har motiveringen ”att läsa för att förberedas inför 

framtiden”, har Svenska impulser: för yrkesprogrammen motiveringen ”att läsa för läsandets skull”. 

Vidare har den förstnämnda yrkesförberedande läroboken en tydlig förankring till både kunskaps-

mål och elever, medan den sistnämnda inte har någon tydlig förankring alls i området ”läsa”. Slutli-

gen innehåller Insikter i svenska 1 endast klassisk litteratur, medan Svenska impulser: för yrkespro-

grammen innehåller både klassisk litteratur och populärlitteratur.  

      Angående uppgifterna för området ”läsa” kan det konstateras att i båda yrkesförberedande läro-

böckerna är det lägst antal uppgifter som mäter kritiskt tänkande eller läsförståelse. Flest antal upp-

gifter mäter förmågan att diskutera/analysera litteratur eller att utgå från sig själv. För området 

”skriva” anges inga tydliga motiveringar i någon av de yrkesförberedande läroböckerna. Dock inne-

håller de förankringar till eleverna, samt blandade skrivgenrer. Flest uppgifter i båda läroböckerna 

mäter förmågan att skriva korrekt eller att diskutera/analysera språket, medan minst antal uppgifter 

mäter kritisk förmåga eller att utgå från sig själv.  

      När det gäller frågan huruvida några skillnader i framställningen mellan de högskoleförbered-

ande läroböckerna finns, visar det sig att läroböckerna är tämligen lika. Till att börja med motiveras 

och förankras området ”läsa” likadant i de båda högskoleförberedande läroböckerna. Eleverna ska 

”läsa för att skaffa erfarenheter” och det finns förankringar både till kunskapsmål och till eleverna. 

Dessutom förekommer både klassisk litteratur och populärlitteratur i både Svenska 1 helt enkelt och 

Svenska impulser. Uppgiftsrelationerna för området ”läsa” är också lika. Flest antal uppgifter mäter 



27 

 

förmågan att utgå från sig själv eller läsförståelse, medan minst antal uppgifter mäter kritiskt tän-

kande eller diskussion/analys av litteratur. Området ”skriva” saknar motivering i båda läroböckerna 

men förankras både till kunskapsmål och till eleverna. Dessutom förekommer blandade skrivgenrer 

i båda högskoleförberedande läroböckerna. De flesta uppgifter för området ”skriva” mäter diskuss-

ion/analys av språket eller att skriva korrekt, samtidigt som minst antal uppgifter mäter kritiskt tän-

kande eller att utgå från sig själv.  

       

5.1.1 Svenskämnesperspektiv och undervisningstraditioner 
 

Härnäst följer några intressanta iakttagelser som kommer att sättas i relation till svenskämnesper-

spektiv och undervisningstraditioner för att få en djupare analys. I området ”läsa” innehåller den yr-

kesförberedande läroboken Insikter i svenska 1 motiveringen ”att läsa för att förberedas inför fram-

tiden”, vilket kan kopplas till ”färdighetsämnet” eftersom eleverna då ska förberedas för det prak-

tiska yrkeslivet. Samtidigt motiveras Svenska impulser: för yrkesprogrammen med ”att läsa för 

läsandets skull”, vilket kan kopplas till ”bildningsämnet”. I motsats till detta innehåller de högskole-

förberedande läroböckerna motiveringen ”att läsa för att skaffa erfarenheter”, vilket kan kopplas till 

”erfarenhetsämnet” eftersom elever i detta perspektiv ska läsa litteratur för att lära sig om individers 

upplevelser av världen. Detta resultat visar alltså att inte alla yrkesförberedande läroböcker är kopp-

lade till en förberedelse inför yrkeslivet, vilket var fallet i Waltås (2011) studie om yrkesförbere-

dande läroböcker i gymnasiet (se avsnitt 2.1 och 2.3). Dock är det endast två yrkesförberedande lär-

oböcker som har undersökts i denna uppsats och således kan inga direkt generaliserbara slutsatser 

dras. 

      När det gäller förankring finns detta både till kunskapsmål och till eleverna i tre av fyra läro-

böcker. Alltså finns samma typ av förankring med i både yrkesförberedande och högskoleförbered-

ande läroböcker. Förankringen till kunskapsmål kännetecknar en ”faktabaserad” tradition, medan 

förankringen till eleverna kan kopplas till ”erfarenhetsämnet” eftersom detta ämne betonar indivi-

den (se avsnitt 2.1 och 2.2). Svenska impulser: för yrkesprogrammen har dock ingen explicit för-

ankring alls.  

      I tre av fyra läroböcker finns dessutom både klassisk litteratur och populärlitteratur represente-

rade. Endast Insikter i svenska 1 saknar populärlitteratur. Blandningen av klassisk litteratur och po-

pulärlitteratur kännetecknar ”erfarenhetsämnet” eftersom eleverna då ska läsa blandad litteratur och 

för att innehållet är viktigare än formen. Endast klassisk litteratur kan kopplas till ”bildningsämnet” 

eftersom eleverna ska läsa en litterär kanon. Däremot finns det bara i de yrkesförberedande läro-

böckerna listor eller korta citat av klassisk litteratur, och inga utdrag eller kompletta noveller, som 

det finns i de högskoleförberedande läroböckerna. Detta resultat kan jämföras med Waltås (2011) 
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resultat där läroböckerna, som i hennes studie är en sorts antologier, endast innehåller korta utdrag 

av romaner men inga kompletta verk (se avsnitt 2.1 och 2.3). 

      Angående uppgifterna för området ”läsa” framgår det att både yrkesförberedande och högskole-

förberedande läroböcker har likheter även här. I tre av böckerna mäter flest uppgifter förmågan att 

utgå från sig själv. Detta kännetecknar en ”normerande” tradition där eleverna ska utgå från sig 

själva. Det är bara i Insikter i svenska 1 där största antalet uppgifter mäter diskussion/analys av litte-

ratur istället, vilket kan kopplas till ”erfarenhetsämnet” där eleverna ska samtala och bedöma littera-

turen. För samtliga läroböcker är uppgifter som mäter kritisk förmåga mycket låg eller obefintlig, 

vilket innebär att den ”pluralistiska” undervisningstraditionen saknas (se avsnitt 2.1 och 2.2).  

      För området ”skriva” finns inga skillnader alls mellan de olika programinriktade läroböckerna 

vare sig gällande motivering, förankring, eller skrivgenrer. Inte heller antalet uppgiftstyper som mä-

ter olika förmågor visar på stora skillnader. En tydlig motivering saknas i samtliga läroböcker, vil-

ket kan kopplas till ett ”färdighetsämne” eller en ”faktabaserad” tradition eftersom området blir 

ganska isolerande och då eleverna inte förväntas ifrågasätta eller tänka så mycket. Om ingen moti-

vering ges skapas en bild av att området är något eleven ska arbeta med, och att det inte spelar nå-

gon roll om eleven vill detta eller inte.  

      Alla läroböcker innehåller en förankring till eleverna vilket visar på ett ”erfarenhetsämne”. 

Dessutom innehåller tre av fyra läroböcker även en förankring till kunskapsmål, vilket visar på den 

”faktabaserade” traditionen för både yrkesförberedande och högskoleförberedande läroböcker. End-

ast Svenska impulser: för yrkesprogrammen saknar denna förankring. Samtliga läroböcker tar upp 

blandade skrivgenrer, vilket representerar ”erfarenhetsämnet”. När det gäller uppgifterna är det i tre 

läroböcker flest uppgifter som mäter förmågan att skriva korrekt, vilket representerar den ”faktaba-

serade” traditionen. Endast Svenska impulser 1 innehåller flest uppgifter där eleverna ska disku-

tera/analysera språket, vilket kan kopplas till ett ”erfarenhetsämne”. Även inom området ”skriva” är 

det den kritiska förmågan, alltså den ”pluralistiska” traditionen som underprioriteras i samtliga läro-

böcker. Sammanfattningsvis verkar det alltså inte finnas några systematiska skillnader som beror av 

läroböckernas olika programinriktning (yrkesförberedande kontra högskoleförberedande).  

 

5.2 Områdena ”läsa” och ”skriva” kontra text och uppgifter 
 

Vid frågan huruvida det finns någon skillnad i framställningen beroende på vilket område som un-

dersöks kan det fastslås att framställningarna liknar varandra, men att viss skillnad finns. När fram-

ställning av svenskämnet analyseras utifrån de olika områdena, och ingen hänsyn till lärobok tas, 

framgår det att området ”läsa” framstår som ett ”erfarenhetsämne” och en ”normerande” tradition. 

Området ”skriva” framstår däremot som en blandning av ett ”erfarenhetsämne” och ett 
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”färdighetsämne”, samt en ”normerande” och en ”faktabaserad” tradition. Vid frågan om det finns 

någon skillnad i framställningen beroende på om text eller uppgifter undersöks liknar detta det tidi-

gare resultatet. Själva texten (oavsett lärobok) framställer ett ”erfarenhetsämne” och en ”norme-

rande” tradition, medan uppgifterna (oavsett lärobok) förmedlar både ett ”erfarenhetsämne” och ett 

”färdighetsämne”, samt en ”normerande” och en ”faktabaserad” tradition. 

 

5.3 Generella slutsatser 
 

För den primära frågan på vilket sätt svenskämnet framställs i läroböckerna utifrån text och uppgif-

ter inom områdena ”läsa” och ”skriva”, framgår det att olika bilder av svenskämnet framställs. 

Detta bekräftar hypotesen för denna uppsats som är ”att de olika läroböckerna kommer att fram-

ställa svenskämnet på flera olika sätt.” (se avsnitt 1.2). Det kan konstateras att när båda områdena 

har undersökts utifrån både text och uppgifter framgår det att läroböckerna till största del framställer 

svenskämnet som ett ”erfarenhetsämne”. Detta kan liknas vid den ”normerande” traditionen, där fo-

kus på eleven som bland annat ska utveckla individuella uppfattningar och värderingar finns. Denna 

bild är något tydligare i de högskoleförberedande läroböckerna. Slutligen finns en anknytning till 

den ”faktabaserade” traditionen eftersom de flesta läroböckerna innehåller förankring till kunskaps-

mål. Dessutom finns många uppgifter i området ”skriva” där eleverna ska skriva på ett korrekt sätt.  

 

6 Diskussion 

Eftersom resultatet har visat att läroböckerna har ganska många likheter med varandra, trots att de 

tillhör olika programinriktningar (yrkesförberedande/högskoleförberedande), är det intressant att 

jämföra detta med vad Dahl (1999), Malmgren (1999) och Hultin (2012) skriver. Dahl och Malm-

gren menar att det historiskt sett har funnits en uppdelning mellan yrkeslinjer och teoretiska linjer 

både i gymnasiet och grundskolan. Yrkeslinjerna kännetecknades då av ett ”färdighetsämne” medan 

de teoretiska linjerna innehöll ett ”bildningsämne”. Vidare skriver Hultin att ”färdighetsämnet” 

finns representerat på de yrkesförberedande programmen och ”bildningsämnet” finns representerat 

på de högskoleförberedande programmen idag. En möjlig förklaring till varför detta resultat inte 

återfinns i denna undersökning kan vara eftersom ”erfarenhetsämnet” växte fram under 70- och 00-

talen, som ett alternativ till de andra perspektiven (se avsnitt 2.1.4). Eftersom läroböckerna är publi-

cerade efter år 2000 kan det förklara den starka kopplingen till ”erfarenhetsämnet”.  

      Då läroböckerna i denna undersökning till övervägande del framställer ett ”erfarenhetsämne” 

och en ”normerande” undervisningstradition innebär detta alltså att eleverna tillåts att utgå från sig 

själva, samt att det primära är att utvecklas, inte att öva in färdiga system. Samtidigt får detta en 

kontrast eftersom inslag av ”färdighetsämnet” och den ”faktabaserade” traditionen också finns 
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närvarande, där fokus ligger på kunskapsmål snarare än utveckling av den individuella eleven. In-

tressant nog liknar detta förhållande den nuvarande debatten om progressivism kontra essentialism 

(se avsnitt 1.1). Progressivism skulle kunna sägas förespråka ett ”erfarenhetsämne” med betoning 

av bland annat kritiskt tänkande och som har en direkt koppling till den ”normerande” traditionen. 

Vidare skulle essentialism kunna sägas förespråka ett ”färdighetsämne” med sin direkta koppling 

till en ”faktabaserad” tradition och fokusering på inlärning av faktakunskaper (se avsnitt 2.1 och 

2.2). Läroböckernas framställningar verkar alltså spegla den samhällsdebatt som just nu pågår inom 

skolvärlden.  

      Resultatet för denna uppsats är i enlighet med Knutas (2008) teman hierarki-intimitet och vis-

ion-verklighet, samt tradition-förnyelse. I och med att läroböckerna i denna studie förmedlar ett ”er-

farenhetsämne” och en ”normerande” tradition kan detta symboliseras med hierarki-intimitet och 

vision-verklighet eftersom dessa betonar reflektion, värdefrågor och empati. Dessutom kan inslag 

från ”färdighetsämnet” och den ”faktabaserade” traditionen anses spegla temat tradition-förnyelse. 

Detta eftersom temat understryker att eleverna ska förberedas inför yrkeslivet och fostras till lydiga, 

lojala arbetare, samt att det inte finns några stora förväntningar på eleverna (se avsnitt 2.3.3). Ele-

verna ska alltså öva in färdigheter som de ska använda sig av i det framtida yrkeslivet. De ska inte 

arbeta med några uppgifter som övar upp kritisk tankeförmåga eftersom det antagligen inte finns 

något behov av att utveckla kritiskt tänkande till elever som ska bli lojala och lydiga.  

      Om resultatet även jämförs med Waltås (2011) resultat från yrkesförberedande läroböcker i 

gymnasiet framgår både likheter och skillnader. I Waltås resultat kännetecknades de yrkesförbere-

dande läroböckerna med essentialism och ett ”färdighetsämne”, alltså en ”faktabaserad” undervis-

ningstradition. Detta är dock inte fallet för de yrkesförberedande läroböckerna i denna undersök-

ning. I denna studie kännetecknas de yrkesförberedande läroböckerna av en blandning mellan ”fär-

dighetsämne” samt ”faktabaserad” undervisningstradition och ”erfarenhetsämne” samt ”norme-

rande” tradition istället. Vidare påpekar Waltå i anslutning till sitt resultat att uppgifterna inte tränar 

elevernas förmåga till kritiska tänkande, samt att eleverna inte får möjlighet till någon personlig ut-

veckling. Inte heller i denna studie finns något överflöd av uppgifter som tränar kritiskt tänkande, 

och detta gäller samtliga läroböcker. Dessutom innehåller de båda yrkesförberedande läroböckerna 

många uppgifter som leder till den ”faktabaserade” traditionen, där det handlar om att ”skriva kor-

rekt”, vilket sammanfaller med Waltås resultat. Däremot innehåller en av de yrkesförberedande lär-

oböckerna många uppgifter där eleverna ska utgå från sig själva, vilket kan leda till personlig ut-

veckling. Detta går då alltså emot Waltås resultat. 

      Varför det inte finns en större likhet mellan denna studies resultat och Waltås (2011) resultat 

kan bero på att både läsning och skrivande har undersökts i denna studie, medan Waltå fokuserar på 

endast läsning. Dessutom är läroböckerna i denna studie tryckta efter 2011, inte under utvecklandet 
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av Lgy 2011 (se avsnitt 2.3.2). Slutligen är idag svenska 1, som här har undersökts, en kurs som lä-

ses på både yrkesförberedande och högskoleförberedande inriktningar. Detta kan vara en förklaring 

till varför de olika läroböckerna inte skiljer sig så mycket åt. 

      Att båda områdena, samt text och uppgifter sammanfattningsvis kan sägas förmedla både ett 

”erfarenhetsämne” och ett ”färdighetsämne” stämmer ganska väl överens med Nilssons och Siden-

valls (2013) resultat att svenskämnet i Lgr 11 till största del är ett ”erfarenhetsämne” men att även 

kopplingar till ”färdighetsämnet” finns. Denna överensstämmelse är inte överraskande med tanke på 

att läroböckerna som undersökts i denna uppsats är skrivna efter Lgy 2011 och eftersom de flesta 

läroböckerna har tydliga förankringar till kursplanen. Som nämnts tidigare borde Lgy 2011 och Lgr 

11 framställa liknande bilder av svenskämnet eftersom kursplansreformeringen under 2011 gällde 

både grundskolan och gymnasiet (se avsnitt 2.3.1).  

      Avslutningsvis kan det konstateras att det inte finns några direkt stora skillnader mellan yrkes-

förberedande och högskoleförberedande läroböckers framställning av svenskämnet. Detta kan för-

klaras av, som tidigare nämnts, att läroböckerna utgår från svenska 1, som idag läses på både yrkes-

förberedande och högskoleförberedande inriktningar. Vidare är läroböckerna tryckta efter 2000-ta-

let, då erfarenhetsämnet började konkurrera med de andra två motsatta svenskämnesperspektiven. 

Studiens resultat går emot tidigare forskning från Hultin (2012) och Malmgren (1999) gällande 

”färdighetsämnets” koppling till yrkesförberedande program och ”bildningsämnets” representation 

på högskoleförberedande program. Dessutom går resultatet, till viss del, emot Waltå (2011) där de 

yrkesförberedande läroböckerna framställer essentialism och ett ”färdighetsämne”. Kanske kan 

detta bero på faktumet att det finns en lucka av undersökningar som fokuserar på svenskämnesper-

spektiv efter Lgy 2011 och undervisningstraditioner i just svenskämnet. Intressant att påpeka är 

också det låga antalet uppgifter som tränar förmågan till kritiskt tänkande i samtliga läroböcker, 

trots att just denna förmåga verkar värderas högt just nu (se avsnitt 1.1).  

 

7 Vidare forskning 
 

Som resultatet visar bottnar inte dessa olika framställningar i huruvida läroböckerna är yrkesförbe-

redande eller högskoleförberedande eftersom tre av fyra läroböcker har haft liknande resultat. Inte 

heller bottnar skillnaderna i att läroböckerna är publicerade vid olika förlag och av olika författare 

eftersom båda läroböckerna Svenska impulser: för yrkesprogrammen och Svenska impulser 1 har 

samma författare och förlag men vissa olikheter. Samtidigt har de båda högskoleförberedande läro-

böckerna olika författare och förlag men tämligen liknande resultat. Skillnaderna i framställningen 

av svenskämnet verkar snarare bero på någon sorts slump. Detta kan förklaras med att fyra 
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läroböcker och två områden har analyserats och att både fler läroböcker och ett större omfång skulle 

behöva studeras för att kunna fastställa generaliserbara resultat.  

      Vidare forskning skulle därför kunna inbegripa ett större material för att få ett mer säkerställt 

resultat. Dessutom skulle det kunna vara intressant att jämföra olika undervisningsämnen, till exem-

pel matematik och svenska, för att undersöka om dessa ämnen framställer olika undervisningstradit-

ioner. Detta eftersom undervisningstraditionerna enligt Sund (2014) kan anpassas till alla undervis-

ningsämnen i skolan samt för att inte mycket forskning kring undervisningstraditioner har gjorts i 

andra ämnen än matematik och fysik. Slutligen skulle det även kunna vara intressant att hämta in-

spiration från Nilsson och Sidenvall (2013) och intervjua lärare och elever för att jämföra hur de 

uppfattar framställningen i sin lärobok de använder med hur framställningarna de facto ser ut i olika 

läroböcker som används.  
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I 

 

Bilagor 
 

Nedan presenteras nio olika bilagor. Den första bilagan innehåller en fullständig version av obser-

vationsschemat som har använts för analysen av samtliga läroböcker. I resterande bilagor (bilaga 2 

till 9) beskrivs olika uppgiftstyper från samtliga läroböcker i områdena ”läsa” och ”skriva”. Be-

skrivningar av uppgiftstyper inkluderas eftersom det av upphovsrättsliga skäl inte går att visa själva 

uppgiften från respektive lärobok. En beskrivning kan då vara ett bra alternativ för att kunna visa på 

vad kategoriseringsarbetet har grundats på. Nedan finns en förteckning över bilagorna.  

Bilaga 1 – Observationsschema 

Bilaga 2 – Uppgifter från Insikter i svenska 1, området ”läsa” 

Bilaga 3 – Uppgifter från Insikter i svenska 1, området ”skriva” 

Bilaga 4 – Uppgifter från Svenska impulser: för yrkesprogrammen, området ”läsa” 

Bilaga 5 – Uppgifter från Svenska impulser: för yrkesprogrammen, området ”skriva” 

Bilaga 6 – Uppgifter från Svenska 1 helt enkelt, området ”läsa” 

Bilaga 7 – Uppgifter från Svenska 1 helt enkelt, området ”skriva” 

Bilaga 8 – Uppgifter från Svenska impulser 1, området “läsa” 

Bilaga 9 – Uppgifter från Svenska impulser 1, området “skriva” 
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Bilaga 1 – Observationsschema 

 

Kategori 1 (text – ”läsa”): 

 

1. Hur motiveras området ”läsa”?  

 Läsa för läsandets skull 

 Läsa för att förberedas inför framtiden 

 Läsa för att skaffa erfarenheter 

 Ingen motivering 

 

2. Hur förankras området ”läsa”? 

 Till eleverna 

 Till samhället 

 Till kunskapsmål 

 Ingen förankring 

 

3. Vilken typ av skönlitteratur tas upp inom området ”läsa”?  

 Klassisk litteratur 

 Populärlitteratur 

 

4. Övriga kommentarer: 

 

 

 

Kategori 2 (uppgifter – ”läsa”): 

 

1. Hur många uppgifter finns det till området ”läsa” totalt? 

 Det finns ______ uppgifter. 

 

2. I hur många uppgifter mäts förmågan läsförståelse? 

 I ______ uppgifter. 

 

3. I hur många uppgifter mäts förmågan att diskutera/analysera själva litteraturen? 

 I ______ uppgifter. 

 

4. I hur många uppgifter mäts förmågan att utgå från sig själv, exempelvis genom att värdera något? 

 I ______ uppgifter. 

 

5. I hur många uppgifter mäts förmågan att lämna texten och tänka kritiskt kring något? 

 I ______ uppgifter. 

 

6. Övriga kommentarer: 

 

 



 

III 

 

 

Kategori 3 (text – ”skriva”): 

 

1. Hur motiveras området ”skriva”?  

 Skriva för skrivandets skull 

 Skriva för att förberedas inför framtiden 

 Skriva för att skaffa erfarenheter 

 Ingen motivering 

 

2. Hur förankras området ”skriva”? 

 Till eleverna 

 Till samhället 

 Till kunskapsmål 

 Ingen förankring 

 

3. Vilka genrer tas upp inom området ”skriva”?  

 Formella genrer 

 Informella genrer 

 Hybrida genrer 

 

4. Övriga kommentarer: 

 

 

 

 

Kategori 4 (uppgifter – ”skriva”): 

 

1. Hur många uppgifter finns det till området ”skriva” totalt? 

 Det finns ______ uppgifter. 

 

2. I hur många uppgifter mäts förmågan att skriva på ett ”korrekt sätt”? 

 I ______ uppgifter. 

 

3. I hur många uppgifter mäts förmågan att diskutera/analysera själva språket? 

 I ______ uppgifter. 

 

4. I hur många uppgifter mäts förmågan att utgå från sig själv, exempelvis genom att värdera något? 

 I ______ uppgifter. 

 

5. I hur många uppgifter mäts förmågan att lämna skriften och tänka kritiskt kring något? 

 I ______ uppgifter. 

 

6. Övriga kommentarer: 



 

IV 

 

Bilaga 2 – Uppgifter från Insikter i svenska 1, området ”läsa” 

I följande bilaga beskrivs olika uppgiftstyper från läroboken i området ”läsa”: läsförståelse (1), utgå 

från själva litteraturen (2), utgå från sig själv/värdera något (3), samt tänka kritiskt (4). 

(1) Eleverna ska läsa en krönika och svara på frågor vars svar finns i texten. 

(2) Eleverna ska ge exempel på andra filmer och eller böcker som har samma tema som Romeo och 

Julia (oförbjuden kärlek), samt fundera kring varför detta tema är så populärt. 

(3) Efter att ha läst ett utdrag som innehåller en detaljerad beskrivning av smak och doft ska ele-

verna sedan tänka efter om de har någon lukt, smak, eller låt som får dem att minnas något speciellt 

ögonblick.  

(4) Eleverna ska söka upp Google books och läsa om Googles projekt att samla in all världens in-

formation. Eleverna ska sedan diskutera för- och nackdelar med detta projekt. 

 

 

Bilaga 3 – Uppgifter från Insikter i svenska 1, området ”skriva” 

I följande bilaga beskrivs olika uppgiftstyper från läroboken i området ”skriva”: skriva korrekt (1), 

diskutera själva språket (2), utgå från sig själv/värdera något (3), samt tänka kritiskt (4). 

(1) Eleverna har fått sex olika meningar som saknar stor bokstav och skiljetecken. Eleverna ska se-

dan ”rätta” meningarna genom att skriva om dem med stor bokstav och skiljetecken på rätt plats.  

(2) Eleverna ska analysera en krönika genom att titta på hur författaren har strukturerat texten med 

tanke på inledning, mitt och avslut, samt sambandssignaler mellan styckena.  

(3) Eleverna uppmuntras att svara på vad de skulle skriva i en Twitter-uppdatering och huruvida de 

brukar använda Twitter eller om de skulle vilja börja med detta, samt vad de skulle skriva om i såd-

ana fall.  

(4) Eleven ska fundera på innehållsliga likheter och skillnader mellan genrerna: dikt, krönika, insän-

dare samt novell. Till sin hjälp har eleverna en nyhetsartikel som skrivits om till dessa olika genrer.  
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Bilaga 4 – Uppgifter från Svenska impulser: för yrkesprogrammen, om-

rådet ”läsa” 

I följande bilaga beskrivs olika uppgiftstyper från läroboken i området ”läsa”: läsförståelse (1), utgå 

från själva litteraturen (2), utgå från sig själv/värdera något (3), samt tänka kritiskt (4). 

(1) Eleverna ska läsa en novell och svara på frågor vars svar finns i texten. 

(2) Eleverna ska analysera en novells dramaturgiska kurva (inledning, stegring, vändpunkt, slut). 

(3) Eleverna uppmuntras att förklara vad som är viktigt med en bra låt. Till exempel melodi, musi-

kern och/eller låttexten. 

(4) Eleverna ska läsa ett antal dikter och rangordna dem efter förmodad ålder samt kvinnlig/manlig 

författare.  

 

 

Bilaga 5 – Uppgifter från Svenska impulser: för yrkesprogrammen, om-

rådet ”skriva” 

I följande bilaga beskrivs olika uppgiftstyper från läroboken i området ”skriva”: skriva korrekt (1), 

diskutera själva språket (2), utgå från sig själv/värdera något (3), samt tänka kritiskt (4). 

(1) Eleverna ska fylla i en text med luckor i. I luckorna ska det stå antingen de eller dem.  

(2) Eleverna ska läsa en recension av Twilight-serien och leta efter specifika värdeord som författa-

ren har använt sig av. Sedan ska eleverna komma på minst en synonym för varje värdeord som hit-

tats.  

(3) Eleverna ska diskutera om de brukar läsa recensioner eller inte och vad som är viktigast – omdö-

men från kompisar eller publicerade recensioner.  

(4) Eleverna ska fundera kring om engelskans påverkan på svenskan kan vara en förklaring till sär-

skrivning i svenska eller inte. 
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Bilaga 6 – Uppgifter från Svenska 1 helt enkelt, området ”läsa” 

I följande bilaga beskrivs olika uppgiftstyper från läroboken i området ”läsa”: läsförståelse (1), utgå 

från själva litteraturen (2), samt utgå från sig själv/värdera något (3). 

(1) Eleverna ska läsa en låttext och svara på frågor vars svar finns i texten.  

(2) Eleverna ska läsa två olika noveller och analysera deras respektive dramaturgiska kurva. 

(3) Eleverna ska läsa ett antal noveller och sedan diskutera vilken novell som var bäst och om det 

fanns något särskilt som inte var omtyckt. Dessutom ska eleverna diskutera om novellerna får dem 

att minnas något annat de läst/sett någon gång.  

 

 

Bilaga 7 – Uppgifter från Svenska 1 helt enkelt, området ”skriva” 

I följande bilaga beskrivs olika uppgiftstyper från läroboken i området ”skriva”: skriva korrekt (1), 

diskutera själva språket (2), utgå från sig själv/värdera något (3), samt tänka kritiskt (4). 

(1) Eleverna ska skriva om ett antal meningar så att de blir formella och objektiva för att passa i en 

vetenskaplig uppsats/rapport. Eleverna uppmuntras att skriva om meningarna till passiv form med 

nominaliseringar och att hitta passande synonymer till ord som inte passar in.  

(2) Eleverna får ett antal meningar som de ska klassificera som antingen formell/informell/slang. 

(3) Eleverna ska definiera yttrandefrihet och brottsligt förtal samt försöka sätta en gräns mellan 

dessa – alltså vad som kan vara acceptabelt/oacceptabelt att säga i vissa situationer – genom att utgå 

från sig själva.  

(4) Eleverna ska låtsas skriva/förbereda inför en uppsats och leta upp källor till den fakta som be-

hövs i teori-delen av uppsatsen. Eleverna ska skriva upp vilka källor som valts och vilka som ute-

slutits samt ange argument varför dessa källor har valts/uteslutits.  

 

 

 



 

VII 

 

Bilaga 8 – Uppgifter från Svenska impulser 1, området “läsa” 

I följande bilaga beskrivs olika uppgiftstyper från läroboken i området ”läsa”: läsförståelse (1), utgå 

från själva litteraturen (2), samt utgå från sig själva/värdera något (3). 

(1) Eleverna ska läsa en novell och svara på frågor vars svar finns i texten. 

(2) Eleverna ska, efter att ha läst en novell, diskutera vad novellen egentligen handlar om eftersom 

den till mesta dels består av dialog. Eleverna uppmuntras till att ”läsa mellan raderna” och uttolka 

en ”djupare” handling.  

(3) Eleverna ska diskutera vilket slags slut de helst vill att en novell ska ha – öppet eller slutet.  

 

 

Bilaga 9 – Uppgifter från Svenska impulser 1, området “skriva” 

I följande bilaga beskrivs olika uppgiftstyper från läroboken i området ”skriva”: skriva korrekt (1), 

diskutera själva språket (2), utgå från sig själv (3), samt tänka kritiskt (4). 

(1) Eleverna ska öva på att använda sammanhangssignaler på rätt sätt genom att skriva en kort text 

som måste innehålla minst fem sammanhangssignaler som finns listade i läroboken.  

(2) Eleverna ska läsa debattinlägg och leta efter värdeladdade ord och specifika formuleringar som 

tydligt visar på författarens åsikter kring ämnet.  

(3) Eleverna ska diskutera, först enskilt, sedan i grupp, vad ordet integritet betyder för dem.  

(4) Eleverna ska läsa en argumenterande text och diskutera huruvida författaren bemöter ett motar-

gument på ett bra sätt eller inte samt förklara varför de tycker som de gör. Sedan ska eleverna för-

söka komma på egna motargument som författaren hade kunnat använda. Slutligen ska eleverna för-

söka bemöta sina egna motargument.  

 

 

 


