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Sammandrag 
 

Sedan svenskämnet introducerades i skolväsendet har vad som ansetts centralt inom ämnet 

varierat. Över tid uppstod ämneskonceptioner inom ämnet; svenska som färdighetsämne, 

svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. 

Än idag anspelar styrdokument och läroböcker på de tre ämneskonceptionerna, och även en 

fjärde – svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne – har diskuterats. Forskning visar 

dessutom på en diskrepans mellan vilka ämneskonceptioner som berörs inom 

studieförberedande- och yrkesförberedande program på gymnasiet. Denna studie har genom en 

kvalitativ komparativ textanalys analyserat ämnesplanen för svenska 1, samt två läroböcker för 

svenska 1, för att urskilja vilka ämneskonceptioner som där är synliga. Analysen visade på 

skillnader mellan såväl ämnesplan och läroböcker, där olika ämneskonceptioner var 

framträdande, som mellan läroböcker för olika programtyper. Resultaten visade att svenska som 

färdighetsämne var mer framträdande inom läroboken för studieförberedande program, medan 

svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne var tydligare i läroboken för yrkesförberedande 

program. Detta resultat motsäger tidigare forskning.  

Nyckelord: Ämneskonceptioner, Ämnesplan, Läroböcker, Svenska 
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1. Inledning 
 

Kärnan i ämnet svenska består enligt Skolverket (2011a) av språk och litteratur. Över tid har 

dock vad som ansetts vara centralt inom ämnet varierat. Malmgren (1996:87ff) utvecklade ett 

teoretiskt ramverk och visade där på tre ämneskonceptioner som påverkat 

svenskundervisningen olika starkt under olika perioder. Dessa definieras som svenska som 

färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Bland annat Malmgren (1996:87) och Hultin (2012:281) menar 

även att dessa än idag kommer till uttryck i såväl ämnesplaner som läromedel.  
Waltå (2011:13) lyfter i sin avhandling hur studier från 1990-talet och 2000-talet visar på att 

läroböcker har en viktig roll när det kommer till att organisera undervisning samt påverkar vad 

lärarna väljer att innefatta i sin undervisning. Därtill menar även Selander (2003:198, 208) att 

läroböcker och dess innehåll ger ett tydligt avtryck på undervisningen. Med grund i att 

läroboken har en så pass viktig roll i undervisningen, blir det relevant att undersöka hur och var 

ämneskonceptionerna framkommer i läroböckerna. Ytterligare en aspekt som i sammanhanget 

blir aktuell rör det faktum att samtliga program i gymnasieskolan har samma ämnesplaner, men 

olika läroböcker beroende på om det är yrkesförberedande eller studieförberedande program 

(Hultin, 2012:279f). 

Hur ser det då ut inom svenskämnet på gymnasieskolan idag? För att kunna utreda vilka 

ämneskonceptioner som idag förekommer i ämnesplan och läroböcker, och dessutom 

möjliggöra en jämförelse mellan de olika programtyperna, blir en kvalitativ komparativ 

textanalys tillämplig. En sådan analys kan visa på vilka eventuella skillnader som förekommer 

mellan dokumenten, samtidigt som det kan visa på potentiella skillnader över programgränser. 

Resultatet kan slutligen ge en indikation på hur ämneskonceptionerna kan komma att påverka 

såväl min egen, som andra svensklärares undervisning framöver. Framförallt kan det dock visa 

på kontraster gällande vilken kunskap som elever inom studie- och yrkesförberedande program 

erbjuds. 
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1.2 Syfte  
 

Syftet med undersökningen är att genom en kvalitativ komparativ textanalys urskilja och 

jämföra vilka ämneskonceptioner som idag förekommer i ämnesplanen för svenska 1, och i två 

läroböcker för svenska 1. De läroböcker som analyseras är en lärobok för studieförberedande 

program - Svenska impulser 1 (Markstedt & Eriksson, 2017), samt en lärobok för 

yrkesförberedande program - Svenska impulser för yrkesprogrammen (Markstedt, 2012). Detta 

för att se skillnader och likheter mellan styrdokument och läromedel, samt utreda om det 

eventuellt skiljer sig mellan en lärobok för studieförberedande program, respektive en lärobok 

för yrkesförberedande program. Genom analysen blir det möjligt att urskilja vilka eventuella 

ämneskonceptioner som svenskundervisning idag främst vilar på, och vilka kunskapssyner som 

eleverna därigenom erbjuds. Med utgångspunkt i didaktikens grundfrågor vad – vad 

undervisningen innehåller, hur – hur undervisningen genomförs och varför – varför just detta 

innehåll ska förmedlas (Molloy, 2003:31f), så kan undersökningen utifrån ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv sägas fokusera på vad som berörs inom ämnesplan och läroböcker. Därtill sker en 

jämförelse mellan läroböckerna för studie- respektive yrkesförberedande program.  

 

1.3  Frågeställningar 
 

1. Vilka eventuella ämneskonceptioner förekommer i ämnesplanen för svenska 1? 

2. Vilka eventuella ämneskonceptioner förekommer i Svenska impulser 1 och Svenska 

impulser för yrkesprogrammen inom de uppgifter och frågor som finns till texten? 

3. Vilka eventuella likheter eller skillnader angående ämneskonceptioner förekommer 

mellan ämnesplanen för svenska 1 och uppgifterna och frågorna i Svenska impulser 1 

samt Svenska impulser för yrkesprogrammen? 

4. Vilka eventuella likheter eller skillnader angående ämneskonceptioner förekommer i 

uppgifter och frågor mellan läroboken för studieförberedande program - Svenska 

impulser 1 - och läroboken för yrkesförberedande program - Svenska impulser för 

yrkesprogrammen? 
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1.4 Avgränsningar 
 

Analysen berör kursen svenska 1, då det är den enda av svenskkurserna som måste läsas av 

samtliga program (Skolverket, 2011:4b; Hultin, 2012:280).  Analysen av ämnesplanen 

fokuserar på det centrala innehållet för kursen svenska 1. Detta då delen Ämnets syfte är 

utformat för att kunna anpassas till samtliga svenskkurser, och Kunskapskraven i stor 

utsträckning upprepar det centrala innehållet utifrån olika nivåer. Gällande läroböckerna 

inriktas analysen på de uppgifter och frågor som återfinns i läroböckerna, eftersom läromedlet 

där talar direkt till eleven och uppmanar hen att utföra något specifikt i ett lärandesyfte. Detta 

sker i enlighet med Ullströms (2007:128) resonemang gällande hur frågorna signalerar vad 

eleverna ska genomföra, samt Selanders (1988:76, 89) tankar om hur uppgifter och frågor 

indikerar vad som anses viktigt i texten. Slutligen förekommer det i källtexterna ett flertal 

begrepp som syftar till samma företeelse, exempelvis ämnestraditioner (Bommarco, 2006:13) 

och ämnesparadigm (Waltå, 2011:77). Jag har dock valt att använda begreppet 

ämneskonceptioner.  

2. Svenskämnet över tid  
 

I detta avsnitt redogörs för svenskämnets roll inom skolväsendet sedan 1800-talet. Här 

innefattas även när de olika konceptionerna introducerades i svenskämnet. En noggrann 

genomgång av ämneskonceptionerna följer i avsnitt 3. Ämneskonceptioner i svenskämnet.  

 

Först under 1800-talet etablerades svenskan som ett eget ämne inom skolväsendet (Thavenius, 

1999:12f). År 1856 introducerades det nya ämnet i läroverket, och år 1878 i folkskolan. Det var 

även då som språket och litteraturen fick sin roll som ämnets kärna. På så sätt kan de 

pedagogiska traditioner som uppstått inom ämnet sägas vara gamla, även om de moderniserats 

med tidens gång.  

Innehållet i svenskundervisningen skiftade över tid samt mellan olika skolformer. Ämnet 

fick dock sin starka ställning först vid 1900-talets början (Thavenius, 1999:9ff). Under senare 

halvan av 1800-talet fanns flertalet skolformer, där läroverket, folkskolan, flickskolan och 

yrkesskolan dominerade. Gällande svenskämnets innehåll hade svenskan under 1800-talet 

främst varit ett språkämne med fokus på logiskt tänkande, medan det efter skolreformen 1905 

infördes mer humanistiskt bildande och litterära uppgifter (Thavenius, 1999:15f, 28, 

30ff).  Thavenius (1999:16f) resonerar kring hur ämnet i sig inte kan sägas vara ett ämne, då 
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undervisningen har innefattat olika saker vid olika tidpunkter, att det skiljt sig mellan pojkar 

och flickor, samt mellan lärare – något som sker än idag. Därför menar Thavenius (ibid.) att 

den kärna som det talas om i svenskämnet endast är en representation av vad just den enskilde 

individen anser att ämnet bör vara. 

Genom Lgy 65 fastslogs att svenskämnet inte skulle vara uppdelat i språk och litteratur, utan 

att de två skulle integreras (Malmgren, 1999:91ff). Denna läroplan anspelade därav tydligt på 

färdighetsträning av olika slag. Detta ansågs även som ett moderniserat inslag som anpassade 

undervisningen till nya kommunikationssammanhang som uppkommit i samhället. Vid tiden 

för Lgy 65 förekom fortfarande olika skolformer; gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan. Även 

inom dessa varierade svenskämnets innehåll. Gymnasiet fokuserade på ett högre svenskämne, 

med stark betoning på svenskämnet som litteraturhistoriskt bildningsämne och epoker. Inom 

fackskola och yrkesskola låg i stället fokus på ett lägre svenskämne, med betoning på 

svenskämnet som färdighetsämne med mycket träning av basfärdigheter. Innehållet varierade 

därigenom beroende på vilken elevgrupp som undervisningen rörde (ibid.).  

Med Lgy 70 infördes i stället en gemensam gymnasieskola (Malmgren, 1999:94ff). Här 

presenterades för första gången en gemensam läroplan, dock kom tre kursplaner att råda. En för 

den treåriga teoretiska linjen (gamla gymnasieskolan), där litteraturhistoria och kulturarv 

behandlades i stor utsträckning, något som överensstämde med Lgy 65. En andra kursplan var 

utformad för den tvååriga praktiska linjen (tidigare fackskolan), samt en tredje för den ettåriga 

praktiska linjen (före detta yrkesskolan). De två senare innehöll starka förenklingar och lägre 

ambitionsnivå i relation till kursplanen för gymnasiet. Svenska som färdighetsämne dominerade 

på de två kortare programmen (Malmgren, 1999:96ff). Beträffande detta var det än större fokus 

på färdighetsträning i den nya gymnasieskolan än i gamla fackskolan - det antogs att eleverna 

tröttnade snabbt och innehållet behandlades inte heller i samma utsträckning som på den 

teoretiska linjen. Det dröjde till 70-talet innan en förändring skedde, då gick i stället 

undervisningen från att vara ämnescentrerad till att bli elevcentrerad – elevernas erfarenheter 

började vägas in, i enlighet med svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. 

Den första gemensamma kursplanen för samtliga linjer introducerades under 1980-talet 

(Malmgren, 1999:111ff). Språket ansågs då utvecklas i sökandet efter kunskap, samt genom 

kommunikation med andra – en funktionell språksyn betonades. Det nämns dock i kursplanen 

hur innehållet kan anpassas, samt variera i omfattning och djup, beroende på programmet och 

dess längd. 
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3. Ämneskonceptioner i svenskämnet 
 

Nedan presenteras Malmgrens (1996:87) tre ämneskonceptioner och därtill lyfts även en 

eventuell fjärde konception (Elmeroth, 2005:45f; Molloy, 2007:185ff). Vidare behandlas hur 

dessa framträder på studieförberedande, respektive yrkesförberedande program (Hultin, 

2012:279f). 

 

Malmgrens ämneskonceptioner fick ett stort genomslag inom forskning rörande svenskämnet. 

Ämneskonceptionerna har dominerat under olika tider och kan sägas vara tre varianter av 

svenskämnen inom svenskämnet (Malmgren, 1996:86f). Forskning visar på hur de olika 

ämneskonceptionerna skapats genom de skolformer som funnits genom åren (Hultin, 

2012:280f). Ämneskonceptionerna utmärks av olika innehåll, där vad som anses centralt skiljer 

sig mellan konceptionerna, samt av olika former av undervisning (Malmgren, 1996:86f). 

Ämneskonceptionerna är synliga, samt konkurrerar om utrymme, i såväl styrdokument och 

läroböcker som i undervisning (Malmgren, 1996:87; Hultin, 2012:281). De tre 

ämneskonceptionerna benämner Malmgren som svenska som färdighetsämne, svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne (ibid.).  
Även Hultin redogör för de tre ämneskonceptionerna, men behandlar utöver det aspekter 

gällande var och hur dessa konceptioner realiseras i skolans värld, även efter Lgy11. Hultin 

(2012:279f) lyfter, i linje med Malmgren, hur det i undervisningspraktiken förekommer olika 

ämnestraditioner, med olika ämnesstoff och arbetsformer, trots att det inom läroplansretoriken 

endast finns ett svenskämne. Hultin (ibid.) menar utöver det att det genom Lgy11 skapades 

klyftor mellan studieförberedande och yrkesförberedande program, då de praktiska 

programmen inte längre automatiskt ger grundläggande behörighet till högskola. Inom flera av 

programmen behöver eleverna nu välja till kurser för att få grundläggande behörighet. Detta 

stod i kontrast till Lpf 94, där samtliga program gav högskolebehörighet. Därtill poängterar 

Hultin (ibid.) att de olika ämneskonceptionerna förekommer i olika grad på olika program, då 

de traditionellt riktat sig till olika elevgrupper, trots en idag gemensam ämnesplan. Även 

Norlund (2011, s. 155f) redogör för hur de föreställningar läroboksförfattarna har gentemot den 

tilltänkta läsargruppen leder till att innehållet anpassas efter den socioekonomiska bakgrund 

eleverna antas tillhöra. I likhet med detta nämner Persson (2007:164ff) att det går att tala om 

olika svenskämnen - ett bildningsämne och ett färdighetsämne - om man ser till hur ämnet 

realiseras på studie- och yrkesförberedande program samt i styrdokument. Bildningsämnet 
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utövas inom de studieförberedande programmen, medan färdighetsämnet märks tydligast inom 

de yrkesförberedande (ibid.). Malmgren (1996:89) betonar slutligen att ämneskonceptionerna i 

praktiken inte förekommer i renodlad form, lärare tenderar i stället att kombinera dem. Utöver 

det utformar dessutom lärare undervisningen efter deras egna intressen och antaganden om 

ämnet, på så sätt skiljer det sig från fall till fall i vilken utsträckning en viss ämneskonception 

berörs.  

 

3.1 Svenska som färdighetsämne 
 

Inom svenska som färdighetsämne betonas den formella teknik som hör till språkfärdigheter 

(Malmgren, 1996:87f). Framförallt lärs detta in genom upprepade övningar, vilket eleverna 

sedan ska kunna applicera på språksituationer. Inom ämneskonceptionen ses språket som ett 

färdigt system som ska läras in (Hultin, 2012:282). Den färdighetsträning som sker är åtskild 

från litteraturstudier - något som inte heller genomförs i särskilt stor utsträckning, det är inte 

heller bestämt vilka texter som ska beröras.  Ämneskonceptionen har främst varit synlig inom 

de yrkesinriktade programmen (ibid.). 

 

3.2 Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne 
 

Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne karaktäriseras av att innehållet är bestämt sedan 

innan - det är ämnescentrerat (Malmgren, 1996:88; Hultin, 2012:281).  I huvudsak berör man 

litteratur inom kanon och “[...] historiska nyckeltexter läses kronologiskt jämte epokstudier.” 

(Hultin, 2012:281f). Genom det vill man förvärva det kulturarv som kanonlitteratur utgör 

(Malmgren, 1996:88). Inom det litteraturhistoriska bildningsämnet är det just bildning som står 

i fokus, man vill att eleverna ska åstadkomma ett vetenskapligt och offentligt språkbruk och 

språket i sig betraktas även här som ett färdigt system som ska läras in (Hultin, 2012:281f). 

Denna ämneskonception har främst varit synlig inom gymnasieskolans studieförberedande 

program. Eleverna förväntas inte heller utveckla ett kritiskt tänkande gentemot de texter de 

möter, utan ska förvalta det kulturarv som de tilldelas (Hultin, 2012:285). 
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3.3 Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne 
 

Ämneskonceptionen svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne fokuserar på elevernas 

erfarenheter (Hultin, 2012:283). Innehållet och undervisningen anpassas även efter detta. 

Undervisningen är också mindre styrd av läromedel, då man anser att elevernas språk- och 

kunskapsutveckling gynnas av deras nyfikenhet och intresse för omvärlden (Malmgren, 

1996:89). Undervisningen genomförs dessutom i teman, med tanken att eleverna ska nå 

kunskap om sig själva och sin omgivning, på så sätt blir också litteraturstudier relevanta 

(Malmgren, 1996:89; Hultin, 2012:283). Läsning och samtal om det lästa anses viktigt, men det 

är inte utsagt vilken litteratur som bör behandlas. Eleverna ska lära sig att tänka kritiskt och 

granska de texter de möter (Hultin, 2012:285). Synen på kunskap är här mer holistisk, vilket 

innebär att man har en helhetsbild över svenskämnet och dess delar (Waltå, 2011:77). Detta står 

i kontrast till svenska som färdighetsämne och svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne, 

vilka i stället innehar ett mer analytiskt förhållningssätt. Därigenom fokuserar de på mer 

specifika delar inom svenskämnet. Språket i sig betraktas inom svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne som kommunikation, vilket kan förbättras genom 

kommunikativa situationer. Ämneskonceptionen som sådan kan inte anknytas till en viss 

programtyp, utan betraktas i stället som en konception som konkurrerat med de andra (Hultin, 

2012:284f).  

 

3.4 En fjärde ämneskonception? 
 

Med utgångspunkt i svenska som erfarenhetsämne så har det även argumenteras för en fjärde 

ämneskonception av Elmeroth (2005) och Molloy (2007), vilken grundas på skolans 

demokratiska uppdrag. Elmeroth (2005:45f) betonar hur eleverna bär med sig skilda 

erfarenheter in i klassrummet, undervisningen behöver därför anpassas efter de olika 

erfarenheterna. Svenska som demokratiämne blir en strävan mot en likvärdig utbildning där alla 

elever ska få den språkliga säkerhet som krävs för att kunna delta i den offentliga debatten och 

förmedla sina åsikter. Elmeroth (2005:42) nämner även hur förmågorna att tala, skriva, läsa 

och lyssna, är förutsättningar för att kunna kommunicera, förmågor som även lyfts i 

ämnesplanen för svenska 1 (Skolverket, 2011a). Molloy (2007:185ff) poängterar skolans 

dubbla uppdrag - kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget - och menar att svenska som 

erfarenhetspedagogiskt demokratiämne ska integrera dessa. Molloy (ibid.) menar att demokrati 

ska vävas in i ämnet genom att demokratifrågor får ta plats innehållsmässigt, samt att eleverna 
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genom undervisningens arbetsformer ges utrymme att införskaffa sig de färdigheter som rör 

demokratisk fostran i styrdokument och läroplan. Genom dessa arbetsformer utvecklas även 

elevernas språk rörande sådana kontexter. Eleverna ska genom denna undervisning lära sig att 

utöva demokrati, lära sig om yttrandefrihet och att möta åsikter som skiljer sig från ens egna 

(Molloy, 2017:20). Undervisningen ska här ske om och genom demokrati. 

4. Läroböcker, ämnesplaner och gymnasieprogram 
 

I kapitlet redogörs för lärobokens roll i skolan, samt vilken funktion som uppgifter och frågor i 

läroboken har. Slutligen lyfts även ämnesplanen för svenska 1 och i vilken utsträckning de olika 

svenskkurserna läses inom de 18 nationella gymnasieprogrammen. 

 

4.1 Läroboken 
 

Selander (1988:17ff) påpekar i sin bok Lärobokskunskap hur pedagogiska texter – texter som 

reproducerar kunskap – är grunden i det som behandlas vid undervisning. I läroboken 

förekommer ofta frågor eller uppgifter till texten som hjälper till att strukturera innehållet 

(Selander, 1988:36). Frågorna kan dock leda till att annan viktig kunskap i texten förbises, eller 

att eleverna väljer att leta efter svaren i texten och inte tar till sig hela textens innehåll. Trots 

det menar Selander (2003:198, 208) att läroboken ger ett starkt avtryck på undervisningen, där 

den bearbetas och används (Selander, 1988:41).  

Selander (1988:76, 89) lyfter även hur de frågor och uppgifter som finns till texten ger en 

indikation på vad som anses viktigt i texten, samt hur den är tänkt att bearbetas. Det beskrivs 

även hur typen av frågor varierar beroende på vilket stadium boken är utformad för. Slutligen 

redogör Selander (1988:19) för hur utformandet av läroboken delvis styrs av läroplanen, men 

att det är den enskilde författaren och förlaget som väljer ut det faktiska stoffet. Genom det 

påverkas läroboken av dess författare och är inte utformad på samma centrala politiska arena 

som läroplanen. Till stor del följer i stället läroboken mallen för hur läroböcker traditionellt sett 

ut, även fast innehållet med tiden förändras. Läroplanen kan därför inte sägas styra läroboken, 

i stället bör de ses som uttryck för de vid tidpunkten rådande värderingarna och normerna. 

Därtill menar även Molander (2003:115) att en analys som rör läroböcker inte får fastna vid att 

beskriva läroboken, utan den ska tolka och analysera innehållet.   

Forskning gällande läromedel kan dock sägas vara eftersatt. Det som därtill anses intressant 

inom läroboksforskningen rör möjligheten att få syn på undervisningskulturen inom läroboken, 
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inte att påpeka dess brister eller pedagogiska tillkortakommanden (Ullström, 2007:126ff). 

Ullström (2007:125ff) instämmer med Selander (2003:198, 208) gällande att läroboken 

fortfarande har en grundläggande roll i undervisningen och att den kan ses som ett tydligt 

uttryck för den faktiska undervisningskulturen. Genom studier som Ullström (2007:125ff) 

utfört visar det sig att innehållet presenteras på olika sätt från lärobok till lärobok. Vad samtliga 

läroböcker har gemensamt är däremot de studie-  och arbetsuppgifter som eleverna förväntas 

utföra i samband med texterna – vilka dessutom strukturerar innehållet. Ullström menar även 

att läroboken kan ses som ett “filter mellan läroplans-, kursplane- och klassrumsnivån.” 

(Ullström, 2007:126). Därtill påpekar Ullström (2007:127ff) hur läroboken i praktiken, i högre 

grad än styrdokument, påverkar undervisningen. Vidare lyfts hur en stor del av skolarbetet går 

ut på besvarandet av frågor och uppgifter, något som kan benämnas uppgiftskultur (ibid.). 

Uppgiftskultur sägs vara en del av grunden bakom läroboksgenren, och genom frågorna “möts 

de centrala undervisningselementen förmedling, produktion och evaluering.” (Ullström, 

2007:128). Frågorna signalerar vad eleven ska göra, samt ger en inblick i vad som kan ligga till 

grund för bedömning. 

 

4.2 Ämnesplaner och gymnasieprogram 
 

Skolverket (2011:7b) framför hur det är regeringen som beslutar om ämnesplanerna för de nio 

gymnasiegemensamma ämnena – ämnen som samtliga program läser. Där ingår bland annat 

ämnet svenska. Detta innebär att samtliga program har samma ämnesplan för kursen svenska 1. 

I vilken mängd de gymnasiegemensamma ämnena läses varierar dock mellan 

programmen.   Inom de studieförberedande programmen ingår de tre kurserna svenska 1, 2 och 

3 (Skolverket, 2021). Inom de yrkesförberedande programmen ingår svenska 2 som en del av 

de programgemensamma ämnena – ämnen som läses inom programmen, alternativt erbjuds 

den som programfördjupning – ämnen som samtliga program kan välja till sitt ordinarie 

program. Vilka som kan väljas varierar dock mellan programmen. Därigenom blir kursen till 

viss del valbar, samtliga program kräver alltså inte att eleverna läser svenska 2. Svenska 3 

erbjuds inom vissa yrkesförberedande program som programfördjupning, medan den inom 

andra varken förekommer som programgemensamt eller som programfördjupning. Genom det 

blir svenska 1 den enda kurs som är gymnasiegemensam inom samtliga 18 nationella 

gymnasieprogram (Skolverket, 2021). 
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5. Tidigare forskning  
 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning som behandlat ämneskonceptioner inom 

svenskämnet, svenskämnets ämnesplan och läroböcker inom svenskämnet på studie- och 

yrkesförberedande program. Inom flertalet av studierna vägdes även ämneskonceptioner in i 

förhållande till det resterande undersökningsmaterialet. 

 

5.1 Ämneskonceptioner 
 

Bommarco utförde i sin avhandling Texter i dialog en studie om gymnasieelevers 

litteraturläsning. Studiens metod bestod av etnografisk klassrumsforskning där Bommarco 

under tre års tid observerade, deltog samt samlade material från en klass i gymnasiet (2006:29). 

Bommarco (2006:18) poängterar i sin avhandling, i enlighet med Malmgren (1996:89), att 

ingen lärare renodlat utgår från en viss ämneskonception, deras ämnesuppfattning är mer 

komplex än så.  Hen menar att ämneskonceptionerna enbart är en konstruktion av ämnet, de ger 

inte en helhetsbild (ibid.). I praktiken kan en lärare behandla samtliga ämneskonceptioner, och 

lärarens ämnesuppfattning är influerad av “[...] utbildning, skol- och ämnestraditioner, social, 

kulturell och politisk bakgrund och påverkan från förändringar i samhället” (Bommarco, 

2006:18). Till största del avgörs det av den bild den enskilde läraren har av lärande och kunskap, 

samt hur detta manifesteras i undervisningen. Bommarco (2006:14) lyfter dessutom hur hen 

personligen upplevt olika strömningar inom svenskämnet sedan hen började som svensklärare 

på 1960-talet – samtliga tre ämneskonceptioner har någon gång stått i fokus. 

Lundström (2007:26ff) för i sin doktorsavhandling Textens väg ett liknande resonemang när 

hen hävdar att det inte räcker att tala om vissa ämneskonceptioner, begreppet behöver enligt 

Lundström delas upp ytterligare i såväl ämneskonception som ämneskonstruktion. Detta för att 

inkludera föreställningar om ämnet samtidigt som den faktiska undervisningen vägs in, då dessa 

inte behöver överensstämma helt. Lundström genomförde i studien fyra analyser där metoden 

bestod av selektiv insamling och tematisering av materialet, där bland annat styrdokument för 

svenskämnet analyserades (Lundström, 2007:35ff, 51). 

Slutligen anser även Hansson (2011:28) i sin avhandling På jakt efter språk att de tre 

ämneskonceptioner som Malmgren (1996:87f) utformat inte är jämställda sinsemellan. 

Argument som framförs i avhandlingen hävdar att svenska som färdighetsämne och svenska 

som litteraturhistoriskt bildningsämne är utformade ur ett kritiskt perspektiv, där svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne lyfts fram som ett alternativ (Hansson, 2011:28). Uppdelningen 
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i sig kan också enligt Hansson (ibid.) leda till en värdering av ämneskonceptionerna och deras 

innehåll, undersökningar som behandlar de tre ämneskonceptionerna riskerar därigenom att 

begränsas. Med utgångspunkt i ovan nämnda resonemang blir det relevant att även väga in den 

fjärde – demokratiskt grundade – ämneskonceptionen.  

 

5.2 Ämnesplaner 
 

Hultin (2006:24f) ämnade i sin avhandling Samtalsgenrer i gymnasieskolans undervisning, 

urskilja vilka samtalsgenrer som förekommer inom svenska och svenska som andraspråk på 

gymnasieskolan. Studien genomfördes med både etnografiska och läroplansteoretiska 

ansatser, där bland annat ämnesplaner analyserades. Som en del av analysverktyget angående 

ämnesplanerna ingick även de tre ämneskonceptionerna. Studien visade på hur ämnesplanerna 

var mångfacetterade och inte nödvändigtvis kan sägas höra till någon specifik ämneskonception 

(Hultin, 2006:92). Detta leder till att lärare enskilt kan välja att tolka ämnesplanen enligt deras 

egen realisering av svenskämnet, då samtliga ämneskonceptioner kan tolkas fram ur 

ämnesplanen.  

Thavenius beskriver gällande analys av kursplaner hur kursplanen, precis som andra texter, 

innefattar ett tomrum (1999:135ff). Genom tomrummen kan läsaren själv fylla texten med olika 

innehåll - eller tolka texten till fördel för en viss utgångspunkt. Tomrummen kan dessutom 

enligt Thavenius ses som “[...] resultatet av en ideologi som också för många läsare är den 

självklara utgångspunkten för läsningen.” (Thavenius, 1999:135). Därtill finns en stor mängd 

relevant kunskap som inte omnämns i kursplaner – kunskap som anses vara allmänt vedertagen 

(Thavenius, 1999:143f). Det är dock viktigt att poängtera att den kunskap som idag anses vara 

allmänt vedertagen, är ett resultat av de traditioner som framkommit på grund av de grupper 

som har haft faktiskt makt att genomdriva sina tolkningar av något (ibid.) Genom det har viss 

kunskap fortsatt att förvärvas, medan annan kunskap har utestängts. 

 

5.3 Läroböcker 
 

I sin doktorsavhandling analyserade Waltå (2011:14ff) sex läroböcker för yrkesförberedande 

program. Undersökningen gick ut på att ställa frågor till texten och redogöra för vilka 

förutsättningar till meningsskapande som läroböckerna erbjöd eleverna. Studien visade bland 

annat på vilken kunskapssyn som var synlig i böckerna. Uppgifterna i läroböckerna relaterades 

dessutom till Malmgrens tre ämneskonceptioner, därtill analyseras även uppgiftsmaterial som 
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tillhörde läroböckerna. Waltå (2011:12) menar att svenskämnet behandlas på olika sätt i 

läroböcker för yrkes- och studieförberedande program, i form av att yrkesprogrammen möter 

en förenklad version av de läroböcker som riktar sig till de studieförberedande 

programmen.  Waltå (ibid.) hävdar dessutom att detta kan leda till en för förenklad text, där det 

i stället är svårt att få tillräckligt med information från texten för att kunna utföra uppgifterna. 

Alternativt kan det leda till att texten till och med blir ointressant, då exempelvis 

miljöskildringar tagits bort (ibid.). 

Persson (2007) för i sin bok Varför läsa litteratur? en kritisk diskussion angående 

legitimeringar av litteraturläsning inom skolans svenskämne, den akademiska disciplinen och i 

lärarutbildningen. I överensstämmelse med Waltå (2011:12) kom Persson (2007:166f) fram till 

att det råder markanta skillnader mellan lärobokens utformning och den tilltänkta elevgrupp 

den är utformad för. Läroböcker som riktar sig till yrkesprogram tenderar att ha väldigt 

nedtonade bildningsambitioner och lägger i stället fokus på färdighetsträning. Detta går i linje 

med Hultins (2012:279f) resonemang om skillnader mellan gymnasieprogrammen och deras 

läroböcker. I läroböcker riktade mot studieförberedande program betonas i stället kulturarvet 

och litterär kanon, med tydliga epokgenomgångar, på så sätt kan det där sägas vara mer fokus 

på litteratur och bildning (Persson, 2007:167).  

 

Med utgångspunkt i den tidigare forskning som nämnts kan relevansen av denna studie styrkas 

genom att den, förutom att bygga vidare på ovan nämnda resultat, ämnar utreda vilka 

ämneskonceptioner som betonas i styrdokument, kontra vilka ämneskonceptioner som elever 

erbjuds genom läroböcker. Därtill genomförs även en jämförelse mellan programtyper. 

6. Metod och material   
 

I kapitlet redogörs för metodval och materialurval. Det förekommer även en beskrivning av den 

kvalitativa komparativa textanalysen, genomförandet och utformandet av analysverktyget. 

 

Metoden kvalitativ komparativ textanalys tillämpades för att möjliggöra en jämförelse mellan 

styrdokument och läromedel samt för att kunna avgöra om, och hur, ämneskonceptionerna 

framträder i de två läroböckerna och ämnesplanen. Metoden gav även möjlighet att urskilja 

huruvida detta eventuellt skiljer sig mellan yrkesförberedande program och studieförberedande 

program. Undersökningen tar sin utgångspunkt i Waltås (2011:14ff) studie, där läroböcker för 

yrkesprogram och tillhörande uppgiftsmaterial analyserades med hjälp av frågor som ställdes 
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till texten. Även resonemanget Hultin (2012:279f) för gällande klyftor mellan programtyperna 

vägs in.  

Kursen svenska 1 valdes då samtliga program i gymnasieskolan läser kursen (Skolverket, 

2011:4b; Hultin, 2012:280), se avsnitt 4.2 Ämnesplaner och gymnasieprogram. Urvalet av 

material till analysen, i det här fallet två läroböcker för kursen svenska 1, kan enligt Esaiasson 

et al. (2017:225f) ske antingen brett eller snävt. Då metoden består i att kvalitativt granska de 

aktuella texterna, så genomfördes ett snävt urval. En risk med det snäva urvalet är dock att 

undersökningen visar på för generella slutsatser ur ett för litet material. Men med grund i det 

Esaiasson et al. (ibid.) benämner som typiskt material, vilket innebär att de texter som behandlas 

kan betraktas som typiska för sitt slag och sin funktion, så kan slutsatsen dras att oavsett lärobok 

så skulle snarlika analyssvar inbringas. Så länge materialvalet i undersökningen inte skiljer sig 

konsekvent från andra inom samma område kan svaren anses generaliserbara (Esaiasson et al., 

2017:165).  

De läroböcker som behandlas i analysen är Svenska impulser 1 (Markstedt & Eriksson, 

2017), bestående av fjorton kapitel, samt Svenska impulser för yrkesprogrammen (Markstedt, 

2012), bestående av 18 kapitel. Detta val grundar sig på att de två läroböckerna är utgivna av 

samma förlag, att de tillhör samma serie samt att en av författarna utformat och framställt båda 

läroböckerna. Därutöver användes läroböckerna på åtminstone två gymnasieskolor i Uppsala 

kommun under ämneslärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning åren 2020–2021. 

Slutligen baseras också valet på Esaiassons et al. (2017:225f) tankar om typiska material. 

Läroböckerna är typiska för sitt slag och sin funktion och bör i relation till styrdokumenten inte 

innehållsmässigt skilja sig från andra läroböcker – även om framhävandet av 

ämneskonceptioner kan skilja sig åt, i enlighet med Selanders (1988:19) resonemang rörande 

hur läroboken bör ses som ett uttryck för rådande värderingar och normer.  

Analysen ämnar urskilja vilka ämneskonceptioner som förekommer inom det centrala 

innehållet i ämnesplanen för svenska 1, samt inom de uppgifter och frågor som förekommer i 

de två läroböckerna. Det centrala innehållet valdes då det anger vad som ska behandlas under 

kursen svenska 1, se vidare 6.2 Genomförande. Valet att analysera uppgifter och frågor i 

läroböckerna grundar sig på att läroboken i uppgiftssammanhang talar direkt till eleven och 

uppmuntrar hen att utföra något i ett lärandesyfte. Detta överensstämmer med Ullströms 

(2007:128) resonemang angående hur frågorna signalerar vad eleven ska göra och ger en inblick 

i vad som kan ligga till grund för bedömning, samt Selanders (1988:76, 89) tankar om hur 

uppgifter och frågor indikerar vad som anses viktigt i texten. Därtill utreds även huruvida de 
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två läroböckerna Svenska impulser 1 (Markstedt & Eriksson, 2017) och Svenska impulser för 

yrkesprogrammen (Markstedt, 2012), behandlar ämneskonceptionerna i olika utsträckning, 

vilket i så fall tyder på att eleverna på dessa program erbjuds skilda innehåll.  

 

6.1 Kvalitativ komparativ textanalys  
 

Vid en kvalitativ komparativ textanalys läses en text flertalet gånger, såväl översiktligt som 

långsamt, för att nå det innehåll som vid en första anblick kan vara dolt (Esaiasson et al., 

2017:211ff). Kärnan i den kvalitativa komparativa analysen rör “[...] frågor om textens mening 

i termer av hur eller på vilket sätt ett fenomen representeras eller vilka sorters representationer 

som förekommer.” (Esaiasson et al., 2017:231). Med utgångspunkt i detta så behandlar 

analysen de representationer av ämneskonceptioner som eventuellt förekommer i de olika 

texterna.  För att ytterligare tränga in i textens mening behövs här hjälp av tydligt utformade 

analytiska verktyg, genom det kan frågor ställas till texten och innehållet kan systematiseras 

och jämföras (Esaiasson et al., 2017:211ff).  

Analysverktyget som sådant består av frågor till innehållet, vilka ska leda undersökningen 

till svaren på de frågeställningar som undersökningen ämnar besvara. I detta fall rör frågorna 

hur ämneskonceptioner representeras i ett antal texter, gällande innehåll och de uppgifter och 

frågor som där förekommer. Esaiasson et al. (2017:212) lyfter hur jämförelser av 

representationer mellan, exempelvis, aktörer är speciellt givande. Metoden som sådan stämmer 

därför väl överens med min ambition att utreda huruvida ämneskonceptionerna representeras i 

olika utsträckning inom ämnesplaner - beslutade av regeringen, respektive läroböcker - 

utformade av enskilda författare och förlag (Skolverket, 2011:7b; Selander, 1988:19). Även om 

läroböcker utformas av enskilda författare och förlag, och därigenom kan lägga tonvikt på olika 

ämneskonceptioner, så regleras ändock ämnesinnehållet efter aktuell läroplan för att kunna 

användas i undervisningen (Lärarnas Riksförbund, 2018). Värt att ha i åtanke är därför den 

kontext i vilken texten är skriven, samt hur detta kan ha påverkat författarens synvinkel – och 

därigenom även min läsning (ibid.; Bryman, 2011:507).  

 

6.2 Genomförande 
 

Inledningsvis utformades ett analysverktyg som vänder sig till samtliga dokument i analysen. 

Frågorna i analysverktyget utarbetades utifrån de beskrivningarna som gjorts av 

ämneskonceptionerna i avsnitt 3.1 Ämneskonceptioner (se vidare avsnitt 6.3 Analysverktyg och 
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dess validitet och reliabilitet samt Bilaga 1). Därefter analyserades ämnesplanen för svenska 1, 

med hjälp av analysverktyget, för att urskilja vilka eventuella ämneskonceptioner som där är 

synliga. Dock behandlades inte Ämnets syfte och Kunskapskrav i analysen. Detta då innehållet 

i ämnets syfte ska vara applicerbart på samtliga svenskkurser, kunskapskraven berör i sin tur 

endast det som tidigare nämnts men utifrån olika betygsmässiga nivåer. I stället valdes det 

Centrala innehållet för kursen svenska 1 som grund för analysen av ämnesplanen, eftersom det 

där framförs vad som ska behandlas i den aktuella kursen.  

Analysverktyget applicerades sedan på de uppgifter och frågor som återfanns i läroböckerna, 

för att se huruvida ämneskonceptioner framträder, samt vilka som i så fall framkommer. För att 

möjliggöra en jämförelse av resultatet strukturerades de uppgifter och frågor som anses beröra 

någon av ämneskonceptionerna i tabellform, se Bilaga 2. Genom det gick det att urskilja vilka 

avsnitt som motsvarade varandra, alternativt vilka som inte återfanns i de båda läroböckerna. 

Därtill möjliggjorde analysverktyget en avgränsning gällande analysmaterial. De uppgifter och 

frågor som behandlas i analysen är därför de som besvarar analysfrågorna (se avsnitt 6.3 

Analysverktyg och dess validitet och reliabilitet). Avslutningsvis genomfördes en jämförelse 

mellan de olika analysresultaten, för att ge svar på den tredje och fjärde frågeställningen, samt 

för att kunna indikera hur detta kan synas i dagens svenskundervisning och skilja sig mellan 

programtyper. 

 

6.3 Analysverktyg och dess validitet och reliabilitet 
 

Vid framtagandet av ett analysverktyg krävs det att de frågor som formuleras faktiskt svarar på 

det man söker, det vill säga att de är valida (Esaiasson et al., 2017, s. 223). När analysverktyget 

utformades beslutades att analyssvaren skulle mötas med ett öppet förhållningssätt – något som 

innebär att analysen styrs av innehållet i texterna. Svaren avgörs på så sätt av den information 

man finner i analysmaterialet (Esaiasson et al., 2017:222ff). Detta står i kontrast till 

förhandsdefinierade kategorier, där förutbestämda svarsalternativ utformas innan analysen 

genomförs. En risk med det öppna förhållningssättet kan vara att svaren leder analysen i en för 

undersökningen irrelevant riktning, å andra sidan möjliggör det öppna förhållningssättet en 

flexibilitet gentemot materialet (ibid.). Det är därför av vikt att texten behandlas objektivt. Det 

krävs också att det i förhand utformade analysverktyget systematiskt möter texten, och att den 

som utför undersökningen förhåller sig kritiskt till sina egna tolkningar (Esaiasson et al., 

2017:227ff). Analysen bör slutligen även utmärkas av transparens i de påståenden och 

tolkningar som lyfts fram gällande dessa representationer (Esaiasson et al., 2017:232).  
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Inspiration till utformandet av analysverktyget hämtas bland annat från Wahlström 

(2016:205ff) som redogör för hur en läroplansanalys kan gå till, där det bland annat ingår att 

analysera styrdokument. Hen lyfter hur en textanalys av det slaget ska utreda vad som 

egentligen står i texterna, gällande exempelvis bakomliggande uppfattningar och konceptioner 

(ibid.) Hen ger också exempel på frågor som kan ställas till såväl läro- och kursplaner vid 

analysen, dessa frågor kan till exempel röra vilken kunskapssyn som kommer till uttryck – och 

vilka kunskaper som därigenom anses viktiga. Slutligen menar även Wahlström (2016:205ff) 

att man bör fråga sig varför innehållet är viktigt för eleverna, såväl nu som i framtiden. Även 

Bryman (2011:505ff) förklarar hur man vid en kvalitativ analys av dokument vill söka efter 

bakomliggande teman i materialet, vilka i detta fall består av de olika ämneskonceptionerna. 

Det sker genom att kategorier som utformats i förhand appliceras på de texter man ämnar 

analysera, något som också styr insamlingen mot relevant material.  

Vid utformandet av själva frågorna utgick jag dessutom från det Esaiasson et al. (2017:58f) 

behandlar angående begreppsvaliditet. Det innebär att det föreligger en överensstämmelse 

mellan den teoretiska och den operationella nivån vid analysen, för att undvika systematiska 

och osystematiska fel. Esaiasson (2017:216f) ger också exempel på frågor som kan ingå i ett 

analytiskt verktyg – samtliga av dessa fokuserar på hur något representeras i materialet. Med 

grund i detta behandlar frågorna i analysverktyget ett antal begrepp som återfinns i 

beskrivningen av ämneskonceptionerna, se avsnitt 3.1 Ämneskonceptioner. På så sätt 

förekommer begreppsvaliditet mellan den teoretiska och operationella nivån.  

Urvalet gällande vilka frågor som behandlas i analysen grundas i det Bryman (2011:505ff) 

lyfter om hur de kategorier som utformats i förhand – som i detta fall består av ett analysverktyg 

– hjälper till att styra insamlingen av material. De uppgifter och frågor i läroböckerna som 

berörs i analysen är därigenom de som besvarar analysfrågorna, resterande uppgifter och frågor 

analyseras ej. Exempelvis har de med ren ja/nej-karaktär sovrats bort. Detta frambringade även 

material som var relevant för att nå svaren på de övergripande frågeställningarna. 

Med utgångspunkt i ovan nämnda riktlinjer utformade jag ett analysverktyg bestående av 

fjorton frågor, vilka vänder sig till frågeställning ett och två, se avsnitt 1.3 Frågeställningar. 

Resultaten, se avsnitt 7. Analys och Bilaga 2, från de två analyserna låg sedan till grund för 

besvarandet av frågeställning tre och fyra. Analysverktyget i sin helhet återfinns i Bilaga 1. 
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7. Analys 
 

Avsnitt 7.1 och 7.2 behandlar frågorna 1–14 i analysverktyget. Avsnitt 7.3 behandlar i sin tur 

de resultat som framkommit under avsnitt 7.1 och 7.2. Källa till samtliga citat i analysavsnittet 

7.1 är ämnesplanen för svenska 1 (Skolverket, 2011c).  I de citat som rör läroböckerna, i avsnitt 

7.2, skrivs källhänvisningarna ut i texten.  

 

7.1 Ämnesplan 
 

Analysen av ämnesplanen visade på hur samtliga ämneskonceptioner förekom i relativt 

likvärdig utsträckning inom det centrala innehållet för kursen svenska 1. Förutom svenska som 

erfarenhetspedagogiskt demokratiämne, som enbart berördes vid ett tillfälle. I flertalet fall 

uppträdde ämneskonceptionerna tillsammans, vilka ämneskonceptioner dessa grupperingar 

bestod av skiftade dock. Till övervägande del förekom svenska som färdighetsämne och 

svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne i kombination. Det centrala innehållet består av 

nio punkter, vilka även redovisas nedan. Avsnittet ämnar besvara frågeställning 1. 

 

7.1.1 Centralt innehåll 

• “Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig 

presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra 

presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika 

sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.” 

 
Punkten behandlar svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, då den rör kommunikativa 

situationer samt hur ett framförande ska väcka intresse och övertyga – inom ämneskonceptionen 

anses intresse och nyfikenhet leda till kunskapsutveckling. 

• “Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, 

dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera 

väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på 

och samarbete när det gäller texter.”  

 
Språkliga egenskaper och textegenskaper betonas, det framhålls även hur det språkliga är 

situationsbundet. Därigenom anknyts det till svenska som färdighetsämne, eftersom eleverna 

där ska tillägna sig språkfärdigheter som sedan ska kunna appliceras på olika språksituationer. 
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Språket ses även som ett färdigt system, vilket också det hör till ämneskonceptionen. Även 

svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne ser språket som ett färdigt system som eleverna 

ska tillägna sig, därigenom rör punkten även den litteraturhistoriska ämneskonceptionen. Därtill 

kan den även anknytas till svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, då den rör 

kommunikation, lärande och reflektion – den erfarenhetspedagogiska ämneskonceptionen ser 

kommunikation som en källa till språkkunskap. 

 
• “Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.” 

 
Argumentationsteknik kan tänkas höra till den färdighetsträning som genomförs inom svenska 

som färdighetsämne, men även till den bildning som svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne vill bidra till, kanske kan det betraktas som en del av det kulturarv som den 

litteraturhistoriska konceptionen vill förvärva. Där kan argumentation sägas vara en 

grundläggande del.  

 
• “Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.”  

 
I likhet med punkten ovan kan den retoriska arbetsprocessen tänkas höra till den 

färdighetsträning som genomförs inom svenska som färdighetsämne. Därtill kan det också ses 

som en del av den bildning och det kulturarv som betonas inom svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne, där retoriken kan sägas ha varit betydande om man ser till dess historiska 

funktion. 

 
• “Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. 

Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.”  

 

Angående bearbetning, sammanfattning och korrekt citat- och referatteknik anknyter punkten 

till den färdighetsträning som genomförs inom svenska som färdighetsämne. Gällande den 

kritiska granskningen av texten och grundläggande källkritik berörs även svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne, då denna ämneskonception betonar att de texter som läses ska 

kritiskt granskas.   

 
• “Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.” 

 
Punkten berör det kulturarv som ska förvaltas inom svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne, genom att beröra skönlitteratur från olika tider och kulturer. Därtill kan det även 
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anknytas till svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, då litteratur från olika tider och 

kulturer nämns. Något som överensstämmer med konceptionens strävan efter att eleverna ska 

lära sig om sig själva och sin omgivning, samt ta del av andras erfarenheter genom bland annat 

litteratur. 

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

skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.” 

 
Även denna punkt kan tänkas höra till det kulturarv - hur fiktivt berättande bör utföras - som 

eleverna ska tillägna sig inom svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne.  

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

om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.” 

 
Språket ses i denna punkt som ett färdigt system. De grundläggande språkliga begreppen, 

metodiska och strukturerade samtal om, samt analys av, språk och språkriktighet anknyter starkt 

till den färdighetsträning som genomförs inom svenska som färdighetsämne. I enlighet med 

detta kan även svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne anses beröras. 

 
• ”Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman 

med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan 

på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till 

olika former av språklig variation.” 

 
Med utgångspunkt i språkvariation och hur detta hänger samman med geografisk och social 

bakgrund, samt ålder och kön, blir den erfarenhetspedagogiska ämneskonceptionen synlig. 

Detta då det visar på skilda erfarenheter och leder till kunskaper om elevernas omgivning. 

Ämneskonceptionen svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne betonar hur eleverna ska 

lära sig ett vetenskapligt och offentligt språkbruk, därav behandlas också den litteraturhistoriska 

konceptionen, då skillnader mellan formellt och informellt språkbruk berörs. Slutligen kan man 

argumentera för att även svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne tar sig till uttryck 

här, då den lyfter de skillnader i språkbruk som kan uppstå i och med skilda livserfarenheter. 

Det erfarenhetspedagogiska demokratiämnet strävar efter att alla elever ska få en likvärdig 

utbildning, kunna delta i den offentliga debatten och införskaffa sig ett språk som rör dessa 

kontexter, något som denna punkt synliggör och bidrar till. 
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7.2 Läroböcker 
 

I avsnittet följer en redogörelse för de ämneskonceptioner som återfanns i det analyserade 

materialet i de två läroböckerna. För jämförelse av resultaten, se avsnitt 7.3. Avsnittet ämnar 

besvara frågeställning 2. Resultaten framförs i enlighet med den ordning som analysfrågorna 

uppträder i analysverktyget, se Bilaga 1. 

 

7.2.1 Svenska impulser 1 

Svenska impulser 1 (Markstedt & Eriksson, 2017) bestod av fyra större block som i sin tur var 

indelade i totalt fjorton kapitel. Det förekom en stor variation gällande vilka ämneskonceptioner 

som berördes i uppgifterna och frågorna genom hela läroboken. Till övervägande del var dock 

svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne och svenska som färdighetsämne synliga i 

materialet, de förekom i majoriteten av uppgifterna och frågorna i samtliga kapitel. Svenska 

som litteraturhistoriskt bildningsämne uppträdde i mindre utsträckning. Ämneskonceptionen 

berördes inte i kapitlen Att samtala, Att läsa och förstå sakprosatexter, Att skriva referat, 

Grunderna i utredande skrivande samt Övningar på ordklasser och satsdelar. I övriga kapitel 

förekom ämneskonceptionen vid minst ett tillfälle. Svenska som erfarenhetspedagogiskt 

demokratiämne urskildes enbart en gång genom hela läroboken. Även i läroboken uppträdde 

ämneskonceptionerna ofta tillsammans. De som till övervägande del kombinerades var svenska 

som erfarenhetspedagogiskt ämne och svenska som färdighetsämne. Nedan följer exempel på 

uppgifter och frågor som berörde ämneskonceptionerna i läroboken. För vidare exempel, se 

Bilaga 2. 

 

Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne 

Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne framkom främst genom att uppgifter och frågor 

efterfrågade elevernas egna åsikter om det lästa. Exempelvis ”I vilka situationer tycker ni att 

det är jobbigt med tystnad? […]” (Markstedt & Eriksson, 2017:13), ”I vissa delar av Norrland 

säger man vars. Hur säger du?” (Markstedt & Eriksson, 2017:239) och ”Hur vill du att en novell 

helst ska sluta?” (Markstedt & Eriksson, 2017:77). För vidare exempel, se Bilaga 2. Vid blocket 

Olika sidor av språket (Markstedt & Eriksson, 2017:202–249) minskade dock förekomsten och 

svenska som färdighetsämne tog vid i större utsträckning. 

När det kom till elevernas egna erfarenheter berördes det exempelvis inom följande citat 

”Hur har ni arbetat med poesi tidigare under er skolgång?” (Markstedt & Eriksson, 2017:95), 

”Vad tänker ni när ni hör ordet integritet?” (Markstedt & Eriksson, 2017:149) och ”Välj en 
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grupp som du känner att du tillhör […] gör en lista med ord som används i gruppen men som 

inte fungerar lika bra utanför gruppen. ” (Markstedt & Eriksson, 2017:207). Här ombeds 

eleverna reflektera över och ta hjälp av tidigare egna erfarenheter och kunskaper. 

Angående att eleverna ska nå kunskaper om sig själva och sin omgivning kan följande 

uppgifter och frågor ges som exempel; ”Hur skulle ni kunna utvecklas ännu mer som 

skribenter? Finns det något ni skulle behöva ändra på i ert sätt att arbeta med texter?” (Markstedt 

& Eriksson, 2017:116), ”Hur ser ni på förhållandet mellan språk och kön? […]  Finns det några 

skillnader i vilka som tar mest plats [i skolan], avbryter oftast etc. som kan kopplas till 

könstillhörighet?” (Markstedt & Eriksson, 2017:228). Även ”Hur uppfattar du berättarjaget? 

Hur verkar relationen vara mellan berättarjaget och den övriga gruppen? […] vilka tankar och 

känslor väcker det korta utdraget hos dig? Finns det något i texten du känner igen eller kan 

relatera till?” (Markstedt & Eriksson, 2017:52). Det sistnämnda citatet anspelar på hur eleverna 

kan nå kunskaper om sig själva och andra genom läsningen, medan de ovan syftar till elevernas 

tankar om sig själva och sin omgivning.  

Kritiskt tänkande och kritisk granskning av text berördes bland annat i frågorna ”Är 

innehållet relevant utifrån syfte om mottagare? […] Vilken information ges [i 

källhänvisningen]? Ge exempel på referatmarkörer […]. Vilka uttryck använder eleven för att 

tydliggöra att ett resonemang […] är elevens eget? Det finns ett citat […] hur framgår det […]? 

Följer eleven skriftspråkets normer […]?” (Markstedt & Eriksson, 2017:173). Samt ” Slå upp 

s. 229 […]. Hur markeras nya stycken […]? Hur många stycken består texten av? Hur många 

meningar består varje stycke av? […] diskutera med en klasskamrat om ni tycker att 

styckeindelningen är logisk, eller om ni har andra förslag […].” (Markstedt & Eriksson, 

2017:126). Citaten visar på hur eleven uppmuntras till att granska källanvändning och 

citatteknik, på vilket sätt texten är mottagaranpassad samt huruvida utformningen av texten är 

korrekt. Däremot var det svårare att urskilja uppgifter och frågor som uppmuntrade till kritiskt 

tänkande utöver textmässiga aspekter. 

Gällande språket som kommunikation kan exempelvis följande uppgifter och frågor lyftas; 

”Hur är egentligen ett bra samtal? Vad tycker du? […] skriv sedan ner några saker som utmärker 

ett bra samtal.” (Markstedt & Eriksson, 2017:17), ”Fördela följande roller i gruppen: En som 

berättar […] Två som lyssnar och ställer frågor […] En som observerar […], följ sedan upp 

med att alla i gruppen ger sin bild av hur samtalet blev.” (Markstedt & Eriksson, 2017:17), 

”Lägg tid på […] en intresseväckande inledning och en tydlig avslutning. […] Tänk särskilt på 

åhörarkontakten […], ta gärna emot respons från andra.” (Markstedt & Eriksson, 2017:40). 
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Samtliga av citaten berör någon form av språklig kommunikation, angående hur eleven 

uttrycker sig såväl i tal som skrift. Även citatet ”Skaka hand, kramas, kindpussas eller dunka 

varandra i ryggen? Ja, hur ska man egentligen hälsa på andra människor? Skriv kort och berätta 

om hur du hälsar på olika människor du träffar […].” (Markstedt & Eriksson, 2017:13) kan 

tänkas tillhöra en typ av språklig kommunikation. 

 

Svenska som färdighetsämne 

Svenska som färdighetsämne förekommer i stor utsträckning genom hela läroboken. Främst tar 

ämneskonceptionen plats inom blocket Olika sidor av språket, och i kapitlet Övningar på 

ordklasser och satsdelar – där uppträder uteslutande svenska som färdighetsämne.  

Angående den formella tekniken i relation till språkfärdigheter har följande citat betydelse 

”Skriv en kort sammanhängande text där du använder dig av minst fem sammanhangssignaler.” 

(Markstedt & Eriksson, 2017:129), ”Diskutera – vilka ord i första meningen fungerar som 

textens referenter? Ge exempel på ord […] som syftar tillbaka på referenterna […].” (Markstedt 

& Eriksson, 2017:128), och ”Skriv om det här stycket så att det blir större variation i 

meningslängden.” (Markstedt & Eriksson, 2017:130). Samtliga citat syftar till att eleverna övas 

i formell teknik i relation till deras språkfärdigheter.  

När det däremot gäller upprepade övningar så är bland annat följande uppgifter relevanta; 

”Utgå från tumregeln och avgör om dessa ord ska skrivas isär eller ihop.” (Markstedt & 

Eriksson, 2017:237), ”I texten […] har alla de och dem plockats bort. Fyll i de tomma luckorna.” 

(Markstedt & Eriksson, 2017:240), samt ”Skriv namnen och förkortningarna i genitiv.” 

(Markstedt & Eriksson, 2017:241). Ännu ett exempel är ”Var och vart […] Diskutera – Vilka 

meningar är fel?” (Markstedt & Eriksson, 2017:238–239). Här utmanas eleverna att vid 

upprepade tillfällen träna på en viss språklig företeelse, som en del av färdighetsträningen. 

Elevernas förmåga att anpassa språket efter olika situationer lyfts exempelvis i uppgifterna 

”Välj några sms […] i din telefon, eller meddelanden […] på sociala medier. Skriv dem i din 

dator […] skriv sedan om [dem] så att det blir fullständiga meningar.” (Markstedt & Eriksson, 

2017:124), ”[…] gradera följande situationer efter hur formella de är […].” (Markstedt & 

Eriksson, 2017:230). I citaten framgår att eleverna ska lära sig skriva om en text så att den är 

korrekt i en annan språklig situation än den ursprungliga. De ska även värdera olika situationer 

utifrån dess grad av formalitet, något som anspelar på att språkbruket förändras beroende på 

situation. 
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Slutligen berördes även språket som ett färdigt system. Kapitlet Övningar på ordklasser och 

satsdelar består uteslutande av färdighetsövningar där språket betraktas som ett färdigt system 

– se Bilaga 2. Som exempel kan dessa citat ges ”Vilka ord är substantiv […]? Vilka […] är 

abstrakta […]? Vilka […]  står i plural? Vilket numerus [har orden]? Vilket substantiv är 

neutrum? Vilka substantiv står i obestämd form [och] i bestämd form? [Vilka] Två ord står i 

genitiv?” (Markstedt & Eriksson, 2017:264). Detta kapitel kan också ses som en del av de 

upprepade övningarna. 

 

Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne 

Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne förekommer i mindre utsträckning än svenska 

som erfarenhetspedagogiskt ämne och svenska som färdighetsämne, men berörs vid upprepade 

tillfällen i boken.  

Den enda uppgiften eller frågan som direkt rör litterär kanon eller epokstudier lyder ”Vilka 

hjälpmedel skulle kunna stötta och tydliggöra innehållet i följande presentationer? En 

presentation om den antika grekiska hjälten Herakles […].” (Markstedt & Eriksson, 2017:29). 

Där Herakles kan räknas tillhöra epoken antiken. Utöver det förekom avsnitt som rörde litterär 

kanon och epokstudier mer uttryckligen, men dessa delar tillhörde inte det material som 

analysen avsåg behandla eftersom det inte bestod av frågor och uppgifter.  

  Läroboken berörde elevernas vetenskapliga och offentliga språkbruk i exempelvis följande 

utdrag ”I den här slutuppgiften ska du förbereda och hålla ett informerande tal. […] Använd 

minst en källa […].” (Markstedt & Eriksson, 2017:40), ”Är tesen tydlig […] kort och kärnfull? 

[…] Är argumentet relevant för [tesen]? Vad stödjer eleven sitt argument på?” (Markstedt & 

Eriksson, 2017:181), ”[…] gradera följande situationer efter hur formella de är […].”, samt 

”vilka andra talspråkliga uttryck kan ni komma på?” (Markstedt & Eriksson, 2017:124),  

(Markstedt & Eriksson, 2017:230). Här uppmanas eleverna hålla ett informerande tal, använda 

en källa samt urskilja vad ett visst argument utgår från, något som kan sägas höra till ett mer 

vetenskapligt språkbruk. Därtill ska de avgöra hur formella ett antal situationer är, vilket kan 

tänkas beröra ett mer offentligt språkbruk. Även om de talspråkliga uttrycken i sig inte är 

offentligt eller vetenskapligt språkbruk, så utgör det talspråkliga en kontrast till dessa, något 

som tyder på att eleverna tränas i att kunna skilja på de olika typerna av språkbruk.  

Uppgifter och frågor där språket berördes som ett färdigt system var bland annat ”Utgå från 

tumregeln och avgör om dessa ord ska skrivas isär eller ihop.” (Markstedt & Eriksson, 

2017:237), ”Var och vart […] Diskutera – Vilka meningar är fel?” (Markstedt & Eriksson, 
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2017:238–239), ”I texten […] har alla de och dem plockats bort. Fyll i de tomma luckorna.” 

(Markstedt & Eriksson, 2017:240), samt ”Ett felaktigt pronomen kan skapa lustiga syftningsfel. 

Kom på ett par egna exempel och jämför […].” (Markstedt & Eriksson, 2017:244). Här tränas 

eleven till att producera rätt typ av språk, där det så ses som ett färdigt system. Det var bitvis 

svårt att skilja på huruvida innehåll som rörde språket som ett färdigt system hörde till svenska 

som litteraturhistoriskt bildningsämne eller svenska som färdighetsämne. Därför kan de 

övningar som återfinns i kapitlet Övningar på ordklasser och satsdelar, eventuellt även tänkas 

återspegla språket som ett färdigt system inom svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne. 

 

Svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne 

Den fjärde, om än inte fastlagda, ämneskonceptionen svenska som erfarenhetspedagogiskt 

demokratiämne, förekom i mycket låg omfattning. Endast vid ett tillfälle berördes demokrati, 

och då främst i relation till dithörande språkbruk. Den aktuella uppgiften lyder ”Planera en 

presentation om demokrati. Presentationen ska anpassas efter mottagaren […] situation och 

syfte. […] diskutera vilka förkunskaper era mottagare kan tänkas ha, och hur ni på bästa sätt 

kan väcka deras engagemang och intresse. […] Vad bör ni tänka på när det gäller språket?” 

(Markstedt & Eriksson, 2017:34). Det bör tilläggas att ämneskonceptionen även berördes i 

annat innehåll i läroboken, men detta speglades dock inte uppgifter och frågor. 

 

7.2.2 Svenska impulser för yrkesprogrammen 

Svenska impulser för yrkesprogrammen (Markstedt, 2012) bestod av fem större block som i sin 

tur var indelade i arton kapitel. Därtill förekom även tre tema-kapitel, som behandlade ett varsitt 

tema, samt ett kapitel som innehöll en grammatiköversikt. Även i denna lärobok förekom 

samtliga ämneskonceptioner, men i varierande utsträckning. Till övervägande del berördes 

svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne och svenska som färdighetsämne, vilka var synliga 

genom hela läroboken. Även svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne förekom i relativt 

hög utsträckning. Ämneskonceptionen berördes inte i tolv av arton kapitel, se Bilaga 2, i övriga 

kapitel förekom den minst vid ett tillfälle. Svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne 

behandlades dock endast två gånger. Även i denna lärobok uppträdde ämneskonceptionerna 

tillsammans. De som till övervägande del kombinerades var svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne och svenska som färdighetsämne. Nedan följer exempel på 

uppgifter och frågor som berörde ämneskonceptionerna i läroboken. För vidare exempel, se 

Bilaga 2. 
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Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne 

I läroboken berördes svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne i stor utsträckning genom hela 

boken, bland annat genom att elevernas erfarenheter efterfrågades. Detta kan exemplifieras av 

följande citat; ”Ett bra samtal? Hur är egentligen ett bra samtal? Vad tycker du? […].” 

(Markstedt, 2012:55), ”Vad har du för erfarenheter av att arbeta? Vilket var ditt första jobb? 

Hur upplevde du det? […]” (Markstedt, 2012:91), samt ”Varför är det så viktigt hur man pratar? 

Håller ni med om att språket bidrar till att stärka gemenskapen inom en grupp? […] egna 

exempel? Pratar ni på samma sätt med alla människor?” (Markstedt, 2012:255). Citaten söker 

elevernas egna erfarenheter och ber eleverna reflektera över hur de själva, exempelvis, talar. 

Elevernas kunskaper om sig själva och sin omgivning behandlas till exempel i följande citat 

”Vem är jag inte? […] presentera dig genom att beskriva din totala motsats.” (Markstedt, 

2012:13), ”[…] Välj en av personerna i utdraget […]. Skriv en sida ur personens dagbok […]. 

Hur upplevde den personen händelsen?” (Markstedt, 2012:118), ”Läs en roman. […] välj en 

person du fastnat för […]. Fundera även över hur bokens händelser påverkar personen. […] 

Välj en händelse ur den bok du har läst […] skriv en egen berättelse om samma händelse, fast 

vänd på perspektivet. Låt en person vars tankar och känslor läsaren inte har tillgång till i boken 

få spela huvudrollen i din berättelse.” (Markstedt, 2012:127), ”Tvingades du ta ställning till 

frågor om språket som du inte funderat på tidigare? Upptäckte du att du har åsikter som du 

knappt visste om själv?” (Markstedt, 2012:251). Eleverna uppmanas här fundera över sig själva 

och sina åsikter. Därtill antas eleverna nå förståelse för andra personer och deras upplevelser 

genom läsning. 

När det gäller kritiskt tänkande och kritisk granskning av text kan tre citat lyftas; ”Vilka 

olika ståndpunkter kan ni urskilja i […] inläggen? Motiverar eller ger [skribenten] något 

argument för sin åsikt? Hur lyder argumenten […]?” (Markstedt, 2012:76), ”Finns det en risk 

att våldsamma filmer eller […] datorspel leder till mer våld i samhället? Har någon i gruppen 

sett en film eller spelat ett spel som varit svårt att glömma efteråt? […]. Fick du […] en rejäl 

tankeställare?” (Markstedt, 2012:184), samt ”Vad är det för typ av text? Vad är syftet […]? 

Vem är mottagaren?” (Markstedt, 2012:190). Kritisk granskning av text sker genom att eleverna 

här ska granska en argumenterande text och vilket syfte en viss text har. Kritiskt tänkande sker 

i sin tur då eleverna ska resonera kring huruvida filmer och datorspel kan komma att leda till 

ökat våld i samhället. Båda citaten berör relativt vagt det kritiska tänkandet och kritisk 

granskning. Några mer talande exempel återfanns dock inte i materialet. 
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Språket behandlades som kommunikation ibland annat följande uppgifter; ”[…] om du var 

tvungen att välja ett led (sändare, budskap, kanal, mottagare, återkoppling) som är särskilt 

viktigt för att kommunikationen ska fungera smidigt – vad väljer du då? […].” (Markstedt, 

2012:20), ”Kroppens språk – […] Kroppsspråk är exempel på ordlös kommunikation […] kom 

på exempel för hur vi med olika gester och miner i ett samtal med andra kan uttrycka: ointresse, 

irritation, förvåning, engagemang.” (Markstedt, 2012:53), samt ”Hälsningsritualer – Skaka 

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

egentligen hälsa på andra människor? Skriv kort och berätta om hur du hälsar på människor du 

träffar […].” (Markstedt, 2012:53). Eleverna ska här samtala om vilka komponenter som krävs 

inom lyckad kommunikation. Utöver det berörs två exempel på kroppsspråk och 

hälsningsritualer, vilket även det kan ses som en form av kommunikation. 

 

Svenska som färdighetsämne  

Svenska som färdighetsämne berördes i hög grad genom i stort sett hela läroboken. Kapitlen 

tema Yrkesliv, Svenska på olika sätt och tema Språk (se Bilaga 2) behandlade däremot inte alls, 

eller i väldigt låg utsträckning, ämneskonceptionen. 

Elevernas formella teknik i relation till deras språkfärdigheter berördes exempelvis i 

uppgifterna; ”Du […] får närmare 60 miljoner träffar när du söker på Simpsons. […] fundera i 

stället igenom vad du faktiskt vill veta. […] Ta gärna hjälp av tipsen för hur du kan begränsa 

dina sökningar.” (Markstedt, 2012:43), ”Hur ofta och i vilka sammanhang använder ni 

Wikipedia?  Vilka […] är de största fördelarna med Wikipedia? Vilka […] är de största 

nackdelarna […]? Hur kan man göra om man är osäker på om informationen som man hittar på 

Wikipedia är pålitlig? […].” (Markstedt, 2012:45) samt ”Dina båda inledningar ska […] 

innehålla en källhänvisning […]  om var texten kommer ifrån […].” (Markstedt, 2012:214). 

Den formella teknik som nämns rör källhantering och värdering av källor, språkfärdigheter som 

kan tänkas höra till hur eleven bör referera till källorna.  

Det förekom även upprepande övningar, dessa bestod bland annat av ”Skriv en dikt som ett 

sms. Din dikt ska inte vara längre än ett meddelande. […] Skriv en dikt med inspiration från 

någon av bilderna i boken. Upprepning – skriv en dikt där varje rad i dikten börjar med samma 

ord […].” (Markstedt, 2012:147), ”Byt tempus – Skriv om det första korta utdraget ur Vägen 

till presens. Skriv sedan om utdraget ur Hungerspelen i preteritum.” (Markstedt, 2012:161), 

”Slå upp följande texter och undersök i vilket tempus de är skrivna […].” (Markstedt, 

2012:161), ”[…] Arbeta med en klasskompis och kom på så många olika anföringsverb ni kan. 
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Läs upp för varandra […].” (Markstedt, 2012:162) samt ”[…] Para ihop rätt mening med rätt 

texttyp […]. Försök att komma på några saker som är typiska för dessa fem […] texttyper […] 

vad gäller språket, innehållet och hur texterna brukar se ut.” (Markstedt, 2012:190). Övningarna 

visar på ett tydligt sätt hur eleven uppmuntras att genomföra något upprepade gånger. Dessa 

övningar kan även tänkas beröra elevernas formella tekniker i relation till språkfärdigheter. 

Angående elevernas förmåga att anpassa språket efter olika situationer förekom exempelvis 

dessa uppgifter; ”[…] Skriv en presentation av dig som ryms i ett sms-meddelande […] kom 

ihåg att i ett sms har du stor frihet att laborera med språket.” (Markstedt, 2012:12), ”Vad skiljer 

kommunikation på nätet från ’vanliga’ samtal?” (Markstedt, 2012:22), ”Varför är det viktigt att 

kunna anpassa språket efter situation och mottagare?” (Markstedt, 2012:24), ”Vilket ord passar 

bäst – vilken av synonymerna tycker ni är mest formell? Vilken är minst formell?” (Markstedt, 

2012:29), ”I den första raden ska ni komma på olika informella respektive formella situationer 

där ni använder talspråk. I den andra raden gör ni på samma sätt fast nu med skriftspråk […].” 

(Markstedt, 2012:25) samt ”[…] skapa tillsammans en ordbok med ett antal viktiga termer, 

begrepp och uttryck som […] tillhör ert yrkesspråk. Utgå från egna erfarenheter […].” 

(Markstedt, 2012:100). Citaten syftar till att eleverna ska lära sig hur kommunikation ter sig i 

olika formella och informella språkliga situationer, samt i yrkessammanhang.  

Språket behandlas som ett färdigt system i följande uppgifter och frågor ”Ska det vara de 

eller dem? Skriv av stycket och fyll i de rätta formerna.” (Markstedt, 2012:201), ”Välj några 

sms […] i din inkorg […]. Skriv dem på ett papper. Skriv sedan om varje meddelande så att det 

blir fullständiga meningar.” (Markstedt, 2012:202), ”Ska följande ord skrivas med stor eller 

liten begynnelsebokstav? […] Rätta felen.” (Markstedt, 2012:206). Citaten ämnar lära eleverna 

det rätta sättet att utföra uppgifterna, därigenom berörs språket som ett färdigt system. 

 

Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne 

Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne går att urskilja i merparten av boken, de kapitel 

där ämneskonceptionen inte gick att urskilja var tema Yrkesliv, tema Film och Svenska på olika 

sätt, se Bilaga 2. 

Den litterära kanon och epokstudier behandlades bland annat i dessa uppgifter; ”[…] genrer – 

skapar ordning och ger överblick. […] Välj en genre ni är bekanta med […]. Gör en lista över 

vad som är typiskt för er genre.” (Markstedt, 2012:115), ”Här är fem klassiker […]. Vilka av 

dessa känner du till? […]. Robinson Crusoe, Frankenstein, Romeo och Julia, Djungelboken, 

Iliaden.” (Markstedt, 2012:120), samt ”Undersök hur Glädje är uppbyggd genom att studera 
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novellens olika delar. […] Hur inleds berättelsen? Vad får vi vet om personerna och miljön?” 

(Markstedt, 2012:133). Citatet som behandlar genrer kan tänkas beröra litterär kanon då det ger 

eleverna en överblick över vilka genrer de redan har kunskaper om, och vilka typer av texter de 

inte har läst i samma utsträckning. I följande citat lyfts i stället ett antal klassiker, samt novellen 

Glädje av Anton Tjechov. Inom dessa kan Robinson Crusoe, Frankenstein, Romeo och Julia, 

Iliaden samt Glädje anses höra till verk inom kanon. 

Elevernas vetenskapliga och offentliga språkbruk berördes exempelvis i citaten; ”I den första 

raden ska ni komma på olika informella respektive formella situationer där ni använder talspråk. 

I den andra raden gör ni på samma sätt fast nu med skriftspråk […].” (Markstedt, 2012:25), 

”Vilket ord passar bäst – vilken av synonymerna tycker ni är mest formell? Vilken är minst 

formell?” (Markstedt, 2012:29) samt ”Bestäm fyra dialekter som ni vill arbeta med. Gör en 

enkät […] [skriv] det som ni vill värdera (till exempel hur ’charmig’, ’sexig’, ’snobbig’ och 

’tuff’ en dialekt uppfattas.). Vilka dialekter fick de högsta värdena? […] Kan ni se något 

mönster? Vad kan det i så fall bero på?” (Markstedt, 2012:258). Genom övningarna om 

informella och formella situationer får eleverna inblick i hur språket skiljer sig inom olika 

situationer. De får därigenom kunskaper om ett mer vetenskapligt och offentligt bruk. Att 

eleverna sedan ska värdera olika dialekter i form av hur de personligen uppfattar dem kan tänkas 

utveckla elevernas förmåga att göra skillnad på personliga betraktelser av en viss dialekt, kontra 

vad som språkligt kan anses formellt eller informellt. 

När det gäller att språket behandlas som färdigt system lyfts samma citat som berördes i svenska 

som färdighetsämne; ”Ska det vara de eller dem? Skriv av stycket och fyll i de rätta formerna.” 

(Markstedt, 2012:201), ”Välj några sms […] i din inkorg […]. Skriv dem på ett papper. Skriv 

sedan om varje meddelande så att det blir fullständiga meningar.” (Markstedt, 2012:202), ”Ska 

följande ord skrivas med stor eller liten begynnelsebokstav? […] Rätta felen.” (Markstedt, 

2012:206). Som sagt leder dessa uppgifter eleverna mot ett korrekt språkbruk. 

 

Svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne 

Det förekom inte någon uppgift eller fråga som uttryckligen berörde demokrati, däremot kan 

det möjligtvis tolkas in i följande citat; ”Anonym? – Vad tycker du […] är det en rättighet att 

få vara helt anonym på nätet? I vilka sammanhang […] kan det vara viktigt att man får vara 

anonym? […] vilka konsekvenser [får det] för hur människor uttrycker sig och vad de skriver 

om andra.” (Markstedt, 2012:76), ”Hur ofta använder du sociala medier eller bloggar? […] Vad 

tänker du kring att publicera bilder eller information som föreställer eller […] berör andra? […] 
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Har du [lagt upp] […] något […] som du sedan ångrat?” (Markstedt, 2012:98). Uppgifterna kan 

tänkas beröra demokrati då eleverna får reflektera över sin yttrandefrihet och konsekvenser av 

egna yttranden.  

 

7.3 Likheter och skillnader 
 

I avsnittet lyfts de likheter och skillnader som gick att urskilja med hjälp av analysen i avsnitt 

7.1 och 7.2. Avsnittet är att betrakta som en resultatdel, för diskussion av jämförandet – se 

kapitel 8. Diskussion. Avsnittet ämnar besvara frågeställning 3 och 4. 

 

7.3.1 Ämnesplan och läroböcker 

Analysen av ämnesplanen, se avsnitt 7.1, visade på hur svenska som färdighetsämne, svenska 

som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne samtliga 

förekom i nästintill likvärdig utsträckning. Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne var 

dock den ämneskonception som i huvudsak berördes i ämnesplanen. Detta stod i ganska stark 

kontrast till läroböckerna, vilka i väsentligt lägre uträckning berörde svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne. De två läroböckerna behandlade i stället svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne i majoriteten av sina uppgifter och frågor, se Bilaga 2. Därefter 

följde svenska som färdighetsämne, vilket också förekom i hög utsträckning i läroböckerna. Till 

skillnad från ämnesplanen lyftes däremot inte svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne 

alls i samma utsträckning. Den ämneskonception som berördes i majoriteten av fallen i 

ämnesplanen behandlades alltså i avsevärt lägre utsträckning i läroböckerna. 

Slutligen kan det även nämnas hur svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne var 

urskiljbar i mycket låg utsträckning i både ämnesplan och läroböcker. I ämnesplanen berördes 

ämneskonceptionen endast en gång gällande språklig variation. I läroböckerna lyftes den enbart 

vid ett fåtal tillfällen, dock återspeglade inte detta det centrala innehållet. Detta då 

ämneskonceptionen i det centrala innehållet var anknutet till språklig variation, medan det i 

läroböckerna berördes i samband med framförande av tal och i relation till yttrandefrihet.  

 

7.3.2 Läroböcker  

Analysen av uppgifter och frågor i läroböckerna visade på en i huvudsak motsvarande 

fördelning av ämneskonceptioner. Vissa skillnader förekom dock. Exempelvis var svenska som 

färdighetsämne mer framträdande i Svenska impulser 1, framförallt inom kapitlet Övningar på 
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ordklasser och satsdelar, som inte hade en motsvarighet i Svenska impulser för 

yrkesprogrammen. I stället kan man säga att Övningar på ordklasser och satsdelar motsvarades 

av betydligt färre uppgifter i kapitlen Att skriva berättelser och Skrivandets hantverk i Svenska 

impulser för yrkesprogrammen. Å andra sidan kunde uppgifter och frågor i Svenska impulser 

för yrkesprogrammen mer explicit kopplas till ämneskonceptionerna, medan det Svenska 

impulser 1 uttrycktes mer implicit. Överlag kan slutligen även nämnas att Svenska impulser 1 

oftast hade färre uppgifter och frågor till respektive del än vad som återfanns i Svenska impulser 

för yrkesprogrammen, se Bilaga 2. 

Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne betonades i likvärdig omfattning i de båda 

läroböckerna. Även i de kapitel i Svenska impulser för yrkesprogrammen som inte återfanns i 

Svenska impulser 1, berördes ämneskonceptionen återkommande – se Bilaga 2. Svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne behandlades dock inte i lika hög utsträckning som de ovan 

nämnda. Bortsett från att kapitlet Vanliga fel i svenskan i Svenska impulser 1 inte hade någon 

motsvarighet i Svenska impulser för yrkesprogrammen, så förekom ämneskonceptionen 

omfångsmässigt i samma utsträckning i läroböckerna. Dock skilde det sig när det gällde hur 

tydligt ämneskonceptionen gick att anknyta till en uppgift eller fråga. I Svenska impulser 1 

skedde detta mer implicit, medan citaten ur Svenska impulser för yrkesprogrammen på ett mer 

direkt sätt var dithörande. Genom det behandlades ämneskonceptionen i högre utsträckning 

inom Svenska impulser för yrkesprogrammen. 

Svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne var däremot svår att urskilja ur båda 

läroböckerna. Endast vid ett tillfälle i Svenska impulser 1 och två tillfällen i Svenska impulser 

för yrkesprogrammen återfanns ämneskonceptionen. I Svenska impulser 1 var det uttalat att 

uppgiften skulle röra demokrati, se avsnitt 7.2.1 och Bilaga 2. Medan det i Svenska impulser 

för yrkesprogrammen var mer av en tolkningsfråga huruvida uppgifterna anspelade på 

ämneskonceptionen eller inte, se avsnitt 7.2.2 och Bilaga 2. 

8. Diskussion  
 

Kapitlet består av en diskussion som behandlar de resultat som framkommit i kapitel 7. Analys. 

I avsnitt 8.1 diskuteras de likheter och skillnader som uppdagats dokumenten emellan. I avsnitt 

8.2 diskuteras de likheter och skillnader som framkommit genom analysen av de två 

läroböckerna. Avsnitt 8.3 innehåller slutligen en diskussion angående metodval och 

genomförande. Vidare forskning berörs i avsnitt 8.4.  
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8.1 Ämnesplan och läroböcker 
 

Genom analysen av ämnesplanen kan det utläsas, precis som Hultin (2006:92) hävdade, att 

ämnesplanen är mångfacetterad – det är svårt att anknyta den till en viss ämneskonception. 

Dock var det möjligt att urskilja att svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne var den 

ämneskonception som framhävdes i störst utsträckning. Läroböckerna bestod inte av samma 

fördelning. De behandlade i kontrast till ämnesplanen svenska som erfarenhetspedagogiskt 

ämne i de flesta av uppgifterna och frågorna - även om samtliga ämneskonceptioner var synliga. 

Detta leder till slutsatsen att ämnesplan och läroböcker inte överensstämmer när det kommer 

till hur de innehållsmässigt relaterar till de olika ämneskonceptionerna.  

Men vad spelar då denna diskrepans mellan dokumenten för roll? Och hur kommer det sig 

att denna åtskillnad kan förekomma? Svaret tycks ligga i de tomrum som finns i texten, och hur 

detta möjliggör tolkningar av ämnesplanen. Dessa tomrum, som Thavenius (1999:135ff) lyfter, 

blir därav av hög relevans. Genom tomrummen kan man tänka sig att det sker en tolkning i flera 

led; från ämnesplan till lärobok, från lärobok till lärare och slutligen från lärare till elev. 

Tolkningen av ämnesplanen kan därför sägas vila på den realisering som den enskilde läsaren 

har av svenskämnet. På så sätt kan ämnesplanen efter mötet med läroboksförfattaren i stället 

gestaltas av författarens personliga bild av svenskämnet. I de senare leden blir dessutom 

innehållet tolkat ännu en gång av den enskilde läraren, som sedan omsätter innehållet i faktisk 

undervisning. En undervisning som i sin tur tolkas av eleven.  

Skillnaden mellan dokumenten kan i det avseendet hävdas inte spela någon roll alls, om man 

ser till att den personliga tolkningen ändå styr innehållet. Å andra sidan är det värt att notera, i 

enlighet med Bommarco (2006:18) och Malmgren (1996:89), att den personliga realisering man 

har av svenskämnet förmodligen grundas i den utbildning man själv införskaffat sig i ämnet. 

En utbildning som även den vilar på ämneskonceptionerna i olika grad, beroende på vilken eller 

vilka som var mest betonade när man själv utbildade sig. Därtill, som Thavenius (1999:143f) 

nämnde, är den kunskap som idag värderas och behandlas i styrdokument och läroböcker 

resultatet av de traditioner som lett fram till just detta innehåll. Det är produkten av de grupper 

som har haft den faktiska makten att genomdriva sina uppfattningar. Därtill kan man även 

argumentera för att ämnesplanen för svenska 1 visar på vad eleverna förväntas lära sig i ämnet 

inför framtida samhällsliv, då den är beslutad av regeringen. Om innehållet i ämnesplanen inte 

avspeglas i läroboken, kan det leda till att eleverna inte införskaffar sig de kunskaper som de 

bör ha inför framtida studier och deltagande i samhället.  
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Wahlström (2016:205ff) poängterade hur de kunskapssyner som är synliga i analysmaterialet 

visar på vad som anses vara viktig kunskap. Genom att ämnesplanen främst berörde svenska 

som litteraturhistoriskt bildningsämne, och läroböckerna i huvudsak behandlade svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne, så kommer också olika kunskapssyner här till uttryck. Gällande 

den didaktiska frågan vad som berörs inom ämnesplan och läroböcker, så behandlade 

ämnesplanen främst bildning och förvärvandet av ett visst kulturarv, vilket kan anknytas till en 

mer analytisk kunskapssyn. Läroböckerna fokuserade däremot till större del på elevernas 

erfarenheter, vilket tyder på en mer holistisk kunskapssyn. Vad som anses vara viktig kunskap 

skiljer sig därför dokumenten emellan. Det faktum att läroböcker dessutom påverkar 

undervisningen i större utsträckning än styrdokument (Ullström 2007:127ff), leder till att 

undervisningen alltså inte stämmer överens med den ämnesplan som regeringen beslutat om. 

Analysen kan därigenom sägas tyda på att svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne får störst 

utrymme i dagens svenskundervisning. Detta trots att ämnesplanen till största del berör svenska 

som litteraturhistoriskt bildningsämne. 

 

8.2 Läroböcker 
 

Som ovannämnt har ämnesplanen en viktig roll när det gäller att urskilja och anpassa innehåll 

till undervisningen. Men som Ullström (2007:127ff) poängterade är dock läroboken det 

material som i allra störst utsträckning påverkar vad som faktiskt tas upp under lektionerna. 

Trots en gemensam ämnesplan visade analysen att det förekom relativt stora skillnader mellan 

läroböckerna som riktade sig till olika program, i enlighet med Waltå (2011:12) och Persson 

(2007:166f). Ämneskonceptionen svenska som färdighetsämne, som enligt Hultin (2012:282) i 

huvudsak dominerar inom de yrkesförberedande programmen, förekom i störst utsträckning i 

Svenska impulser 1 – läroboken som riktar sig till studieförberedande program. Enligt samma 

mönster förekom svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne i störst utsträckning inom 

Svenska impulser för yrkesprogrammen. Detta trots att ämneskonceptionen enligt Hultin 

(2012:281f) främst betonas inom studieförberedande program. Dessa resultat överensstämde 

alltså inte med empirin. Resultatet att svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne förekom i 

motsvarande mängd i båda läroböckerna går däremot i linje med det Hultin (2012:284f) lyfte 

angående att ämneskonceptionen inte varit bunden till någon specifik programtyp.  

Det faktum att Svenska impulser 1 i högre utsträckning berörde svenska som färdighetsämne, 

och generellt hade färre uppgifter och frågor, kan tyda på främst två saker. Dels kan det bero 

på att eleverna inte förmodas arbeta lika läroboksnära i dessa program, något som tyder på 
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svenska som färdighetsämne. Dels kan det även grundas i läroboksförfattarens eventuella 

föreställningar om den tilltänkta elevgruppen, som Nordlund (2011, s. 155f) poängterade. 

Kanske antas inte eleverna på studieförberedande program behöva samma guidning, samt 

mängd uppgifter och frågor, som elever på yrkesförberedande program?  

Förekomsten av svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne i Svenska impulser för 

yrkesprogrammen kan i sin tur också tänkas bero på två saker. Antingen anser 

läroboksförfattaren personligen att ämneskonceptionen är en viktig del av ämnet, eftersom 

läroboken påverkas av dess författare (Selander, 1988:19). Alternativt bedömer författaren att 

den tilltänkta elevgruppen är i behov av att reflektera mer över det innehåll som hör till denna 

ämneskonception. Det senare skulle även kunna förklara den lägre förekomsten i Svenska 

impulser 1. I detta fall antar författaren att elever på de studieförberedande programmen redan 

har viss kunskap om ämneskonceptionen, den berörs därför inte i samma omfattning.  

När det gäller själva utformningen av uppgifterna och frågorna gick det som sagt att tydligt 

urskilja ämneskonceptioner i Svenska impulser för yrkesprogrammen, medan de var mindre 

lättidentifierade i Svenska impulser 1. Utöver det kan man även hävda att uppgifterna i Svenska 

impulser för yrkesprogrammen ofta uppfattas som mer utförliga. Även där läroböckernas 

innehåll motsvarade varandra så lyfte den läroboken i regel fler aspekter i ett högre antal frågor. 

Som Ullström (2007:128) nämnde så signalerar frågorna vad eleven ska göra, därför kan detta 

återigen tänkas vara orsakat av läroboksförfattarens bild av den tilltänkta elevgruppen. Denna 

bild tyder i sådana fall på att elevgruppen antas behöva den mängden stöd och ledsagning i 

ämnet, något som alltså inte antas om elevgruppen på studieförberedande program. Även när 

det kommer till den uppgiftkultur som Ullström (2007:127ff) lyfte, så erbjuds eleverna alltså 

skilda uppgiftskulturer och antas behandla lärobokens innehåll på olika sätt inom olika 

gymnasieprogram. 

Vad får då detta för konsekvenser? Och vilken kunskap erbjuds eleverna? Om man ser till 

innehåll inom ämneskonceptioner, så får eleverna på de studieförberedande programmen större 

tillgång till uppgifter och frågor som rör grammatiska kunskaper. Eleverna på 

yrkesförberedande program får i stället större tillgång till hjälp i hur de generellt kan arbeta med 

innehållet i läroboken. Med tanke på att svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne återfanns i 

högt antal fall genom båda läroböckerna, möter båda elevgrupperna relativt holistiska 

kunskapssyner. Däremot behandlar båda böckerna mer analytiska förhållningssätt i och med 

ämneskonceptionerna svenska som färdighetsämne och svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne. Det är dock möjligt att argumentera för att Svenska impulser för 
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yrkesprogrammen, i högre grad än Svenska impulser 1, möter svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne, och därigenom en helhetsbild av ämnet. Detta grundar sig i att 

Svenska impulser för yrkesprogrammen bland annat har flera kapitel som inte motsvaras av 

Svenska impulser 1. Men även i de delar som motsvarar varandra innehåller Svenska impulser 

för yrkesprogrammen ofta fler och mer omfattande uppgifter och frågor. Analysen leder därav 

till tolkningen att yrkesförberedande program erbjuds ett mer omfattande stöd i läroboken, 

medan studieförberedande program i större utsträckning antas redan ha dessa kunskaper, 

alternativt antas få stödet på annat håll.  

 Gemensamt för båda läroböckerna är dock att de inte erbjuder eleverna svenska som 

erfarenhetspedagogiskt demokratiämne. Kanske kan den låga förekomsten förklaras av att 

denna ämneskonception inte är fastställd på samma sätt som de andra. Å andra sidan betonas 

ämneskonceptionen i det centrala innehållet gällande språklig variation, något som inte 

återspeglades i läroböckernas dithörande delar.  

Ämnesdidaktiskt kan man dock hävda att vad som berörs gällande ämneskonceptioner, om 

än i olika utsträckning, stämmer relativt väl överens böckerna emellan. Eleverna möter ett 

omfattande ämne och rustas med kunskaper inför olika framtida bruk. Ändock blir det svårt att 

definiera exakt vilken bild eleverna får av ämnet. Kanske kan det argumenteras för att eleverna 

går miste om viss kunskap när läroböckerna fokuserar på annan kunskap än ämnesplanen, eller 

när en lärobok fokuserar mer på en ämneskonception än en annan. Å andra sidan kan 

uppgifterna och frågorna bara ge en indikation på hur den faktiska undervisningen ser ut i 

gymnasieskolan. För att nå ett fullständigt svar på det hade det krävts att exempelvis 

Lundströms (2007:26ff) tankar om ämneskonstruktion vägdes in. Däremot kan analysen ge en 

tydlig uppfattning om hur läroboksförfattaren visualiserar den tilltänkta elevgruppen, och hur 

hen förväntar sig att läraren behöver arbeta med just den gruppen. Slutligen leder resultatet även 

till ett försök att besvara frågan vad svenska är – en bild av vilka ämneskonceptioner som 

svenskämnet består av idag skapas. Om vi dessutom ser tillbaka på hur svenskämnet utvecklats 

över tid, blir det tydligt hur ämnet förmodligen kommer fortsätta att förändras. Kanske uppstår 

med tiden nya ämneskonceptioner som bemöter den tilltänka elevgruppen på nya sätt, och 

därmed erbjuder eleverna en annan form av kunskap. 
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8.3 Metod och genomförande 
 

Undersökningen hade i viss mån gynnats av att även innehållet i läroböckerna vägdes in i 

materialet. Det hade gett möjlighet att ge ett mer exakt svar på vilka ämneskonceptioner som 

eleverna erbjuds i läroböckerna. Materialet hade dock i detta fall blivit betydligt mer 

omfångsrikt och inte genomförbart inom ramen för denna studie. Resultatet hade även i sådana 

fall behövts kvantifieras. För att därtill skapa ett mer jämförbart resultat hade en analys av ett 

större antal läroböcker varit att föredra. Trots det typiska urvalet så hade ett större urval kunnat 

bidra till ett mer reliabelt resultat. Avslutningsvis hade även den faktiska undervisningen 

behövts vägas in för ett fullständigt svar gällande vilka ämneskonceptioner som eleverna 

eventuellt erbjuds. Med utgångspunkt i frågeställningarna har dock analysen svarat på det den 

ämnade att undersöka. Trots det begränsade urvalet ger resultatet en tydlig bild av vilka 

ämneskonceptioner som förekommer i svenskämnets ämnesplan och läroböcker, samt av hur 

detta skiljer sig över programgränser.  

 

8.4 Vidare forskning 
 

Under analysen noterades att såväl ordval, textval och bildval skilde sig markant mellan 

läroböckerna. Det visade även ytterligare på den bild läroboksförfattaren har av den tilltänkta 

elevgruppen. Vidare forskning skulle därför kunna väga in även de aspekterna och genom det 

även beröra innehållet i läroböckerna. Det hade dessutom varit intressant att vid forskning av 

större omfång kunna undersöka hur ämneskonceptionerna, och det som framkom i analysen, 

faktiskt ter sig i undervisning – inte endast inom styrdokument och läroböcker. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              

 

40 

Litteratur 
Bommarco, B. (2006). Texter i dialog. En studie i gymnasieelevers litteraturläsning. Malmö 
högskola. 
https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/7212/Texteridialog_inlaga.pdf?sequence=1&isAll
owed=y [2021-04-02] 

 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Malmö: Liber 

 
Elmeroth, E. (2005). Svenska som demokratiämne. I: Grundskolans ämnen i ljuset av 
Nationella utvärderingen 2003: Nuläge och framåtblickar. Kalmar: Lenanaders grafiska. 

 
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Towns, A., Wängnerud, L. (2017). Metodpraktikan: 
Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 5:e uppl. Stockholm: Wolters Kluwer 
Sverige AB. 

 
Hansson, F. (2011). På jakt efter språk: om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne. Malmö 
högskola. 

 
Hultin, E. (2012). Svenskämnets traditioner som dold läroplan. I: Englund, T. (red.), Vad räknas 
som kunskap: läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: 
Liber, 277-288   

 
Hultin, E. (2006). Samtalsgenrer i gymnasieskolans undervisning. En ämnesdidaktisk studie. 
Diss. Örebro: Örebro universitet. 
http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:137146/FULLTEXT01 [2021-04-15] 

 
Lundström, S. (2007). Textens väg: Om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans 
svenskundervisning. Diss. Umeå: Umeå universitet, Doktorsavhandlingar i ämnesdidaktik nr 1. 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:140819/FULLTEXT01.pdf [2021-04-02] 

 
Lärarnas Riksförbund. (2018). Skolans styrdokument. 
https://www.lr.se/yrketsforutsattningar/skolansstyrdokument.4.3cb716391262c05111b800075
.html [2021-04-21] 

 
Malmgren, G. (1999). Svenskämnets identitetskriser - moderniseringar och motstånd. I: 
Thavenius, J. (red.), Svenskämnets historia. Lund: Studentlitteratur, 90-118 

 
Malmgren, L. G. (1996). Svenskundervisning i grundskolan. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur.  

 
Markstedt, C. J., Eriksson, S. (2017). Svenska impulser 1. 2:a uppl. Stockholm: Sanoma 
Utbildning AB 
 



                                                                                                              

 

41 

Markstedt, C. J. (2012). Svenska impulser för yrkesprogrammen. Stockholm: Sanoma 
Utbildning AB 
 
Molander, B. (2003). Filosofiska analyser av pedagogiska texter – och bristen på sådana. I: 
Staffan Selander (red.), Kobran, nallen och majjen: Tradition och förnyelse i svensk skola och 
skolforskning. Stockholm: Liber. 

 
Molloy, G. (2003). Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Lund: Studentlitteratur. 

 
Molloy, G. (2007). Skolämnet svenska: en kritisk ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur.  

 
Molloy, G. (2017). Svenskämnets roll: Om didaktik, demokrati och critical literacy. Lund: 
Studentlitteratur. 

 
Norlund, A. (2011). Om kritisk läsning på gymnasiet. I: Carlsson, M., Brömssen, K.V. (red.). 
Kritisk läsning av pedagogiska texter: genus, etnicitet och andra kategoriseringar. (1. uppl.). 
Lund: Studentlitteratur, 155-178. 

 
Persson, M. (2007). Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella 
vändningen. Lund: Studentlitteratur.  

 
Selander, S. (1988). Lärobokskunskap. Lund: Studentlitteratur.  

 
Selander, S. (2003). Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och kommunikation. 
En översikt över läromedel – perspektiv och forskning. Bilaga 2, SOU 2003:15. Läromedel - 
specifikt. https://data.riksdagen.se/fil/AD41DFBA-75CB-4E34-94E8-294BE055D1AD 
[2021-04-01] 
 
Skolverket. (2011b). Gymnasiegemensamma ämnen - Gymnasieskola 2011. Stockholm:  
DanagårdLitho AB. 
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65761f/1553960756863/pdf2583.
pdf  [2021-03-30] 

 
Skolverket. (2021). Gymnasieprogrammen.    
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen  [2021-04-15] 
 
Skolverket. (2011a). Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och  
gymnasiegemensamma ämnen.  
file:///Users/klarapetersson/Downloads/gymnasiets%20l%C3%A4roplan%20samt%20%C3%
A4mnesplaner%20gemensamma.pdf [2021-05-10] 

 
 



                                                                                                              

 

42 

Skolverket. (2011c). Ämne - Svenska. 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsu
bject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy%26sv.url%3D12.5dfee44715d35a5cdfa9
2a3&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor2  [2021-03-30] 

 
Thavenius, J. (1999). Det avpolitiserade språket. I: Säfström, Carl Anders & Östman, Leif (red.) 
Textanalys. Lund: Studentlitteratur, 135-147 

 
Thavenius, J. (1999). Svenskämnets historia. Lund: Studentlitteratur. 

 
Ullström, S. O. (2007). Läroboken som lärare. Uppgiftskulturer i läromedel för 
gymnasieskolan. I: Anders Sigrell (red.), Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk 
inriktning. Umeå, 125-145   
https://www5.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2014/12/fj_rde_nat_konf_pdf_307
24.pdf [2021-04-01] 

 
Wahlström, N. (2016). Läroplansteori och didaktik. 2. uppl. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 
 
Waltå, L. K. (2011). Läroböcker i svenska? En studie av ett läromedel för yrkesförberedande 
gymnasieprogram och dess modelläsare. Licentiatavhandling, Malmö: Malmö högskola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              

 

43 

Bilaga 1 
Analysverktyg 
Fråga 1–14 i analysverktyget rör frågeställning 1 och 2, de svar som framkom genom dessa 
frågor ligger till grund för besvarandet av frågeställning 3 och 4. 
 

Svenska som färdighetsämne: 

1. Behandlar ämnesplanen/uppgifter och frågor i läroböckerna formell teknik i relation till 

språkfärdigheterna? 

2. Behandlar ämnesplanen/uppgifter och frågor i läroböckerna upprepade övningar? 

3. Behandlar ämnesplanen/uppgifter och frågor i läroböckerna elevernas förmåga att anpassa 

språket efter olika språksituationer? 

4. Behandlar ämnesplanen/uppgifter och frågor i läroböckerna språket som ett färdigt system? 

 

Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne: 

5. Behandlar ämnesplanen/uppgifter och frågor i läroböckerna litterär kanon och epokstudier? 

6. Behandlar ämnesplanen/uppgifter och frågor i läroböckerna ett vetenskapligt och offentligt 

språkbruk? 

7. Behandlar ämnesplanen/uppgifter och frågor i läroböckerna språket som ett färdigt system? 

 

Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne: 

8. Behandlar ämnesplanen/uppgifter och frågor i läroböckerna elevernas erfarenheter? 

9. Behandlar ämnesplanen/uppgifter och frågor i läroböckerna elevernas kunskaper om sig 

själva och sin omgivning? 

10. Behandlar ämnesplanen/uppgifter och frågor i läroböckerna kritiskt tänkande och kritisk 

granskning av text? 

11. Behandlar ämnesplanen/uppgifter och frågor i läroböckerna språket som kommunikation? 

 

Utöver de analysfrågor som rör svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, tillkommer tre 

frågor för ämneskonceptionen svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne: 

12. Behandlar ämnesplanen/uppgifter och frågor i läroböckerna en likvärdig utbildning? 

13. Behandlar ämnesplanen/uppgifter och frågor i läroböckerna demokratifrågor? 

14. Behandlar ämnesplanen/uppgifter och frågor i läroböckerna demokratisk fostran? 



                                                                                                              

 

44 

Bilaga 2 
I tabellen nedan redogörs för samtliga uppgifter och frågor som behandlades vid analysen.  De 

olika huvudrubrikerna markeras med fetstil och teckensnittsstorlek 10, underrubriker markeras 

med fetstil kursiv i teckensnittsstorlek 10. Därefter följer de analyserade uppgifterna och 

frågorna till varje avsnitt. De rubriker som är placerade jämte varandra kan sägas motsvara 

varandra innehållsmässigt, även om rubrikerna inte alltid är desamma. Vid de tillfällen då en 

del inte motsvaras av den andra läroboken så markeras det i den aktuella kolumnen. 

I kolumnerna Ämneskonceptioner markeras ämneskonceptionerna enligt följande: 

Svenska som färdighetsämne – F 

Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne – L  

Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne – E  

Svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne – D  

Svenska impulser 1 Ämnes-
konceptioner 

Svenska impulser för yrkesprogrammen Ämnes-
konceptioner 

Motsvarande del förekommer ej.  Det handlar om dig (s. 8-45) 
I startblocket (s.10-17) 
 […] Skriv en presentation av dig som ryms i ett sms-
meddelande […] kom ihåg att i ett sms har du stor frihet 
att laborera med språket. 
 
[…] Skriv en presentation av dig på ungefär en A4-sida. 
Berätta kort om din bakgrund, om dina intressen och 
främsta egenskaper […]. 
 
Vem är jag inte? […] presentera dig genom att beskriva 
din totala motsats. 
 
[…] Vilka fördelar tycker du att det finns med samarbeten 
i skolan? Vilka fördelar finns med att få arbeta på egen 
hand? […] 
 
Vi tar alla roller i en grupp. Vilken roll brukar du ta? […]: 
ledaren, iakttagaren, dissaren, pådrivaren, den otålige [?] 
 
Egna erfarenheter […] Välj någon situation och beskriv så 
utförligt du kan vad det var som gjorde att gruppen 
fungerade så väl eller inte fungerade alls. På vilket sätt 
bidrog du själv till resultatet? 
 
Om kommunikation (s. 18-29) 
[…] om du var tvungen att välja ett led (sändare, budskap, 
kanal, mottagare, återkoppling) som är särskilt viktigt för 
att kommunikationen ska fungera smidigt – vad väljer du 
då? […]. 
 
Egna exempel - kom tillsammans med en klasskompis på 
några olika kommunikationssituationer. Vem är sändare, 
vad är budskapet, vilken är kanalen, vem är mottagare och 
hur ser återkopplingen ut? […]. 

 
 
E 
 
 
 
E 
 
 
 
E 
 
 
E 
 
 
 
E 
 
 
E 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
E, F 
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Samtala om texten - Vad skiljer kommunikation på nätet 
från ”vanliga” samtal? 
 
Diskutera – Vad tycker du är de största skillnaderna 
mellan att kommunicera på nätet och i verkliga livet? […]. 
 
Samtala om texten - Varför är det viktigt att kunna anpassa 
språket efter situation och mottagare? 
 
I min utkorg - […] Hur ser ditt språk ut när du sms:ar? 
Finns det några förkortningar eller symboler […]? Finns 
det andra regler i språket som du struntar i […]? 
 
Klassens flinkaste fingrar – Vem sms:ar snabbast i 
klassen? 
 
Informella och formella situationer - […] I den första 
raden ska ni komma på olika informella respektive 
formella situationer där ni använder talspråk. I den andra 
raden gör ni på samma sätt fast nu med skriftspråk […]. 
 
En rapport eller en rap? […] din svensklärare ger dig 
uppdraget att söka information och lära dig mer om 
ungdomsspråk och slang. Du får fem förslag på hur du ska 
redovisa: skriva en kort rapport […] skriva en berättelse 
[…] hålla en muntlig redovisning […] skriva en kort pjäs 
[…] skriva en raptext. Vilket förslag skulle du välja? […]. 
 
Vilket ord passar bäst – vilken av synonymerna tycker ni 
är mest formell? Vilken är minst formell? 
 
Ditt sätt att lära (s. 30-45) 
Goda råd är inte dyra – Vilka råd skulle du vilja ge till en 
kompis som inte alls känner sig motiverad i skolan? Hur 
kan man tänka och vad kan man göra för att hitta lusten 
och viljan att lära? 
 
Att hitta i en bok – sammanfatta i några meningar, utifrån 
de olika kapitelrubrikerna […], vad ni anser vara bokens 
huvudsakliga innehåll. […] På vilken sida börjar kapitlet 
”Skrivandets hantverk”? På vilka sidor i boken kan du läsa 
om hur man argumenterar? Vem har skrivit artikeln 
”Karismatiskt till döds”? I vilket block ingår kapitlet 
”Poesi”? På vilken sida får du lära dig vad en anafor är? 
 
Vännerna i Springfield - […] Du bestämmer dig för att du 
vill presentera din favorit tv-serie The Simpsons. Du […] 
får närmare 60 miljoner träffar när du söker på Simpsons. 
[…] fundera i stället igenom vad du faktiskt vill veta. […] 
Ta gärna hjälp av tipsen för hur du kan begränsa dina 
sökningar. 
 
Diskutera – Hur ofta och i vilka sammanhang använder ni 
Wikipedia?  Vilka […] är de största fördelarna med 
Wikipedia? Vilka […] är de största nackdelarna […]? Hur 
kan man göra om man är osäker på om informationen som 
man hittar på Wikipedia är pålitlig? […]. 
 
 
 

E, F 
 
 
E, F 
 
 
E, F 
 
 
E 
 
 
 
E 
 
 
F, L, E 
 
 
 
 
E, L, F 
 
 
 
 
 
 
L, E 
 
 
 
E 
 
 
 
 
F, L 
 
 
 
 
 
 
 
E, F 
 
 
 
 
 
 
F, E 
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Ordet är ditt (s. 8-41) 
Att samtala (s. 8-20) 
Diskutera – Det finns olika typer av tystnad och 
tystnad kan upplevas olika […]. I vilka 
situationer tycker ni att det är jobbigt med 
tystnad? […] Hur nära ska man stå varandra i ett 
samtal?  
 
Skriv – Skaka hand, kramas, kindpussas eller 
dunka varandra i ryggen? Ja, hur ska man 
egentligen hälsa på andra människor? Skriv kort 
och berätta om hur du hälsar på olika människor 
du träffar […]. 
 
Tala – […] Fördela följande roller i gruppen: En 
som berättar […] Två som lyssnar och ställer 
frågor […] En som observerar […], följ sedan 
upp med att alla i gruppen ger sin bild av hur 
samtalet blev. 
 
Skriv – Hur är egentligen ett bra samtal? Vad 
tycker du? […] skriv sedan ner några saker som 
utmärker ett bra samtal. 
 
Gå på djupet – I den här slutuppgiften ska ni 
förbereda och genomföra ett samtal i klassen om 
en novell eller en kortfilm som ni läser eller ser 
tillsammans. I samtalet kommer ni att utgå från 
en samtalsmodell som kallas för ”Jag undrar”. 
 
 
 
 
 
 
 
Tala inför andra (s. 20-41) 
Diskutera - […] Vilka hjälpmedel skulle kunna 
stötta och tydliggöra innehållet i följande 
presentationer? […] om den antika grekiska 
hjälten Herakles […], om skillnaden mellan 
dialekter och sociolekter […], av 
Nobelpristagaren i litteratur, poeten och 
sångaren Bob Dylan […], om dystopier i 
litteraturens- och filmens värld. 
 
Skriv – planera en presentation om demokrati. 
Presentationen ska anpassas efter mottagaren 
[…] situation och syfte. […] diskutera vilka 
förkunskaper era mottagare kan tänkas ha, och 
hur ni på bästa sätt kan väcka deras engagemang 
och intresse. […] Vad bör ni tänka på när det 
gäller språket? 
 
Samtala om texten – vad är […] syftet med talet? 
Hur kommenterar [talaren] sitt ämne? Finns det 
argumenterande inslag i […] talet? Vilka källor 
använder [talaren]? Finns det begrepp i talet som 
[talaren] förklarar eller definierar?     
 

 
 
E 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
E, F 
 
 
 
 
 
E, F 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E, F, L 
 
 
 
 
 
 
 
 
D, F, E 
 
 
 
 
 
 
 
E, F, L 
 
 
 
 
 

Ordet är ditt (s. 46-84) 
Att samtala (s. 48-57) 
Kallprat och småsnack – För vissa kommer kallpratet 
naturligt. Andra tycker att det är svårt och lite obehagligt. 
Vad ska man egentligen prata om? […] Hur kan man 
inleda ett samtal med någon som man inte känner så väl, 
eller inte känner alls? 
 
För tyst – och för nära? Diskutera – Det finns olika typer 
av tystnad och tystnad kan upplevas olika. […] I vilka 
situationer tycker ni att det är jobbigt med tystnad? […] 
Hur nära varandra kan man stå när man samtalar utan att 
det känns påträngande? […] Varför är det så jobbigt? 
 
Kroppens språk - […] Kroppsspråk är exempel på ordlös 
kommunikation […] kom på exempel för hur vi med olika 
gester och miner i ett samtal med andra kan uttrycka: 
ointresse, irritation, förvåning, engagemang. 
 
Hälsningsritualer – Skaka hand, kramas, kindpussas eller 
dunka varandra i ryggen (”grabbkramas”)? Ja, hur ska man 
egentligen hälsa på andra människor? Skriv kort och 
berätta om hur du hälsar på människor du träffar […]. 
 
Ett bra samtal? Hur är egentligen ett bra samtal? Vad 
tycker du? […] skriv sedan ner några saker som utmärker 
ett bra samtal. 
 
Gå på djupet – Läs en novell i klassen, gärna högt. 
Förbered er […] för ett samtal kring novellens innehåll och 
budskap genom […] novellanalysfrågorna […], ha ett 
litteratursamtal med analysfrågorna som utgångspunkt. 
[…]. Se en film i klassen och studera hur den är uppbyggd. 
Utgå från mallen över filmens dramaturgi […], ha ett 
samtal om filmen med mallen som utgångspunkt. 
 
Tala inför andra (s. 58-73) 
[…] muntliga övningar […] inför mer förberedda samtal 
och redovisningar. […] Kom på så många ord som möjligt 
inom någon av kategorierna nedan […]. Välj en dikt, ett 
utdrag ur en roman eller en låttext som du tycker mycket 
om. Hur kom du i kontakt med den? Vad säger texten dig? 
En sak jag inte kan leva utan – ta med ett föremål till 
skolan […], ditt föremål ska berätta något om dig som 
person. […] Berätta varför den här saken har betytt så 
mycket för dig. 
 
Gå på djupet – välj ett ämne som intresserar dig och håll 
ett informerande tal […] syftet […] är att på ett 
intresseväckande sätt dela med dig av dina kunskaper, 
tankar och erfarenheter […]. Hylla och beröm – förbered 
och håll ett tal […] där du hyllar en person, organisation, 
film, bok eller ett föremål […]. Syftet […] är att lyfta fram 
de egenskaper, kvaliteter eller funktioner som gör den eller 
det du hyllar speciellt. 
 
Argumentera (s. 74-85) 
Vilka olika ståndpunkter kan ni urskilja i […] inläggen? 
Motiverar eller ger [skribenten] något argument för sin 
åsikt? Hur lyder argumenten […]? 

 
 
E 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
E 
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Gå på djupet – I den här slutuppgiften ska du 
förbereda och hålla ett informerande tal. […] 
Använd minst en källa […]. Använd gärna […] 
stilfigurer. Lägg extra tid på […] en 
intresseväckande inledning och en tydlig 
avslutning. […]  Tänk särskilt på 
åhörarkontakten […] och ta gärna emot respons 
från andra. 
 
Motsvarande del till ”Argumentera” i 
Svenska impulser för Yrkesprogrammen ingår 
i kapitlet ”Skrivandets hantverk”. 

F, L, E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anonym? – Vad tycker du […] är det en rättighet att få 
vara helt anonym på nätet? I vilka sammanhang […] kan 
det vara viktigt att man får vara anonym? Skriv ett eget 
kort inlägg, […] vilka konsekvenser [får det] för hur 
människor uttrycker sig och vad de skriver om andra.  
 
Det här borde alla göra - […] argumentera […] för något 
du tycker mycket om. […] Välj ut de tre starkaste 
argumenten […]. Kom på ett motargument […]. Skriv 
slutligen en kort inledning där du berättar om […] någon 
egen erfarenhet. 
 
Laddade ord – Vissa ord är neutrala, medan andra är […] 
positivt eller negativt laddade. […] Gör tre spalter [och] 
placera in orden i de tre spalterna. 
 
Diskutera – Vad är skillnaden på att övertyga och att 
övertala? 
 
Gå på djupet – välj ett ämne som engagerar dig och håll 
ett argumenterande tal […] tänk ut tre argument [och ett] 
motargument […]. Lägg tid på att komma på en 
intresseväckande inledning och avslutning. 
Skriv en insändare – utgå från det du lärt dig i kapitlet […]. 

E, D 
 
 
 
 
 
L, F, E 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
E, F, L 
 
 
E, F, L 

Motsvarande del förekommer ej.  TEMA Yrkesliv (s. 86-107) 
Välj fem egenskaper som är viktiga i skolan. Välj […] fem 
som är viktiga i det arbete du utbildar dig till.  
 
Vad har du för erfarenheter av att arbeta? Vilket var ditt 
första jobb? Hur upplevde du det? […] Skriv ett eget 
längre inlägg under rubriken ”Mitt första jobb”. 
 
Mitt visitkort - […] lek med tanken. Vad står det i så fall 
på ditt visitkort om fem år? 
 
Hur ofta använder du sociala medier eller bloggar? […] 
Vad tänker du kring att publicera bilder eller information 
som föreställer eller […] berör andra? […] Har du [lagt 
upp] […] något […] som du sedan ångrat? 
 
Hur är en typisk person som arbetar […] i det yrke som ni 
utbildar er till? […] skapa tillsammans en påhittad person 
som motsvarar alla förutfattade meningar som finns om 
personer i ert yrke. […] skapa tillsammans en ordbok med 
ett antal viktiga termer, begrepp och uttryck som […] 
tillhör ert yrkesspråk. Utgå från egna erfarenheter […]. 
 
Öva på anställningsintervju […]. En […] tar rollen som 
arbetsgivare […] en tar rollen som arbetssökande […] en 
är observatör […] byt därefter roller och upprepa övningen 

 
E 
 
 
E 
 
 
 
E 
 
 
E, D 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
E 
 

Berättelser omkring oss (s. 42-111) 
Litteraturen och läsaren (s. 44-65) 
Samtala om texten – Är det något av utdragen 
som du känner igen? […] Vad är det för slags 
berättelser? Vad är typiskt för dessa berättelser? 
 
Berätta om en stark läsupplevelse […] 
sammanfatta handlingen […] hur är 
huvudpersonen? Vilka andra personer är viktiga 

 
 
E 
 
 
 
E 
 
 
 

Den sköna litteraturen (s. 108-160) 
Du som läsare (s. 110-127) 
Samtala om texten – Är det något av utdragen som du 
känner igen? […] Vad är det för slags berättelser?  
Vad är typiskt för dessa berättelser? […] Idag kommer 
många i kontakt med skönlitteraturen genom film och tv-
serier […]. Vilka filmer har du sett som du vet bygger på 
en bok? […].  
 

 
 
L, E 
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för handlingen? Var utspelar den sig? Hur 
skildras miljön? Hur påverkade den dig? […]. 
 
Diskutera - Många tycker om böcker och filmer 
som sägs bygga på verkliga händelser. Vad beror 
det på? […] lockar böcker eller filmer ”baserade 
på verkliga händelser” mer än […] påhittade? 
Samtidigt har också intresset för det overkliga 
vuxit […]. Vad är det som gör att så många 
fascineras av vampyrer, fantasy, skräck och 
science fiction? 
 
Samtala om texten – Hur uppfattar du 
berättarjaget? Hur verkar relationen vara mellan 
berättarjaget och den övriga gruppen? […] vilka 
tankar och känslor väcker det korta utdraget hos 
dig? Finns det något i texten du känner igen eller 
kan relatera till? 
 
Skriv – beskriv Sandra, huvudpersonen i 
novellen […] som du uppfattade henne när du 
läste […] hur ser hon ut? […]: hårfärg, kläder, 
ansiktsuttryck etc. Jämför [i klassen]. 
 
Gå på djupet – I den här slutuppgiften ska du läsa 
en roman. Under läsningens gång kommer du att 
föra anteckningar om boken, […] både över 
innehållet och formen. […] Utgå från det du har 
lärt dig i det här kapitlet om hur du går tillväga 
när du läser, diskuterar och analyserar 
skönlitterära texter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novellen (s. 66-89)  
Diskutera – […] handlar novellen enbart om 
några kamrater som spelar fotboll, eller har 
novellen samtidigt en djupare betydelse, om man 
läser mellan raderna och tolkar innehållet? […]. 
Hur väl stämmer Det andra målet in på listan 
över novellens kännetecken?  
 
Hur kort kan en berättelse egentligen vara? […] 
Skriv egna sexordsberättelser […] läs upp för 
varandra. 
 
Samtala om texten - […] Hur uppfattar du 
personerna, utifrån de få detaljer som nämns? 
Hur är stämningen i bilen och vad skapar denna 
stämning? […] det som sker i novellen är något 
som huvudpersonen tänker tillbaka på […] Hur 
framgår det? 
 

 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
L, E 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
L, E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barndomens berättelser - […] Vilka berättelser från din 
barndom minns du? Varför tror du att dessa etsats sig fast 
hos dig? Skriv en kort text om de berättelser ur din 
barndom som du bär med dig. 
 
[…] genrer – skapar ordning och ger överblick. […] Välj 
en genre ni är bekanta med […]. Gör en lista över vad som 
är typiskt för er genre. 
 
Diskutera […] – på senare år har böcker och filmer som 
bygger på verkliga händelser blivit populära. Vad beror 
det på […]? Samtidigt […] har intresset för det overkliga 
också fortsatt att växa. Vad är det som gör att så många 
fascineras av fantasy, skräck och science fiction? 
 
[…] Välj en av personerna i utdraget […]. Skriv en sida ur 
personens dagbok […]. Hur upplevde den personen 
händelsen? 
 
Här är fem klassiker […]. Vilka av dessa känner du till? 
[…]. Robinson Crusoe, Frankenstein, Romeo och Julia, 
Djungelboken, Iliaden. 
 
Samtala om texten - […] Ge exempel på hur tecknaren 
varierar sitt berättande genom att växla mellan helbilder 
och närbilder. Vilken effekt skapar de olika bildutsnitten? 
 
Gå på djupet – Läs en roman. […] välj en person du fastnat 
för […] följ sedan personen genom hela romanen. För […] 
anteckningar om hur personen ser ut, tänker, känner och 
agerar. Fundera även över hur bokens händelser påverkar 
personen. […] Var särskilt uppmärksam på miljön i den 
bok du läser […] gör […] en turistbroschyr om någon eller 
några av platserna. Välj en händelse ur den bok du har läst 
[…] skriv en egen berättelse om samma händelse, fast 
vänd på perspektivet. Låt en person vars tankar och 
känslor läsaren inte har tillgång till i boken få spela 
huvudrollen i din berättelse. 
 
Novellen (s. 128-135)  
Undersök hur Glädje är uppbyggd genom att studera 
novellens olika delar. […] Hur inleds berättelsen? Vad får 
vi veta om personerna och miljön? […] börjar [novellen] 
in medias res? Vad är det som bygger upp spänningen […] 
och driver handlingen framåt? […] när kommer novellens 
vändpunkt och […] hur slutar novellen? 
 
Gå på djupet – välj en av novellerna och gör en skriftlig 
analys […] utgå från frågorna i analysmallen […]. Välj en 
novell […] förbered en muntlig presentation av novellen 
[…] sammanfatta innehållet i korthet, kommentera 
novellens form och […] vad du tyckte om novellen. […] 
Välj tillsammans en novell […]. Skriv om novellen […] 
till en kort pjäs […]. 
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Skriv en kort berättelse av en person som […] 
väntar på bussen. Din beskrivning ska både 
berätta något om personens yttre och inre. 
 
Gör en kort beskrivning av en välbekant miljö. 
[…] Beskriv hur det ser ut […], ljud och dofter 
[…], stämningen […], vad du gör […], skriv en 
kort sammanhängande text […] som presenterar 
platsen. 
 
Diskutera – hur en novell slutar kan påverka hela 
upplevelsen […]. Hur vill du att en novell helst 
ska sluta? 
 
Gå på djupet – I den här slutuppgiften ska du 
analysera en novell. […] I arbetet har du hjälp av 
det här kapitlet […]. 
 
Poesi (s. 90-111) 
Diskutera – hur har ni arbetat med poesi tidigare 
under er skolgång? I vilka sammanhang kommer 
ni i kontakt med poesi idag? Har ni någon dikt ni 
tycker särskilt mycket om? […]. 
 
Börja med att skriva en namndikt […] låt varje 
bokstav bli första bokstaven i ett nytt ord. Orden 
ska beskriva dig som person. 
 
Plocka fram sångtexten till en låt som du gillar. 
[…] Läs texten tyst […] vad är det texten 
beskriver? Finns det en handling? Vilka personer 
förekommer […]? Hur är texten uppbyggd? […] 
Vad tänker och känner du när du läser texten? På 
vilket sätt berör den dig? 
 
Vilka stilfigurer kan du hitta i dessa meningar? 
[…]. Stolsben, ryggtavla, svartsjuka – kan ni 
komma på fler vardagsmetaforer? Använd en 
ordlista och sammanställ en lista över vanliga 
metaforer i svenskan. 
 
Gå på djupet – I den här slutuppgiften ska du 
närläsa och tolka en dikt […] utgå från det du lärt 
dig i det här kapitlet. 
 
Motsvarande del till ”Att skriva berättelser” 
i Svenska impulser för Yrkesprogrammen 
förekommer ej. 

E 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
E, F 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
E, L 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
L 
 
 
 
 
 
L, E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poesi (s. 136-147)                                                                                
Hur viktig är låttexten i musik? […] Finns det ämnen som 
passar vissa musikstilar bättre än andra? […] Plocka fram 
en låttext du gillar […] läs texten tyst […] vad är det texten 
beskriver? Finns det en handling? Vilka personer 
förekommer […]? Hur är texten uppbyggd? Vad tänker 
och känner du när du läser texten? På vilket sätt berör den 
dig? 
 
Arg som ett bi, hungrig som en varg – vilka […] liknelser 
kan ni komma på? […] Kom på egna liknelser. […] 
Stolsben, ryggtavla, svartsjuka – kan ni komma på fler 
vardagsmetaforer? Ord vi använder utan att tänka på det? 
 
Gå på djupet – […] välj varsin dikt […] diskuterat 
tillsammans hur dikterna kan läsas och ge varandra 
respons […]. Skriv en dikt som ett sms. Din dikt ska inte 
vara längre än ett meddelande. […] Skriv en dikt med 
inspiration från någon av bilderna i boken. Upprepning – 
skriv en dikt där varje rad i dikten börjar med samma ord 
[…]. 
 
Att skriva berättelser (s. 148-163) 
Vem känner vad – Skriv en kort beskrivning av en person 
som står och väntar i en kö i en mataffär. Din beskrivning 
ska både berätta något om personens yttre och inre […]. 
 
Samtala om texten – vilka […] sinnesintryck finns […] i 
beskrivningen? Välj ut ett citat för varje sinne. Vilka 
sinnesintryck saknas? […] Välj ett klassrum där din klass 
ofta har lektioner. Beskriv rummet för någon som aldrig 
satt sin fot där. Variera beskrivningen genom att använda 
flera sinnen […]. 
 
Hur inleds novellen? […] In medias res […]?  
 
Den första meningen i en berättelse är viktig. Arbeta 
tillsammans […] och kom på en inledningsmening för 
varje förslag som ges i rutan […]. Försök komma på 
meningar som kan överraska och väcka […] nyfikenhet 
och intresse […].  
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Har du läst en bok eller sett en film och tyckt att slutet var 
en total besvikelse, […] där slutet var perfekt? Varför? 
 
Byt tempus – Skriv om det första korta utdraget ur Vägen 
till presens. Skriv sedan om utdraget ur Hungerspelen i 
preteritum.  
 
Slå upp följande texter och undersök i vilket tempus de är 
skrivna […]. 
 
[…] Arbeta med en klasskompis och kom på så många 
olika anföringsverb ni kan. Läs upp för varandra […]. 
 
[…] Välj en av dialogerna och fortsätt att skriva på den. 
Din text får endast bestå av några repliker. 
 
Gå på djupet – Skriv en novell. […] Välj en av 
inledningarna och hitta på en fortsättning. […] Bläddra 
igenom ett par dagstidningar och leta efter en kort artikel 
[…] som väcker ditt intresse […]  skriv en novell med 
utgångspunkt i nyheten […]. Välj någon av bilderna i den 
här läroboken och låt den bli utgångspunkt för en novell. 

E 
 
 
L, F 
 
 
 
F 
 
 
F 
 
 
F 
 
 
E, L 

Motsvarande del förekommer ej.  TEMA Film (s. 164-185) 
Hur påverkas vi av filmer och datorspel, anser ni? Finns 
det en risk att våldsamma filmer eller […] datorspel leder 
till mer våld i samhället? Har någon i gruppen sett en film 
eller spelat ett spel som varit svårt att glömma efteråt? 
[…]. Har du sett en film som berörde dig särskilt starkt? 
[…] Fick du […] en rejäl tankeställare? 
 
Se en film […] i klassen och gör […] en dramaturgisk 
analys av filmen. Skriv en krönika […] om hur filmer och 
datorspel påverkar unga människor. Utgå från texterna i 
avsnittet  […] och sök fler källor om du behöver […]. 

 
E 
 
 
 
 
 
 
E, F 

Skrivandets hantverk (s. 112-201) 
I skrivarverkstan (s. 114-133) 
Hur ofta skriver du och vad för slags texter 
skriver du? Gör en lista över alla texter du kan 
komma på att du skrivit under de senaste 
dagarna.  
 
Diskutera – Vad tycker ni om att skriva? Hur ofta 
skriver ni? Vilka slags texter föredrar ni att 
skriva? Hur har ni arbetat med texter tidigare 
[…]? Hur skulle ni kunna utvecklas ännu mer 
som skribenter? Finns det något ni skulle behöva 
ändra på i ert sätt att arbeta med texter? 
 
Tankekartan över den retoriska arbetsprocessen 
och hur den kan fungera som stöd vid skrivande 
är inte riktigt klar. Den saknar de sista stegen i 
arbetsprocessen. Arbeta tillsammans […] och 
gör tillsammans en ny tankekarta över de sista 
fyra stegen […]. 
 
Diskutera – vilka andra talspråkliga uttryck kan 
ni komma på? 
 
Skriv – välj några sms […] i din telefon, eller 
meddelanden […] på sociala medier. Skriv dem 

 
 
E 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
F, L 
 
 
 
 
 
 
L, F 
 
 
E, F 
 

Från tanke till text (s. 186-247) 
Skrivandets hantverk (s. 188-207) 
Vad är det för typ av text? Vad är syftet […]? Vem är 
mottagaren? 
 
[…] Para ihop rätt mening med rätt texttyp […]. Försök att 
komma på några saker som är typiska för dessa fem […] 
texttyper […] vad gäller språket, innehållet och hur 
texterna brukar se ut. 
 
Hur ofta skriver du och vad för slags texter skriver du? Gör 
en lista över alla texter du kan komma på att du skrivit 
under de senaste dagarna. 
 
Läs texten tillsammans och ge förslag på hur texten ska 
styckeindelas. Jämför […].  
 
En orsak till […] särskrivningar kan vara att vi påverkas 
av engelskan. […] kan du komma på några exempel på ord 
som skrivs ihop på svenska men isär på engelska? 
 
[…] kom på så många exempel på särskrivningar ni kan 
där effekten […] blir komisk. 
 
Ska det vara de eller dem? Skriv av stycket och fyll i de 
rätta formerna. 
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i din dator […] skriv sedan om [dem] så att det 
blir fullständiga meningar. 
 
Undersök – Slå upp s. 229 […]. Hur markeras 
nya stycken […]? Hur många stycken består 
texten av? Hur många meningar består varje 
stycke av? […] diskutera med en klasskamrat om 
ni tycker att styckeindelningen är logisk, eller 
om ni har andra förslag […]. 
 
Diskutera – vilka ord i första meningen fungerar 
som textens referenter? Ge exempel på ord […] 
som syftar tillbaka på referenterna […]. 
 
Skriv – Skriv en kort sammanhängande text där 
du använder dig av minst fem 
sammanhangssignaler.  
 
Skriv – Skriv om det här stycket så att det blir 
större variation i meningslängden. 
 
Gå på djupet – I den här slutuppgiften ska du få 
ge respons på en text som en klasskamrat har 
skrivit. Genom […] respons […] repeterar ni 
mycket av […] kapitlet. 
 
Att läsa och förstå sakprosatexter (s. 134-149) 
Läs en tidningsartikel - […] använd dig av de 
lässtrategier som tagits upp i […] kapitlet. […].  
 
Diskutera – Använd […] lässtrategierna efter 
läsningen. Diskutera […] Vad gav läsningen er? 
Finns det några oklarheter att reda ut? Avsluta 
med att sammanfatta det viktigaste som texten 
tar upp. 
 
Diskutera – Vad tänker ni när ni hör ordet 
integritet?  
 
[…] Hur använder man ett verk som är 
licensierat? Hur kan man själv licensiera […] en 
bild? 
 
Att skriva referat (s. 150-161) 
Formulera tillsammans en rubrik på notisen ur 
Allt om historia […] därefter en rubrik på notisen 
ur tidskriften Filter […]. […] Rubriker ska på ett 
rättvist sätt sammanfatta innehållet […], jämför 
[…] och motivera era rubriker. 
 
Undersök – Återges det huvudsakliga innehållet 
i artikeln på ett rättvist sätt i referatet? […] Ge 
exempel på referatmarkörer som används i 
referatet. 
 
Gå på djupet – I den här slutuppgiften ska du 
skriva ett referat […]. Utgå från […] kapitlet. 
 
 
 

 
 
 
F, L, E 
 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
F 
 
 
 
F 
 
 
E 
 
 
 
 
 
F, E 
 
 
E 
 
 
 
 
 
E 
 
 
F 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
F, E 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 

Välj några sms […] i din inkorg […]. Skriv dem på ett 
papper. Skriv sedan om varje meddelande så att det blir 
fullständiga meningar. 
 
Skriv en kort berättelse […]. Försök variera 
meningslängden så mycket som möjligt […] prova att 
använda skiljetecken du sällan använder. 
 
Ska följande ord skrivas med stor eller liten 
begynnelsebokstav? […] Rätta felen.  
 
Gör en lista med populära förkortningar på nätet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motsvarande delar till ”Att läsa och förstå 
sakprosatexter” och ”Grunderna i utredande 
skrivande” i Svenska impulser 1 förekommer ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat (s. 208-217) 
Välj en film som du sett nyligen. […] välj sedan max fem 
viktiga händelser. Rita enkla serierutor och skriv korta 
texter till varje ruta. 
 
Ett sätt att öva sig i att hitta det viktigaste i en text är att 
sätta en rubrik på texten. […] formulera tillsammans 
rubriker som på ett rättvist sätt sammanfattar innehållet i 
texterna. 
 
Skriv en sammanhängande sammanfattning av texten på 
cirka 50 ord. 
 
Ange källan – Välj två texter i […] läroboken. Skriv 
förslag på [hur] ett referat av de två texterna kan inledas. 
Dina båda inledningar ska […] innehålla en 
källhänvisning […]  om var texten kommer ifrån […]. 

E, F 
 
 
 
F 
 
 
 
F 
 
 
E, F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
F 
 
 
 
 
E, F 
 
 
E, F 
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Grunderna i utredande skrivande (s. 162-173) 
Vilka fler orsaker kan ni komma på till att vissa 
tv-serier blivit så populära? Vilka fler 
perspektiv, jämförelser och exempel? 
 
Samtala om texten - Är innehållet relevant 
utifrån syfte om mottagare? […] Vilken 
information ges [i källhänvisningen]? Ge 
exempel på referatmarkörer […]. Vilka uttryck 
använder eleven för att tydliggöra att ett 
resonemang […] är elevens eget? Det finns ett 
citat […] hur framgår det […]? Följer eleven 
skriftspråkets normer […]? 
 
Argumentera (s. 174-201) 
Vilka olika ståndpunkter kan du urskilja […]? 
[…] motiverar eller ger [skribenten] argument? 
Skriv ett eget kort inlägg i diskussionen […]. 
 
I vilka olika situationer argumenterar du? Vad är 
viktigt […] för att en argumentation ska bli 
övertygande? 
 
Är tesen tydlig […] kort och kärnfull? […] Är 
argumentet relevant för [tesen]? Vad stödjer 
eleven sitt argument på? 
 
Arbeta i grupper […] ena paret kommer på tre 
argument för ämnet, det andra paret tre argument 
mot. Jämför […]. 
 
Bemöter [skribenten] motargument? Vilka andra 
motargument […] kan ni komma på? 
 
[…] hitta […] exempel på värdeladdade ord och 
formuleringar i inläggen […]? 
 
Vissa ord är neutrala, medan andra är […] 
positivt eller negativt laddade. […] Gör tre 
spalter […] placera in orden i […] spalterna. 
 
Gå på djupet – I den här slutuppgiften ska du 
skriva en debattartikel. […] Utgå från […] 
kapitlet. [Använd] minst en källa. 
 
Motsvarande delar till ”Recension”, 
”Instruktion”, ”Krönika”, ”Rapport” och 
”Protokoll” i Svenska impulser för 
yrkesprogrammen förekommer ej.  

 
E 
 
 
 
F, E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F, L, E 
 
 
 
E, F, L 
 
 
 
F, L 
 
 
 
F, L 
 
 
 
E 
 
 
F 
 
 
F 
 
 
 
F, E 

Gå på djupet – skriv […] varsitt referat. […] Jämför era 
referat när ni är klara […] tog ni fasta på samma saker 
[…]? 
 
Recension (s.218-225) 
Sök upp en recension […] analysera hur [den] är 
uppbyggd. Hur inleds recensionen […], vad tas upp […]? 
 
Gå igenom ett par […] recensioner […] och stryk under 
alla värdeladdade ord […]. 
 
Gå på djupet – muntlig recension av en bok, film, skiva 
eller ett datorspel. Anteckna dina intryck […] försök 
variera ordval och beskrivningar […]. Skriv ett manus 
med inledning, presentation och omdöme.  
 
Skriv en recension […] utgå från mallen för recensioner. 
 
Instruktion (s. 225-231) 
Gå på djupet – skriv en instruktion. Välj ett arbetsmoment 
som ni övat på […] skriv en instruktion som beskriver 
momentet. Ta bilder […] när du utför arbetet. […] [tänk] 
igenom alla viktiga steg […] skriv en introduktion som ger 
läsaren överblick och därefter själva arbetsinstruktionen. 
 
Krönika (s. 232-237) 
Gå på djupet – Skriv en krönika om ett ämne som 
engagerar dig! […] Utgå från checklistan [byt sedan] 
krönikor med varandra. Läs och ge synpunkter. […] spela 
in dig själv när du läser den högt […]. Tänk särskilt på 
tempo, betoningar och pauser.  
 
Rapport (s. 238-243) 
Gå på djupet – Gör en egen undersökning och redovisa den 
i en rapport.  
 
Protokoll (s. 244-247) 
Gå på djupet – Turas om att skriva protokoll på era möten 
i klassen.  
 

E 
 
 
 
 
E 
 
 
F 
 
 
E 
 
 
 
 
E, F 
 
 
F 
 
 
 
 
 
 
E, F 
 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
F 

Olika sidor av språket (s. 202-249) 
Svenska på olika sätt (s. 204-233) 
Välj en grupp som du känner att du tillhör […] 
gör en lista med ord som används i gruppen men 
som inte fungerar lika bra utanför gruppen. 
 
Diskutera – Håller ni med om att språket både 
förenar och stänger ute? […] egna exempel? 
 

 
 
E 
 
 
 
E 
 
 
 
 

Svenska på olika sätt (s. 248-265) 
Svenska för alla (s. 250-265) 
Tvingades du ta ställning till frågor om språket som du inte 
funderat på tidigare? Upptäckte du att du har åsikter som 
du knappt visste om själv? 
 
Språk inom gruppen – Varför är det så viktigt hur man 
pratar? Håller ni med om att språket bidrar till att stärka 
gemenskapen inom en grupp? […] egna exempel? Pratar 
ni på samma sätt med alla människor?  
 

 
 
E 
 
 
 
E 
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Vad är skillnaden på ”kodväxling” och 
”kodglidning”? Vad betyder ”prosodi”? Vad 
utmärker prosodin i göteborgskan?  
 
Hur är personer från Skåne, Stockholm och 
Örebro, enligt [romanen]? Vilka av fördomarna 
känner du igen? Vilka andra fördomar mot 
svenskar från olika delar av landet och deras 
dialekter har du stött på? Ge exempel. Tror du att 
[fördomarna] kommer att försvinna om 
dialekterna fortsätter att jämnas ut […]? 
 
Vilken dialekt talas där ni bor? I vilken 
utsträckning […] talar [ni] dialekt? Vad tänker ni 
om dialekten […] där ni bor […], om att 
dialekter inte används särskilt ofta i tv-serier och 
filmer, [om] att dialekter är vanligare i tecknade 
filmer? 
 
Hur [definieras] sociolekter? Vilken funktion 
fyller sociolekter […] ? 
 
Sammanställ tillsammans en tio-i-topp-lista över 
populära slangord […].  
 
Diskutera – Använder ni språket på olika sätt när 
ni kommunicerar vis sms och i sociala medier 
jämför med […]  andra sammanhang? 
 
Hur ser ni på förhållandet mellan språk och kön? 
[…]  Finns det några skillnader i vilka som tar 
mest plats [i skolan], avbryter oftast etc. som kan 
kopplas till könstillhörighet? 
 
Diskutera – Förknippar ni dessa ord mest med 
kvinnor, män eller är orden könsneutrala? […] 
gör tre spalter […] placera orden i spalterna. 
 
[…] gradera följande situationer efter hur 
formella de är […]. 
 
Gå på djupet – I den här slutuppgiften ska du 
hålla ett informerande tal om någon av de 
språkliga varieteter som tagits upp i kapitlet. I 
uppgiften ingår även att göra en egen 
undersökning som ska redovisas […]. Utgå från 
[…] kapitlet och sök eventuellt mer information 
[…]. 
 
Vanliga fel i svenskan (s. 234-249) 
Diskutera – varför är det så vanligt med […] 
särskrivningar? Kom på fler exempel på […] 
särskrivningar som skapar komiska effekter. 
 
Utgå från tumregeln och avgör om dessa ord ska 
skrivas isär eller ihop. 
 
Var och vart […] Diskutera – Vilka meningar är 
fel? 
 

F, E 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
F 
 
 
E 
 
 
E, F 
 
 
 
E 
 
 
 
 
E 
 
 
 
F, L 
 
 
E, F 
 
 
 
 
 
 
 
 
E, F, L 
 
 
 
F, L 
 
 
F, L 
 
 

Välj en grupp som du känner att du tillhör. […] gör en lista 
med ord som används i gruppen men som inte fungerar 
lika bra utanför gruppen och förklara hur orden används. 
 
Vad har du för egna åsikter och tankar om dialekter? Är 
det viktigt att försöka bevara dialekterna? 
 
Bestäm fyra dialekter som ni vill arbeta med. Gör en enkät 
[…] [skriv] det som ni vill värdera (till exempel hur 
”charmig”, ”sexig”, ”snobbig” och ”tuff” en dialekt 
uppfattas.). […] sammanställ en topplista. Vilka dialekter 
fick de högsta värdena? Diskutera […] resultaten […] Kan 
ni se något mönster? Vad kan det i så fall bero på? 
 
Skriv egna tio-i-topp-listor över populära slangord just nu. 
 
[…] tio ord som beskriver olika sätt att prata. Förknippar 
ni dessa ord mest med män, kvinnor eller är orden 
neutrala? […] Gör tre spalter […] Placera orden i 
spalterna. 
 
Diskutera – hur ser ni på förhållandet mellan språk och 
kön? Använder flickor och pojkar, kvinnor och män, 
språket på olika sätt? 
 
Gå på djupet – Sök information om slangspråket […] Gör 
[…] en egen undersökning genom att intervjua en vuxen 
om populära slangord när han eller hon växte upp. Vilka 
[…] finns kvar idag? Skriv en rapport […]. 
 
Vad är typiskt för dialekten som talas där du bor? Sök 
information och intervjua några personer […] 
Sammanställ en liten ordbok […]. 
 
Skriv […] en krönika där du kort refererar till artikeln och 
berättar hur du själv använder språket i sms och på nätet. 
Ta ställning till om du tror att språket i allmänhet blir 
sämre på grund av sms:ande och chattande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motsvarande del till ”Vanliga fel i svenskan” i Svenska 
impulser 1 förekommer ej. 
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I talspråket […] finns också regionala skillnader 
[…]. I vissa delar av Norrland säger man vars. 
Hur säger du? 
 
I texten […] har alla de och dem plockats bort. 
Fyll i de tomma luckorna. 
 
Skriv namnen och förkortningarna i genitiv. 
 
Skriv om det korta avsnittet. Använd dig av 
tumregeln för hur du kan undvika satsradning. 
 
Ett felaktigt pronomen kan skapa lustiga 
syftningsfel. Kom på ett par egna exempel och 
jämför […]. 
 
Titta igenom listan för de senaste tre åren och se 
vilka av nyorden som har sitt ursprung i 
engelskan. Vilka av dessa ord använder ni […]? 
 
Gör en egen lista med populära förkortningar på 
nätet. 
 
Grammatiköversikt (s. 250-263) 
 
Övningar på ordklasser och satsdelar (s. 264-
271) 
Vilka ord är substantiv […]? Vilka […] är 
abstrakta […]? Vilka […]  står i plural? Vilket 
numerus [har orden]? Vilket substantiv är 
neutrum? Vilka substantiv står i obestämd form 
[och] i bestämd form? [Vilka] Två ord står i 
genitiv? Vilka egennamn finns […]? Gör ett 
schema […] där du sätter in följande substantiv 
[…] i singular, plural, obestämd och bestämd 
form […]. 
 
Vilket substantiv står i bestämd form plural […], 
obestämd form plural […], obestämd form 
singular […], bestämd form singular […], har 
ingen ändelse i plural? 
 
Sätt in substantiven nedan i meningar där de står 
i plural och bestämd form […], där de står i 
plural och obestämd form. 
 
Skriv om meningarna så att de kursiverade orden 
står i plural.  
 
Vilka tio adjektiv finns i texten? […] Komparera 
tre adjektiv från texten ovan. […] Sätt in lämplig 
adjektiv i rätt form. 
 
Vilka […] verb finns i dialogen? Ta tema på de 
svaga verben [och] på de starka verben. Vilka 
verb är deponens? 
 
I vilka tempus är meningarna skrivna? Ange 
verb och därefter tempus. 
 

E 
 
 
 
F, L 
 
 
F 
 
F 
 
 
F, L 
 
 
 
F, E 
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F 
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F 
 
 
 
F 
 
 
 
F 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motsvarande del till ”Övningar på ordklasser och 
satsdelar” i Svenska impulser 1 förekommer ej. 
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Vilka verbformer är de kursiverade orden? 
 
Ändra passiv form till aktiv [och] aktiv form till 
passiv.  
 
Ange om de kursiverade orden är huvudverb 
eller hjälpverb […] ange om de […] är finit eller 
infinit verbform.  
 
Sätt in lämpligt reflexivt verb i meningarna. 
 
Skriv tre meningar med opersonliga verb.  
 
Vilka verb har transitiva verb och vilka har 
intransitiva? 
 
Sätt in rätt form av verben i meningarna. 
 
Sätt meningarna i perfekt. 
 
Ange vad de kursiverade pronomen heter. 
 
Vilka ord är pronomen? 
 
Skriv några meningar med olika pronomen och 
ange vilka du har tagit med. 
 
Ändra på meningarna så att det blir rätt syftning. 
 
Fyll i possessivt pronomen.  
 
Sätt in de eller dem i meningarna. 
 
Ange vad som är grundtal respektive ordningstal 
[…] Vilka ord är räkneord? 
 
Vilka adverb finns i meningarna och vad heter 
de? […] Vilka ord är adverb? 
 
Sätt in var eller vart i meningarna. 
 
Vilka är de motsatta adverben? 
 
Vilka prepositioner finns i meningarna? […] 
Vilka ord är prepositioner? […] Sätt in rätt 
preposition i meningarna.  
 
Vilka prepositioner saknas i de bildliga 
uttrycken och vad betyder de? 
 
Bind ihop satserna med hjälp av konjunktioner 
[…] Bygg meningar som innehåller 
[konjunktioner]. 
 
Vilka ord är subjunktioner i meningarna? 
 
Bind ihop satserna med hjälp av subjunktioner. 
 
Skriv ner interjektioner som kan passa i 
replikerna. 
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Vad är predikat och subjekt i meningarna? […] 
direkt och indirekt objekt? 
 
Vilka ord är predikatsfyllnad (predikativ)? 
 
Sätt in lämpliga ord och skriv vilka satsdelar de 
är. 
 
Vad är agent i meningarna? […] Vad är 
adverbial […] och vad heter de? 
 
Vad är attribut i meningarna? 
 
Skriv av meningarna och markera huvudsats och 
bisats? 
 
Skriv en mening med […] en huvudsats och en 
bisats […] en bisats och en huvudsats […] en 
huvudsats och två bisatser. 
 
Skriv in lämpliga huvudsatser 
 
Sätt in lämpliga bisatser. 

F 
 
 
F 
 
F 
 
 
F 
 
 
F 
 
F 
 
 
F 
 
 
 
F 
 
F 

Motsvarande del förekommer ej.  TEMA Språk (s. 266-281) 
Varför förändras språk? Vem bestämmer var som är rätt 
och fel i språket? 
 
Vad tänker du om att många språk […] hotas av att 
försvinna […]? Borde man försöka rädda språk från att dö 
ut? 
 
Den indoeuropeiska språkfamiljen […] Vilka språk är 
närmast svenskan? Vilka språk är långt bort?  
 
Från vilka språk kommer vi låna ord [i framtiden]? Hur 
kommer talspråket att påverka skriftspråket? […] inom 
vilka områden i samhället kommer det att finnas störst 
behov av nya ord? Kommer svenskan att finnas kvar, eller 
kommer alla i Sverige att tala till exempel engelska? 
 
Dela in klassen i två grupper. Den ena ska komma på 
argument för att det behövs fler språkpoliser […] den 
andra kommer på argument för att språkpoliser inte 
behövs […]. 

 
E 
 
 
E 
 
 
 
L, E 
 
 
E 
 
 
 
 
 
E 

Motsvarande del till ”Grammatiköversikt” i 
Svenska impulser för yrkesprogrammen ingår 
i kapitlet ”Olika sidor av språket”. 

 Grammatiköversikt (s. 282-295) 
 
Innehåller inte motsvarande övningar om ordklasser 
och satsdelar som förekommer i Svenska impulser 1. 

 

 

 

 

 


