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ABSTRACT:

This essay shows how teachers adjust the literature studies in the mother tongue 

subject to their different classes in upper secondary school. 

The study is based on interviews with two teachers and an analysis of two different 

school-books. The conclusion is that the subject of literary education in the vocational 

programs is a pragmatic subject with focus on the pupils’ needs and skills, and the 

subject in the theoretical programs has more focus on mediation of a literary heritage.
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1. Inledning

Under min VFU på en gymnasieskola i Södertälje kom jag i kontakt med läromedel i 

svenska. Eftersom jag kommer att undervisa i ämnet så tyckte jag att det var 

intressant att titta lite närmare på de läroböcker som fanns på skolan.  Jag upptäckte 

då till min förvåning att det fanns olika böcker för samma kurs, Svenska A, som 

riktade sig till elever med olika studieinriktning. En bok var gjord för att användas på 

de studieförberedande programmen och en annan var gjord för att användas på de 

yrkesförberedande programmen. Det fick mig att börja fundera över hur olika kurs-

innehållet tycks kunna vara trots att det rör sig om samma kurs. Jag som trodde att 

själva idén med kärnämnen var att alla skulle läsa samma kurs. Jag tittade i 

kursplanerna, och där stod det ju att ämnet ska anpassas efter elevernas 

studieinriktning. Men hur gör man då för att anpassa ämnet efter studieinriktningen? 

I den här uppsatsen kommer jag att undersöka och redogöra för dels hur läroböcker i 

svenska kan vara anpassade efter elevernas studieinriktning och dels hur lärare 

arbetar för att anpassa undervisningen och innehållet i sina kurser efter eleverna och 

deras studieinriktning. Jag har av tidsmässiga och utrymmesmässiga skäl valt att 

begränsa mig till att studera litteraturundervisningen i A-kursen i Svenska. Kunskaper 

om litteratur och språk beskrivs i kursplanen som ämnets huvudsakliga innehåll och 

de ska behandlas som en helhet. Litteraturen ska med andra ord finnas närvarande 

genom hela kurserna och utgör i och med det en väsentlig del av svenskämnet.

Litteraturundervisningen är också ett ämne som har debatterats mycket och 

genomgått många reformer under de senaste århundradena blev jag varse om när jag 

påbörjade arbetet med det här examensarbetet.
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1.1 Bakgrund

1.1.1 Litteraturundervisningen i ett historiskt perspektiv

Modersmål infördes på schemat som ett självständigt ämne 1807. Från början var det 

mest fråga om språklig färdighetsträning, men man använde litteraturläsning som 

underlag i färdighetsträningen. På 1860-talet skedde dock en förändring i och med att 

litteraturläsning och litteraturhistoria (Danielsson 1988).

 Läroverksreformen 1905 medförde att svenskämnet mer och mer framstod som en 

kanal för förmedling av ett nationellt kulturarv, där man studerade litteraturhistorien i 

kronologisk ordning. Fram till Andra världskriget var utbildningen i Sverige 

organiserad som ett parallellskolesystem med många olika skolformer på olika nivåer 

(Hartman 2005). Läroverken var en utbildningsform, folkskolan och realskolan var en 

annan, och yrkesskolan var en tredje. Det fanns även kommunala mellanskolor och 

ännu tidigare fanns även flickskolan som en utbildningsform för sig. I alla dessa olika 

skolformer hade man olika modersmålsundervisning. Men ämnet dominerades ändå 

av en litterär kanon, främst bestående av artonhundratalets nationalromantik och 

nittiotalslitteratur (Malmgren 1992). 

Efter Andra världskriget breddades och internationaliserades dock texturvalet. Då 

upplöstes även parallellskole-systemet och ersattes av en sammanhållen grundskola. 

Så småningom fick man också en sammanhållen gymnasieskola där alla har ämnet 

Svenska.

År 1965 kom en ny läroplan, Lgy 65 och parallellsystemet levde i den fortfarande 

kvar med ett uppdelat svenskämne, ett ”högre” ämne för gymnasieeleverna med bland 

annat epokstudier, litterära termer och begrepp och krävande bildningsideal, och ett 

”lägre” ämne för fackskoleeleverna som är mer motivationsinriktat, elevcentrerat och 

innehåller mer av basfärdighetsträning Även i nästa läroplan Lgy 70 är svenskämnet 

tvådelat med ett mer språkfärdighetspräglat innehåll på de tvååriga linjerna

(Malmgren 1992).
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År 1982 fastställde dock regeringen en ny kursplan i svenska, Supplement 80 som 

ersatte Lgy 70, och nu fick vi för första gången en gemensam kursplan i svenska för 

alla elever på gymnasiet. Tidigare mål var nu omformulerade och man hade delat upp 

ämnet i tre huvudmoment, det färdighetsinriktade ”Muntlig och skriftlig 

framställning”, samt de mer stoffinriktade ”Språkets bruk och byggnad” och 

”Litteraturstudium”. Men även om Supplement 80 var en kursplan för alla stod det 

också, i de allmänna synpunkterna, att undervisningen skulle planeras med tanke på 

studievägens längd och inriktning och att vissa delar av ämnet därmed kunde komma 

att betonas på olika linjer (Malmgren 1992).

1.1.2 Styrdokumenten i dag

Svenska A och Svenska B är kärnämneskurser i gymnasieskolan, vilket innebär att de 

ingår i alla gymnasieutbildningar och alltså ska läsas av samtliga gymnasieelever. 

Litteraturläsning är en viktig del av ämnet och i kursplanen för ämnet skriver 

skolverket att man ska: ”…sträva efter att eleverna utvecklar lust och förmåga att 

läsa skönlitteratur från olika tider och kulturer, så att de blir förtrogna med olika 

författarskap och genrer och stimuleras till att söka sig till skönlitteraturen som en 

källa till kunskap och glädje.” 

I målbeskrivningen för ämnet kan man vidare läsa att eleverna ska utveckla ”förmåga 

att läsa litteratur i skilda former från olika tider och kulturer, få kunskap om olika 

författarskap och idéströmningar i kulturer från olika tider och delar av världen…”

Det kan man nog tolka som att eleverna bör läsa en hel del och förmodligen behöver 

hjälp med urval för att närma sig målet. 

I betygskriterierna för A-kursen står det att för att uppnå betyget Godkänd ska eleven 

läsa ”…både i utdrag och i sin helhet saklitterära och skönlitterära texter från olika 

tider och kulturer…” Det är alltså inte endast skönlitteratur som ska ingå i ämnet, 
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utan även faktatexter, scenkonst, bildkonst och bildbaserade medier nämns som 

tillfällen för eleven att möta och utveckla språket.

Vad man ska läsa för att uppnå målen och betygskriterierna formuleras dock inte i 

kursplanen, utan det avgörs av ansvariga lärare eller eventuellt skolor eller 

kommuner. Innehållet ska dock vara anpassat efter vilken studieinriktning kursen 

hålls: ”Utbildningen ska anpassa innehåll och språkutvecklande arbetssätt med 

utgångspunkt från det program eller den studieinriktning som eleven har valt.” Det 

kan man läsa under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad, likaså att man kan 

utgå ”…från elevernas önskemål, förutsättningar och erfarenheter [och] ta hänsyn 

till de språkliga sammanhang som är väsentliga för den valda studieinriktningen.” I 

läroplanen står även att svenskämnet ska samverka med karaktärsämnena i den valda 

studievägen för att ”…eleven ska se helheter och sammanhang”.

Det finns flera olika läromedel gjorda för att användas i Svenska A och B, från olika 

förlag, och vissa av dem är riktade mot de yrkesinriktade programmen medan andra 

är riktade mot de teoretiskt inriktade programmen. 
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1.2 Syfte och frågeställningar

Eftersom svenskämnet enligt gällande kursplaner ska anpassas efter de olika 

studievägarna, eller programmen, så vill jag undersöka hur detta konkret tar sig i 

uttryck i klassrummet. Jag har valt att titta på litteraturundervisningen eftersom den

enligt läroplanerna ska utgöra en central del av svenskämnet. Jag har ett antal frågor 

som jag med min undersökning vill försöka besvara. 

 Presenteras olika litteratur i läroböckerna som är riktade mot teoretiska 

programmen och de yrkesinriktade programmen? 

 Avspeglar sig den valda studieinriktningen i litteraturen som eleverna 

förväntas läsa?

 Presenteras litteraturen på olika sätt i de olika läromedlen och på vilket sätt

skiljer det sig i så fall? 

Jag vill även se hur man arbetar i praktiken. 

 Hur gör läraren för att anpassa kursinnehållet, i det här fallet 

litteraturundervisningen, till en viss studieinriktning? 

 Hur handskas man till exempel med problem som uppstår när elever, och 

kanske en stor del av eleverna av olika anledningar har svårigheter att läsa den 

litteratur som de förväntas läsa?

 Tillmötesgår man eventuella skillnader i önskemål och intressen för viss 

litteratur som har att göra med könstillhörighet, eller försöker man motarbeta 

dessa och istället arbeta utjämnande?
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1.3 Tidigare forskning och teori

Det har gjorts undersökningar och skrivits en del om litteraturläsning och 

litteraturundervisning i skolan. Till exempel skrev Gunilla Molloy år 2002 

avhandlingen Läraren Litteraturen Eleven. En studie om läsning av litteratur på 

högstadiet, där hon genom regelbundna klassrumsundersökningar och intervjuer 

under en längre period undersöker vad som händer i klassrummet under 

litteraturundervisning. Hon söker svar på frågor som: Varför ska vi läsa skönlitteratur 

i skolan? Vad händer i mötet mellan läraren, litteraturen och eleverna? Hur talar man 

om litteratur i helklass? Vad talar man inte om? Hennes slutsatser är att 

litteraturläsning är en social aktivitet. Samtal om gemensamt lästa böcker både 

berikar reaktionen inför texten och gynnar samtidigt språk- och tankeutvecklingen. 

Hon menar också att litteraturläsning kan vara ett hjälpmedel för att arbeta kring 

ämnen som medmänsklighet och värdegrund för att till exempel motverka mobbning. 

Fortfarande är flickors och kvinnors erfarenheter underrepresenterade i skolans val av 

litteratur och därför måste genusperspektivet också behandlas i klassamtalen. Molloy 

betonar också lärarens roll i litteraturundervisningen och menar att litteratursamtalen 

bör ledas av en vuxen som har kunskaper om samhället och genusteori

(Molloy:2002).

Gun Malmgrens avhandling från 1992, Gymnasiekulturer. Lärare och elever om 

svenska och kultur handlar om ungdomars läsvanor, attityder och självuppfattning. 

Malmgren använder sig av lektionsobservationer och intervjuer, både med lärare och 

elever. Dessa observationer genomförs i fyra olika gymnasieklasser i den gamla 

gymnasieskolan, en på verkstadslinje, en på konsumtionslinje, en på 

naturvetenskaplig linje och en på humanistisk linje. En av hennes utgångspunkter är 

Pierre Bourdieus begrepp kulturellt kapital. Resultaten av hennes undersökning visar 

på hur skilda världar när det gäller litteraturläsning, och medievanor överhuvudtaget, 

ungdomar från olika linjer på gymnasiet lever i. På ena sidan, dels den 

naturvetenskapliga klassen som var nöjd med skolans urval av litteratur och såg 
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litteraturkunskaperna som ett i framtiden användbart kulturellt kapital och dels den 

samhällsvetenskapliga klassen där eleverna också var nöjda med skolans val av 

litteratur vilken också till stora delar sammanföll med deras eget val av litteratur för 

läsning på fritiden. På andra sidan fanns konsumtionsklassen och verkstadsklassen 

som präglades av att eleverna där motsatte sig skolans val av litteratur. Lärarna i de 

olika klasserna anpassade sig till de olika förutsättningarna i klasserna och elevernas 

önskemål. Men det framkommer även att lärarna kan ha, och har, olika uppfattning 

om vad som är centralt i svenskämnet när det till exempel gäller kulturarvsförmedling 

eller centrering på elevernas egna behov och önskemål (Malmgren:1992).

Annica Danielsson i sin avhandling Tre antologier –tre verkligheter En undersökning 

av gymnasiets litteraturförmedling 1945 – 1975 (1988) och Boel Englund i sin 

avhandling Skolans tal om litteratur Om gymnasieskolans litteraturstudium och dess 

plats i ett kulturellt åter-skapande (1997) har fokuserat på läromedlen i 

litteraturundervisning när de undersöker skolans roll i den kulturella reproduktionen. 

Danielsson undersöker tre olika antologier som har använts i gymnasieskolan under 

åren 1945 – 1975. Genom att analysera innehållet försöker hon utkristallisera vilka 

ämnesområden som har varit dominerande i läsebokens historia. Hon går sedan vidare 

och visar hur antologierna återspeglar växlingar i rådande tidsideal, värderingar och 

officiella målsättningar vilket i en förlängning har att göra med en förändrad syn på 

religionen, människan, fosterlandet och samhället (Danielsson 1988). 

Englund jämför skolantologier och litteraturläroböcker i Sverige och Frankrike under 

två perioder, omkring 1920 och omkring 1980. Hon undersöker vilken slags texter 

som förmedlas, hur de perspektiveras och ska studeras, och hon relaterar sedan de 

skilda litteraturuppfattningarna och skoldiskurserna om litteratur till skolan och 

samhället.
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En av hennes slutsatser där var att skolundervisning i allmänhet, och kanske 

litteraturundervisning i synnerhet först och främst handlar om ideologiöverföring. 

Under perioden runt 1920-talet handlade det både i Sverige och Frankrike om att 

återskapa och överföra nationalistiska värden. Omkring 1980 hade det dock skett en 

förändring i Sverige, nu hade litteraturstudiet ”…främst sin plats inom ramen för ett 

demokratisk-socialt fostrande projekt.” (Englund, 1997, s.192) och i den traditionen

passar ju Gunilla Molloys tankar om att använda litteraturläsningen i arbetet kring 

medmänsklighet och värdegrund väl in. I Englunds undersökning framkommer att 

1980-talets antologier innehöll texter från hela världen, mest nyare texter som gärna 

var starka och känslomässigt engagerande skildringar av människor, deras miljöer 

och problem. Författarens roll hade nedtonats betydligt, en enda författare lyftes i de 

undersökta antologierna fram; August Strindberg. 

1.3.1 Herrlitz modell

Med hjälp av olika modeller kan olika typer av modersmålsundervisning och 

litteraturundervisning urskiljas.

   Wolfgang Herrlitz har konstruerat en fyrfältsmodell med vilken till hjälp man kan 

identifiera olika mål för undervisningen (Herrlitz, 1986). 
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Figur 1.1 Herrlitz fyrfältsmodell

Modellen arbetar med olika poler. Dels har vi den horisontella linjen där den ena 

polen, research discipline, står för en undervisning som är baserad på i första hand de 

akademiska forskningsämnena som språkvetenskap och litteraturvetenskap, och deras 

forskningstradition och den andra polen, personal experience står för en undervisning 

som mer utgår från lärarens eller/och elevens personliga erfarenheter och behov. 

Målet att utveckla kunskaper om språket i sig eller litterär textanalyshamnar till 

exempel nära ”disciplinpolen” (reseache discipline) medan utbildningsmål som är 

inriktade på att till exempel motivera eleverna att läsa/göra dem till litteraturläsare 

hamnar närmare polen för personliga erfarenheter (personal experience).
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Den andra dimensionen av modellen består av motpolerna kulturarv (cultural 

heritage) och social utveckling och förändring (social development) och där hittar vi 

på ena sidan en undervisning vars främsta mål är att tradera en nations eller en 

kulturs, exempelvis den västerländska kulturens, kanoniska texter, och på den andra 

sidan en undervisning med målet at utveckla en demokratisk kommunikationsstruktur 

i klassrummet (Malmgren, s. 44-45).

Om man placerar in litteraturundervisningen i Sverige under 1920-talet och under 

1980-talet enligt Boel Englunds resultat från hennes undersökning som jag beskriver 

ovan skulle 1920-talets litteraturundervisning hamna i det övre fältet en aning till 

höger, då det framför allt var det kulturella arvet i form av nationalromantisk litteratur 

som skulle förmedlas till eleverna (punkt 1 i figur 1.2, nedan). 1980-talets 

skolboksdiskurs skulle istället hamna i fältet nere till vänster med sin inriktning på 

socialt och demokratiskt fostrande litteratur som också gärna hade motiv och teman 

som låg nära elevernas egna erfarenheter och på så sätt var fängslande och 

engagerande (punkt 2 i figur 1.2 nedan).
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Figur 1.2 Skoldiskursen för litteraturundervisning  under 1920-talet (1) och under 1980-talet (1)

1.4 Material och metod

Jag har studerat och jämfört två vanligt förekommande läroböcker i svenska som är 

riktade mot dels de yrkesinriktade gymnasieprogrammen och dels de teoretiskt 

inriktade gymnasieprogrammen. Efter att ha ringt runt till ett tjugotal olika 

gymnasieskolor för att höra vilka läroböcker de använder sig av, bestämde jag mig för 

att titta på två böcker från ett välkänt läromedelsförlag som fanns representerade på 

samtliga skolor. Bägge böckerna är böcker som enligt förlaget ska täcka in hela 

kursen och alltså räcka som kurslitteratur. Det som är intressant för mina 

frågeställningar är viken skönlitteratur som presenteras, hur den presenteras och i 

vilken omfattning. Analysen av böckerna sker på flera nivåer. Dels har jag tittat på 
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vilken litteratur som finns representerad i böckerna. För att visa hur litteraturen är 

integrerad i de båda böckerna, och blir presenterad för läsaren/eleven har jag tittat på 

innehållsförteckning, rubriker och register, och hur och var boktitlar och/eller 

författare finns med för att tydliggöra innehållet i läroboken. Jag har även tittat på 

frågor och arbetsuppgifter som finns i samband med texterna för att se om eller hur 

man vill att läsaren/eleven ska bearbeta den lästa texten. Bildmaterialet visade sig 

också vara intressant att jämföra. För att begränsa mig har jag valt att titta närmare på 

ett kapitel i varje bok. Det blev kapitel två av den anledningen att jag inte ville ha 

kapitel ett då det inte sällan har karaktären av en introduktion.

Jag har också intervjuat två lärare (i uppsatsen kallade lärare 1 och lärare 2) om hur 

de arbetar med litteraturundervisning och hur de gör för att både anpassa innehållet 

efter studieinriktning och efter elevernas intresse och motivation. Underlaget för 

intervjuerna finns som bilaga längst bak i uppsatsen (bilaga 3). Intervjuerna tog 

mellan 90 och 120 min vardera och frågorna var till sin karaktär öppna och jag lät 

lärarna i sina svar tala helt fritt. I resultatredovisningen har jag därför endast redovisat 

de delar av svaren som jag finner vara av intresse för studiens resultat och syfte.

Lärarna presenteras närmare i kapitel 2.2.

Det är en kvalitativ undersökning. Jag har begränsat mig till att närmare undersöka 

endast två läroböcker och även intervjua två lärare för att ge en bild av hur arbetet 

med litteraturundervisningen kan se ut och även skilja sig åt mellan elevgrupper med 

olika studieinriktningar. Det går naturligtvis inte att göra några generaliseringar av ett 

så litet underlag utan resultaten speglar ju endast dessa böckers innehåll och 

utformning och dessa lärares arbetssätt med litteraturundervisningen.
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2. Resultat

2.1 Läroböckerna

Jag har tittat på två läroböcker i Svenska A, den ena gjord för att användas på de 

yrkesförberedande programmen och den andra gjord för att användas på de 

studieförberedande programmen. De är utgivna på samma förlag och ungefär lika 

aktuella, den ena kom 2004 och den andra två år senare, 2006. I kapitel 2.1.1 och 

2.1.2 nedan redovisar jag mina iakttagelser och i kapitel 2.1.3 ges en kort 

sammanfattning av resultaten.

2.1.1 Bra Svenska A

Bra Svenska A från 2004 är en kursbok i Svenska A, en ”allt-i-ett-bok” som ska täcka 

hela kursinnehållet i kursen. I bokens förord kan man läsa att den i första hand är 

avsedd för elever som studerar på de yrkesinriktade programmen. Boken består av

240 sidor som är indelade i sju delar med olika teman, som media, muntlig 

framställning, skriftlig framställning och så vidare. De olika delarna har rubrikerna:

Media (del 7), Att tala (del 5) men också: Klara färdiga… (del 1), …gå (del 2), Ta 

kontroll (del 3), Resurssidor (del 4) och slutligen I sällskap med språken (del 6), 

som ju inte lika tydligt som de två först nämnda rubrikerna säger någonting om sitt 

innehåll. Varje del har sedan 1 -3 underrubriker och dessa är inte heller särskilt 

informativa gällande innehållet. Till exempel underrubrik 2 i del 3: Schh…säg inte 

vad du tycker, eller underrubrik 1 i del 2: Hmmm läsaaa…wow skriva. Under 

dessa underrubriker finns ytterligare en nivå av rubriker som är mer informativa (se 

nedan där jag redovisar del två närmare).

I varje del finns skönlitterära texter blandade med skrivuppgifter, grammatikuppgifter 

och ordkunskapsuppgifter av olika typ. Varje del inleds med en innehållsförteckning.

I denna finns samma rubriker och underrubriker som den stora, gemensamma för alla 
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delar, innehållsförteckningen som inleder hela boken innehåller. Men här finns även 

rubriker på en tredje nivå, och dessa rubriker är titlar på de texter som är skrivna av 

de författare som nämns längst bak i boken, i registret. Det är lyrik, utdrag ur 

romaner, några noveller i sin helhet, kåserier och musiktexter (se bilaga 1 för en 

komplett lista över litteratur som ingår i Bra Svenska A ). 

Varje del avslutas med en lista där man kan bocka av att man läst texterna och gjort 

uppgifterna. 

I bokens inledande innehållsförteckning avslöjas inte på något sätt vilka skönlitterära 

texter som återfinns i de olika delarna. Däremot framkommer detta en aning bättre i 

innehållsförteckningen som inleder de olika delarna. Här finns de olika titlarna 

nämnda, dock ej deras författares namn. I registret, längst bak i boken däremot, finns 

alla författare som nämns eller är representerade i boken. Där finns titlarna istället 

inte med.

Del två i boken har som tidigare nämndes rubriken …gå, dess underrubriker i den 

första nivån är 1. Hmm läsaaa…wow skriva, med underrubrikerna Du är halva 

boken, Läsloggen –ett sätt att fundera över det man läst och En lyckad 

bokredovisning, 2. Hur ser det ut? Vad tycker du? med underrubrikerna Att 

beskriva sig själv, Om ordklasser, Adjektiv, Att beskriva sin omgivning, och 

Produktbeskrivningar, och 3. Det var en gång… med underrubrikerna Sagor och 

Rytmiskt berättande.

Delen …gå inleds (liksom övriga delar) med en innehållsförteckning över vad som 

finns i just den delen och här finns ytterligare en nivå av rubriker. Här kan man se att

under rubriken Du är halva boken finns Och detta är Tornedalen samt ur Ett Ufo 

gör entré. Avsnittet Du är… inleds med ett kort utdrag ur Olof Lagercrantz´s Om 

konsten att läsa och skriva där han citerar den polsk-engelske diktaren Joseph Conrad 

som ska ha sagt ”…man skriver bara halva boken, andra halvan får läsaren ta hand 

om” Sedan följer en faktaruta som beskriver olika litterära genrer och härefter en 
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uppgift där man ska besvara några frågor om vad man tycker är roligt att läsa och om 

man har några favoritböcker. Sedan kommer texten Och detta är Tornedalen av 

Mikael Niemi. En ruta med ordförklaringar finns i samband med texten som följs av 

ett antal frågor under rubriken Vad säger texten? Det är enkla frågor på innehållet i 

texten av typen ”Vad gör plogbilarna?”, ”Vad kan älven göra?” och ”Vad jobbar 

ungdomarna med?” Härpå följer fyra sidor ur Jonas Gardells Ett ufo gör entré. Även 

här, både insprängda i texten och efter texten finns frågor på innehållet som eleverna 

ska svara på. Sedan följer nio sidor med blandade övningar i ordkunskap och 

grammatik, anvisningar om och uppmaning att föra läsloggbok samt instruktioner för 

att göra en bokredovisning. Härefter följer ett kort utdrag (ca en sida) från J.R.R 

Tolkiens bok Bilbo En hobbits äventyr. Den följs av frågor om hur författaren 

beskriver saker och ting, till exempel: ”Hur beskriver Tolkien Baggers bostad?”, ”Hur 

beskrivs släkten Bagger?” och ”Hur beskrivs hobbitarna?” Frågorna avslutas med att 

eleverna ska identifiera adjektiven de använt och därefter göra egna beskrivningar av 

valfria saker. Efter ytterligare några sidor av information om, och övningar att göra, 

olika typer av beskrivningar kommer ett avsnitt om sagor. Ur Tusen och en natt har 

man tagit med Kung Mamud och pastejbagaren. Den tar upp fem och en halv sida, 

och den längsta av alla sammanhängande texter i boken. 

2.1.2 Känslan för språk

Känslan för språk från 2006 är också en kursbok i Svenska A och precis som Bra 

Svenska A är det en ”allt-i-ett-bok” som ska täcka in hela kursen Svenska A. Känslan 

för ord är i första hand riktad till elever som läser på de studieförberedande 

programmen.

Den innehåller 304 sidor som är uppdelade i fem kapitel och en avslutande del som 

heter Handbok. I handboken finns skrivregler, råd och tips om hur man skriver olika 

typer av texter, modeller för bild-, text- och filmanalys bland annat. De fem kapitlen

har rubrikerna: Vem är du, vem är jag, Skolan är granne med helvetet, Läsare 
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utan gränser, Hjärnan dansar med sinnen och Mellanlandningar i känslornas 

geografi.

   Även i denna boks innehållsförteckning finns underrubriker på två nivåer. Den här 

boken är tydligt uppdelad efter teman. Till exempel finns under rubriken Hjärnan 

dansar med sinnen underrubrikerna Hurra! Jag kan tänka! Hjälp! Jag är blind!

Hallå? Hör du mig? En lektion i sinnlighet, Sinnesintrycken anfaller, När vi rör 

vi varandra, En doftande, luktande , stinkande värld och Så länge jag kan 

minnas och under rubriken Mellanlandningar i känslans geografi finner man 

underrubrikerna Humor, Sorg, Vrede och Kärlek.  Nästa nivås underrubriker är 

titlarna på de texter som man kan säga är bokens stomme. I Känslan för ord 1 finns 

inga grammatik- eller ordförståelseuppgifter utan de skönlitterära texterna spelar 

huvudrollen. Varje text, vare sig det rör sig om en novell, ett utdrag ur ett drama eller 

en roman eller sångtext så presenteras varje text med dess författare och kanske 

omständigheter under vilka texten blivit till. I anslutning till texterna finns också två 

typer av arbetsuppgifter för eleverna. Dels, under rubriken Öppna texten, frågor som 

till exempel ”Pia Tafdrupanvänder inga punkter eller frågetecken här (utom allra 

sist). Varför då tror du?” och ”Hur kommer känslan av ensamhet och längtan fram i 

dikten?” (i anslutning till Sönderklippta brev av Pia Tafdrup) och dels under rubriken 

Din tur mer omfattande uppgifter som ska resultera i en ”…produkt…” (Känslan för 

ord 1 s.3) enligt bokens förord. Varje kapitel avslutas med förslag på en eller 

uppgifter som är ännu mer omfattande. De går under rubriken Uppdrag. Både i 

anslutning till Uppdragsuppgifterna och Din turuppgifterna uppmanas eleverna att 

använda Handboken.

Kapitel två i Känslan av ord 1 har alltså rubriken Skolan är granne med helvetet

och underrubrikerna Studera till geni, med, i sin tur, underrubriken John Stuart 

Mill som visar sig vara ett utdrag ur 20 filosofer av Gunnar Fredriksson som handlar 

om just John Stuart Mill och hans uppväxt. Andra texter som finns med i kapitlet 

under rubrikerna Det var en gång värre, En mardröm utan slut, Genom helvetets 

port och ut på andra sidan, Meningen med skolan, finns den, Lydiga elever och 

olydiga och Testa prestandan på din läsning är Svenska folket av August 
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Strindberg, Snörmakare Lekholm får en idé av Gustaf Hellström, Sorgegondol nr 2 av 

Tomas Tranströmer, Vad krävs nu? Av Per Måhl, Betraktandet av hundar av Inger 

Edelfeldt, Gägg, blä mina damer och herrar av Mikael Niemi, Vådan av att vara 

Skrake av Kjell Westö, Pojkår av J.M. Coetzee och Vandrare bringa till Spa… av 

Heinrich Böll. Varje text och författare presenteras kort och följs av frågor och 

uppgifter under rubrikerna Öppna texten och Din Tur. Den sista texten till exempel, 

novellen Vandrare… följs till av Öppna texten-frågorna ”Se efter hur Böll använder 

tiden i sin novell. Hur lång tid förflyter? Varför väljer Böll att inte nämna ett ord om 

det som hänt strax innan? Varför får vi inte veta någonting om hur det går sedan? 

och ” Fundera över titeln i Bölls novell. Varför har han valt den? Varför är det 

viktigt att det är just de orden och att de avbryts mitt i ett ord?” bland andra och Din 

tur-uppgifter där eleven exempelvis ska skriva en egen novell, eller början på ett 

filmmanus (efter Böll-novellen). Kapitlet avslutas med Uppdragsavsnittet, och i detta 

kapitel innehåller det färdiga förslag på tre olika projektarbeten, med målbeskrivning, 

idébeskrivning, anvisningar för hur produkten ska utformas och i vilken form 

presentationen ska ske. Projektens titlar är Ett liv i skuggan av skolan, Vem har 

makten i skolan? och Formad för livet, en skolhistoria.

2.1.3 Sammanfattning

Det finns en hel del som skiljer de båda böckerna åt och det är tydligt att man när man 

har skapat böckerna haft skilda förväntningar på de tänkta elevgruppernas tidigare 

kunskaper, studieförmåga och mål med sina studier. Den mest markanta skillnaden 

mellan de bägge böckernas fokusering på skönlitteratur är hur stor plats den får ta i 

Känslan för ord 1 i jämförelse med i Bra Svenska A.

I Känslan för ord 1 finns längst bak i boken en textförteckning där alla skönlitterära 

texter som är med i boken finns med. Det är 46 olika titlar, från Sapfo och Aristofanes 

via Rolandssången och Shakespeare, Goethe och Rimbaud, Strindberg och Proust till 
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Tranströmer och Coetzee. En textförteckning finns överhuvudtaget inte med i Bra 

Svenska A. Texterna är mer lättidentifierade och synliga i Känslan för ord 1.

(För en fullständig förteckning, se bilaga 1). 

I Bra svenska A presenteras, och/eller representeras med texter, författare som Liza 

Marklund, Helen Fielding, Jan Guillou, Stephen King, Jonas Gardell, John Grisham 

samt ungdomsförfattare som Johanna Nilsson och Mats Wahl bland andra (För en 

fullständig förteckning se bilaga 2). Här är texterna inte lika synliga som i Känslan 

för ord då det inte finns något textregister och texterna inte heller nämns i 

innehållsförteckningen.

I Känslan för ord 1finns en utförlig och djupgående modell för hur man gör en 

litteraturanalys, som innehåller verktyg för stilanalys, innehållsanalys och analys av 

hur texten påverkats av sin kontext, medan det i Bra svenska A istället finns en modell 

för en bokredovisning med frågor som: ”Vilken titel har boken?” ” Vem har skrivit 

den?” ”Vad heter huvudpersonen?” och ” Vad tycker du om boken?”

Bildmaterialet skiljer sig också mycket åt mellan de båda böckerna. Medan man i 

Känslan för ord 1 innehåller en mängd bilder av konstverk av konstnärer som 

Botticelli, Michelangelo, Klimt, Chagall, Picasso och så vidare samt fotografiska 

porträtt av författare, så innehåller Bra Svenska A inte en enda konstbild eller 

författarporträtt utan istället en mängd naturfotografier och fotografier av människor, 

främst ungdomar i olika situationer (ofta arbete) samt enkla illustrationer. I Känslan 

för ord 1 finns i anknytning till flera bilder frågor och uppgifter under rubriken 

Öppna bilden. I handbokskapitlet finns även en mall för bildanalys. Någonting 

sådant finner man inte i Bra svenska A.

Värt att notera är också att man i Bra Svenska A upprepar innehållet flera gånger. Det 

finns en innehållsförteckning i bokens början, sedan inleds varje kapitel med en 

innehållsförteckning och i slutet av varje kapitel finns ett avbockningsschema där 

eleven kan kontrollera att hon/han inte har missat någonting. 
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2.2 Intervjuer med lärare

2.2.1 Lärare 1 och lärare 2

För att kunna få reda på hur litteraturundervisningen i praktiken kan skilja sig åt i 

olika elevgrupper har jag intervjuat två svensklärare. Urvalet av dessa gick till så att 

jag lämnade förfrågningar om att få göra en intervju till lärare på ett flertal 

gymnasieskolor i södra stockholmsområdet där man erbjuder både yrkesinriktade 

program och studieförberedande program. Dessa två var de första som jag fick ett 

positivt svar ifrån och lyckligtvis motsvarade de dessutom min önskan om att få tala 

med erfarna lärare. De arbetar inte på samma skola. När jag frågade vilka läromedel 

de använde på deras respektive skolor visade det sig att inte någon av dem använde 

läroböckerna som jag har tittat på i denna uppsats. Båda lärarna uttryckte att de inte 

längre använde sig av läroböcker i sin undervisning, förutom antologier med noveller 

och avsnitt ur längre verk som romaner och teaterpjäser. Bägge lärarna sade sig ha 

samlat på sig så mycket material och övningar så att de inte längre behöver undervisa 

så att varje elev har en bok som de följer. Lärarna brukar däremot bläddra i böckerna 

när de får provexemplar och kanske köpa någon vid enstaka tillfällen för att hålla sig 

informerade och kanske få något tips. 

Jag kommer fortsättningsvis att kalla de intervjuade lärarna för lärare 1 och lärare 2 

(nr 1 blev den som jag fick kontakt med allra först). För att se intervjufrågorna i sin 

helhet, se bilaga 3

Lärare 1 är en man som har arbetat som lärare i 33 år. Hans ämnen är Tyska och 

Svenska, men han har under de senaste sju åren endast undervisat i Svenska. Han 

arbetar på ett stort gymnasium och undervisar på fordonsprogrammet, hotell och 

restaurangprogrammet och naturvetarprogrammet. Han har tidigare undervisat 

mycket på byggprogrammet.
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Lärare 2 har undervisat i 25 år, till att börja med som högstadielärare i SO och 

svenska och sedan, efter att ha vidareutbildat sig, i svenska och filosofi på gymnasiet 

under de senaste åtta åren. Även hon har undervisat mycket på byggprogrammet, men 

också på estetiska programmet och samhällsprogrammet.

Jag kommer att redovisa resultatet av de båda intervjuerna här nedan under olika 

rubriker som täcker in de frågeställningar som finns med under rubriken Syfte och 

frågeställningar.

Elev/lärarstyrt urval av litteratur

På frågan om i fall eleverna själva delvis får bestämma vilken litteratur de ska läsa i 

kursen svarar lärare 1 att han mer och mer går ifrån att tvinga alla att läsa någonting:

”Jag har mer och mer frångått tanken om obligatorisk litteratur och börjat tänka att 

det viktigaste är att vi kan tillhandahålla bra litteratur här…” Som exempel på 

litteratur som de har köpt in under de senare åren och som uppskattas av eleverna 

nämner han Ett öga rött (Jonas Hassan Khmeri) och Populärmusik från Vittula 

(Mikael Niemi). Den i särklass mest populära boken är i de pojkdominerade el- och 

byggklasserna fortfarande Ondskan (Jan Guillou). På frågan om det är någon litteratur 

som borde vara obligatorisk i a-kursen för alla elever svarar lärare 1: ”Rent spontant 

tycker jag att någonting av Strindberg borde ingå…” 

Lärare 1 berättar vidare, eventuellt lite motsägelsefullt, att man på skolan är fyra 

lärare som undervisar i svenska och alla fyra är överrens om att det är viktigt att ha 

klassuppsättningar av böcker för att man ska kunna arbeta gemensamt, hela klassen,

runt litteraturen. På de yrkesförberedande programmen är det mycket svårt att finna 

motivationen att läsa utanför skoltid, och i och med det så blir det mer av noveller och 

utdrag ur romaner. Man har klassuppsättningar av antologier som man använder.
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Lärare 2 har en delvis annorlunda syn på sin roll som lärare i litteraturundervisningen. 

Hon ser det som självklart att det är hennes uppgift som lärare att vägleda sena elever 

i urvalet av litteratur. I hennes klasser på samhällsprogrammet har hon under de 

senaste fem-sex åren haft samma tre titlar som är gemensamma för alla elever på a-

kursen, nämligen Decamerone (Boccaccio), Candide (Voltaire) och Faust (Göthe). 

Enligt henne har de flesta elever arbetat med antiken och medeltiden på högstadiet. 

Hon har själv utarbetat uppgifter som hon ger i samband med läsningen där eleverna 

ska tolka och analysera texterna på olika plan. De ska också skriva egna texter som 

”…korresponderar…” med de gamla (Candide) samt ställa en valfri modern text mot 

en äldre (Decamerone). De får också välja tre titlar från en lista som innehåller verk 

av till exempel Shakespeare, Jane Austen och Emelie Brontë. Sammanlagt blir det sex 

romaner under a-kursen som eleverna läser och lämnar in någon form av redovisning 

av. 

I byggklasserna som lärare 2 undervisar i är detta inte möjligt. Men även här tycker 

hon att det är viktigt att vägleda eleverna och hon ger alternativ att välja ifrån och 

kräver att de ska läsa minst två romaner under a-kursen, en per termin. Hon vill också 

ha in en recension av den ena boken och en analys av den andra. Hon brukar gå till 

biblioteket tillsammans med eleverna och på samma gång som de får information om 

bibliotekets tjänster så letar de efter en bok att läsa.

Anpassning

”Märkligt nog är motståndet mot äldre litteratur mer kompakt på de 

yrkesförberedande programmen” säger lärare 1 med ett ironiskt skratt, men säger 

vidare att han egentligen har svårt att se något värde i att tvinga någon att sitta och 

läsa någonting som man ändå inte är mogen för. 

”Många av eleverna känner redan när de kommer till gymnasiet ett starkt motstånd 

till litteratur överhuvudtaget och till att läsa böcker själva i synnerhet, de känner helt 
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enkelt inte att det är för dem och då kan det bara späda på det här motståndet.” Att 

uppmuntra och försöka att hjälpa till att hitta någonting som kan passa blir den 

viktigaste uppgiften i många fall, när det gäller litteraturundervisningen. På så sätt 

menar han att ämnet anpassas till eleverna. Men det är ju eleverna som bestämmer 

och på så sätt är det ju eleverna själva som anpassar ämnet efter deras egna önskemål, 

menar han. En annan sida av anpassningen är att det blir så att själva litteraturdelen 

får ta mindre plats i bygg- klasserna och elklasserna. Lärare 1 menar att de framförallt 

behöver träning att skriva texter av olika slag. I naturklasserna kan han låta 

litteraturen få en större del av tiden. 

Lärare 2 tycker också att hon anpassar ämnet efter ”…elevernas förkunskaper och 

motivationsnivå…”  De yrkesinriktade programmens litteraturundervisning blir mer 

individanpassad, menar hon, eftersom har mindre obligatorisk litteratur. Men de har 

istället fler andra mer språkfärdighetsinriktade övningar på schemat. Men det är inte 

så att hon anpassar innehållet i undervisningen direkt till elevernas framtida yrke, som 

till exempel byggarbetare eller elektriker påpekar hon också. När det gäller skillnad 

mellan flickors och pojkars läsning säger både lärare 1 och lärare 2 att flickor 

generellt läser mer och på ett annat sätt än pojkar. ”Flickor har också lättare att prata 

om vad de läst” säger lärare 1 och fortsätter: ”[på de yrkesinriktade programmen är 

det] genomgående bättre kvalité på flickornas inlämningsarbeten…” medan det är 

mer jämlikt på de studieförberedande. 

Problem

När det gäller läs- och skrivsvårigheter finns det hjälpmedel, säger lärare 1. Det finns 

till exempel läsa-lätt-böcker som i och för sig inte verkar särskilt populära hos vare 

sig lärare 1 eller lärare 2, lärare 1 menar att de ”…förenklar och förgrovar…” och 

lärare 2 uttrycker att texten ofta ”…förlorar hela sin själ…” i dessa böcker. 
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På frågan om hur man går tillväga när texterna, på grund av till exempel ålderdomligt 

språk, helt enkelt är för svåra och ogenomträngliga för elever som inte har tillräckliga 

baskunskaper i språket svarar lärare 1 att han tycker att det inte finns något egentligt 

egenvärde i att läsa äldre litteratur annat än ur en språkhistorisk aspekt. För elever 

med ett annat modersmål är det ju förstås mycket viktigt att få stimulans att läsa 

böcker på modersmålet, påpekar han.

På frågan om det finns elever som inte passar in i ”mallen” för hur man ”ska” vara 

när man går på ett visst program och hur de som lärare gör då svarar lärare 2: ”Men 

det är ju det som är så viktigt att uppmärksamma, det är det som är så viktigt att se 

varje individ och ge just den eleven rätt stimulans…” Men hon medger senan att det 

naturligtvis är svårare för en litteraturintresserad fordonselev att få den 

litteraturundervisning som man tar för givet är den bästa för till exempel 

samhällsklasserna. Men hon menar också att det här inte bara gäller ämnet Svenska.

Lärare 1 menar att det hör till lärarens viktigaste och kanske svåraste uppgift att se 

och tillgodose alla elever. Men visst finns det problem menar han vidare, ”…det finns 

alltid de som slinker igenom, utan att man märker någonting egentligen, men här 

gäller det att vara vaksam, ibland vet elever som är missnöjda inte vad de själva 

behöver eller ens vill ha. De behöver få hjälp.”

2.2.2 Sammanfattning

Intressant är att lärare 2, som har den mest ambitiösa litteraturlistan och högst krav på 

sina elever när det gäller litteraturläsning, inte har en enda svensk författare med, vare 

sig bland de obligatoriska böckerna eller bland de valbara. Hennes val av litteratur

speglar desto mer ett västerländskt, europeiskt kulturarv när det gäller de 

studieförberedande programmen. På de yrkesförberedande programmen är hon 

däremot mer öppen för att eleverna själva får styra valet av litteratur, liksom lärare 2. 

Tyngdpunkten förskjuts då mot nyare litteratur och ofta av typen bästsäljare eller 

deckare, litteratur som inte lika tydligt, eller inte alls, representerar ett kulturarv. Båda 
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lärarna använder mer av tiden i de yrkesförberedande programmen till 

språkfärdighetsövningar och mindre till litteraturläsning, än i de studieförberedande 

klasserna.  Båda lärarna uttrycker att det också kan vara problematiskt att anpassa 

undervisningen efter studieinriktningen, då alla elever inte faller inom ramen för en 

typisk elev på ett visst program. På sätt och vis kan man sammanfatta de båda 

lärarnas anpassning av litteraturundervisningen på de yrkesförberedande programmen 

som ett steg mot en mer individanpassad och elevcentrerad undervisning som utgår 

från elevens behov, intressen och möjligheter att tillgodogöra sig texter.
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3 Resultatdiskussion
Trots att inte någon av de båda lärarna använder sig av någon av läroböckerna som 

finns med i den här undersökningen så sammanfaller deras arbetssätt när det gäller att 

anpassa eller forma litteraturundervisningen efter olika studieinriktningar till stor del 

med böckernas. Man kan använda Herrlitz fyrfältsmodell för olika mål med 

undervisningen (Herrlitz 1986)  i en analys av både läroböckerna och de båda lärarnas 

litteraturundervisning. Man ser då att de i stort sett samstämmiga. 

Figur 3.1 Herrlitz modell med 

Punkt 1, i modellen nedan skulle kunna representera Känslan för ord 1 med sitt 

innehåll fokuserat på konstverk samt texter till en överväldigande del skrivna av 

författare som kan sägas representera ett kulturellt arv, och med sin fasta, 

ämnescentrerade inriktning. Även de båda lärarnas inriktning i deras undervisning på 

de studieförberedande programmen, lärare 1 i punkt 3 och lärare 2 i punkt 5, hamnar i 
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detta fält. Läroboken för de yrkesförberedande klasserna däremot hamnar i 

motstående fält, som punkt 2 då den i hög utsträckning är elevcentrerad och försöker 

anknyta till elevernas eget språk, kultur och erfarenheter. Både texterna som ofta är 

förhållandevis nya, men också bildmaterialet som ofta består av fotografier av djur 

och människor, inte sällan ungdomar i vardagliga situationer som arbete av olika slag 

eller utförandes andra sysslor. Lärarnas mera öppna och elevcentrerade undervisning 

som till stor del utgår från elevernas egna önskemål och krav, på de 

yrkesförberedande programmen hamnar också i detta fält, punkt 6 och punkt 4. 

En slutsats man kan dra av dessa resultat är att det finns en parallell utbildning i 

Svenska. Trots att det ju ska vara samma kurs, Svenska A, skiljer det mycket mellan 

undervisningen i litteratur på de yrkesförberedande programmen och de 

studieförberedande. Oavsett vem som är lärare så kan man se en gemensam 

uppfattning om att Svenska A på de studieförberedande programmen står för 

någonting annat än vad det gör på de yrkesförberedande programmen. Man kan nog 

säga att lärarnas förväntningar på eleverna och deras intressen utifrån vilken 

studieinriktning de valt, till stor del styr hur litteraturundervisningen utformas i de 

olika klasserna. Kanske är det så att man genom att gå eleverna till mötes och lägger 

mycket tid på att motivera och uppmuntra samt låter eleverna själva styra inriktningen 

på innehållet på de yrkesinriktade programmen, verkligen skapar förutsättning för och 

medverkar till att många av eleverna i dessa klasser över huvud taget läser böcker. 

Men man kan också dra den slutsatsen att skolan, i och med de stora skillnaderna i 

innehåll av undervisningen mellan de praktiskt inriktade programmen ju faktiskt 

medverkar till att återskapa skillnaden mellan ”högt” och ”lågt” då en typ av litteratur 

inte bara väljs utav eleverna själva utan faktiskt också är den som erbjuds i läroboken 

som är ägnad eleverna på de yrkesinriktade programmen, och en annan typ av 

litteratur erbjuds i den andra läroboken, som är ägnad eleverna på de 

studieförberedande programmen. Det kan tyckas märkligt med tanke på att man nog 

kan påstå att det utanför skolan skett en förändring i riktning mot en mindre socialt 

hierarkiserande litteraturuppfattning.
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Boel Englund (1997) beskriver hur skolans diskurs om litteratur har förändrats mellan 

1920-talets nationalistiska diskurs till 1980-talets demokatisk-socialt fostrande 

diskurs och hon beskriver också hur själva litteraturuppfattningen har förändrats. Inte 

endast den nationella centreringen av litteratur bryts, utan även en ny betoning på ny  

fiktionsprosa ur genrer som barn- och ungdomsböcker och deckare ingick nu i 

antologierna, och detta menar Englund ”…kan ha att göra med en skolspecifik 

inriktning mot eleverna, deras förutsatta intressen och möjligheter att tillgodogöra 

sig texter.” Att undervisningen med andra ord skulle vara mer elevcentrerad.

Men det kan också tolkas på ett annat sätt menar Englund och hänvisar till Basil 

Bernstein (1990) som har beskrivit hur en ny, mer kommersiell 

förmedlingspedagogik som bygger på att man ska ”ge läsaren/eleven vad läsaren vill 

ha” (Englund, s.198). Bernstein talar om olika fält och menar att kontrollen över 

innehållet i den pedagogiska diskursen alltså skulle ha förflyttats, från de mer ”rena” 

fälten som representeras av vetenskap och skola, i riktning mot ett ekonomiskt fält 

och dess agenter. Det som är intressant i detta sammanhang är att det är boken som är 

riktad mot yrkesprogrammen, Bra Svenska A som bäst passar i den typen av 

pedagogisk diskurs med dess inriktning mot texter skrivna av bästsäljarförfattare . 

Med den andra boken, Känslan för ord tas på sätt och vis ett steg ett steg tillbaka mot 

ett förmedlande av, om inte ett nationellt ”högkulturellt” arv men väl ett 

västerländskt, europeiskt sådant, både när det gäller skönlitteraturen och bildkonsten 

och sin tydligare fokusering på upphovsmännen till verken. Om man utgår från att det 

förhåller sig så som Annica Danielsson och även Boel Englund kommer fram till i 

sina undersökningar av skolans litteraturförmedling, att litteraturundervisningen 

speglar rådande värderingar och människosyn i samhället i stort (Danielsson, 1988) 

(Englund 1997) så kan man fråga sig vad den här skillnaden mellan de båda böckerna 

betyder.
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I detta sammanhang kan man nog också påpeka att Känslan för ord förmodligen är 

betydligt mer påkostad än Bra Svenska A . Den är inbunden, med hård pärm och 

innehåller fler sidor och ett betydligt rikare material av texter och bilder. Bra Svenska 

A däremot med sitt mjuka omslag och förhållandevis fattiga text- och bildmaterial ger 

mer intrycket av en ”slit och släng-bok”.  Här finns dock ingen parallell att dra till 

lärarnas undervisning. De lärare som jag intervjuade förmedlade inställningen att 

arbetet med Svenska på de yrkesförberedande programmen var nog så viktigt och 

framförallt roligt och intressant som på de studieförberedande programmen.
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4 Sammanfattning

I denna uppsats undersöks litteraturundervisningen i gymnasieskolans kurs Svenska 
A. Enligt kursplanen i Svenska A ska innehållet och det språkutvecklande arbetssättet 
i kursen anpassas med utgångspunkt från den valda studieinriktningen (Lpf 94). 
Genom intervjuer med två lärare om deras arbete på olika gymnasieprogram samt en 
analys av vilken litteratur som presenteras, och hur den presenteras i två läroböcker 
visas hur innehållet i kursen skiljer sig åt beroende på om det gäller en utbildning på 
ett program som är studieförberedande eller på ett program som är yrkesförberedande. 

Resultaten visar att Svenska A på de yrkesförberedande programmen i hög grad har 
sitt fokus på att motivera och uppmuntra eleverna att läsa genom att till stor del låta 
dem välja litteratur själva, medan Svenska A på de studieförberedande programmen 
har sitt fokus på att förmedla ett givet kulturellt/litterärt arv. Svenska A på de 
yrkesförberedande programmen är i högre grad inriktat på språklig färdighetsträning 
och i mindre grad litteraturundervisning än Svenska A på de studieförberedande 
programmen.

Genom att använda Herrlitz fyrfältsmodell (Herrlitz 1986) kan man se att lärarnas 
arbetssätt i stort sett sammanfaller med läroböckernas pedagogik. 
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Bilaga 1

Textförteckning Bra Svenska A

Klara, färdiga…
I rörelse av Karin Boye
Per flyger i luften av Sören Olsson och Anders Jakobsson
Jennie 16 år intervju av Maria Gummesson

…gå
Och detta är Tornedalen av Mikael Niemi
Ett ufo gör entré av Jonas Gardell
En oväntad bjudning av J.R.R. Tolkien
Kung Mamoud och  pastejbagaren ur Tusen och en natt
Prinsessan på ärten av H.C. Andersen

Ta kontroll!
Livet är inte nån lek av Damir Alic och Mahmoud Lazkani
En författares röst av Louise Boije af Gennäs
En promenad av Lukas Moodysson
Samarbeta för att överleva av Fredrik Lindström
Upprustning av Sonja Åkesson
Huddinge IF av Theodor Kallifatides

Att tala
Folk som håller sig för örat borde kanske hålla sig för mun av Herman Lindqvist
Sjunde pratan av Sandro Key Åberg
Den hopfällbara tusenpundshatten av Peter Mayle

I sällskap med språken
Livet är kort av Tage Danielsson
De kunde ha fått köra en Larson av Ingemar Unge

Media
ur Sprängaren av Liza Marklund
ur Vinterverk av Stephen King
Nyckfull älskare av Ana Martinez
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Bilaga 2

Textförteckning Känslan för språk

Kapitel 1
Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren
Skriver dig till liv igen av Susanne Lewin
Den unge Werthers lidanden av J.W. von Goethe

Kapitel 2
John Stuart Mill av Gunnar Fredriksson
Svenska Folket av August Strindberg
Snörmakare Lekholm får en idé av Gustaf Hellström
Sorgegondol nr 2 av Tomas Tranströmer
Vad krävs nu? av Per Måhl
Betraktandet av hundar av Inger Edelfeldt
Gägg, blä mina damer och herrar av Mikael Niemi
Vådan av att vara Skrake av Kjell Westö
Pojkår av J.M. Coetzee
Vandrare bringa till Spa… av Heinrich Böll

Kapitel 3
Vår förbannade rätt av Maja Frankel
Svarta lådan av Inger Edelfeldt
Enkel biljett av Didier van Cauwelaert
Blod är tjockare än vatten av Astrid Trozig
Klass –är du fin nog? Av Anneli Jordahl

Kapitel 4
Språkets mirakel av Bo Renberg
Blindheten av José Saramago
Luswin dansar en gavott med de fem sinnena av Samuel Colombus
Vokaler av Arthur Rimbaud
Människans händer av Harry Martinsson
Skall jag jämföra dig… av William Shakespeare
Av hjärtat av Anette von Droste-Hüllshoff
Jag skriver till dig av Pia Tafdrup
Etude för sommarvind av Claes Andersson
Hur kan jag säga… av Karin Boye
Parfymen av Patrick Süskind
På spaning efter den tid som flytt av Marcel Proust

Kapitel 5
Lysistrate av Aristofanes
Tre män i en båt av K Jerome Jerome
Ett halvt ark papper av August Strindberg
Rolandssången
Min själ är rusig Bernard de Ventadour
Kung Gilgamesj tolkad av Hans Hagen
Ung och kåt Ebba Grön
Gudars like av Sapfo
När vi två blir en Per Gessle
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Bilaga 3

Underlag för intervjuer av lärare

1. Hur viktiga tycker du att de nationella och lokala arbetsplanerna är för din 
undervisning?

2. Har ni på er skola fastställt någon viss litteratur/vissa titlar som bör ingå i Svenska         
A+B?

3. Finns det någon litteratur som du tycker alltid bör ingå?

4. Hur mycket, eller hur stor del av elevernas litteraturläsning i skolan styr du som 
lärare över?  Av det som eleverna får välja själva, hur fritt får de välja?

5. Hur tycker du att du anpassar litteraturundervisningen efter elevernas 
studieinriktning?

6. Vilka skillnader mellan flickors och pojkars läsning har du iakttagit? 

7. Är könsskillnaderna större än de individuella skillnaderna?

8. Vad gör du om en elev inte vill läsa en viss tilldelad bok? Får han/hon välja en 
annan, eller anser du att det ligger ett värde i att kämpa sig igenom en bok?

9. Vad gör du för att hjälpa elever med lässvårigheter eller koncentrationssvårigheter 
att komma in i läsandet?

10. Bör alla elever läsa lika mycket av till exempel äldre litteratur?

11. Hur hanterar du svårigheter som uppstår när elever med språksvårigheter ska läsa 
äldre texter, med ett ålderdomligt språk?


