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Abstract  
“Not Another Poem…!” is a qualitative study about teaching literature at Upper 
Secondary School’s vocational courses. The aim of this study is to investigate how 
teachers of Swedish language select materials and how they conduct their work with 
Swedish literature in the first year of the Swedish syllabus. This study also investigates 
how students on vocational courses are, through the national curriculum (Gy2011), 
affected from a democratic perspective.  

Interviews with teachers, who are currently working with Swedish involving 
first year vocational students, make up the foundation in this study. Previous research, the 
national curriculum and data from Statistics Sweden (SCB) are presented and discussed 
together with the result from the interview study.  

The conclusion of the study shows that it is mainly the students’ level of 
knowledge that is the deciding factor regarding how the teachers work and what they 
include in their lessons. The content of the lessons is mixed, whilst the delivery is often 
conducted with collective reading of texts out loud, which allow the teacher to discuss 
the content of the text with the students. Classic literature is used but can advantageously 
be depicted through film, while short stories and teenage books are prevalent for reading.   

The course objectives stated in the national curriculum indicate how a teacher in 
Swedish has different functions depending on whether they are teaching students on a 
vocational or theoretical course.  

The students inadequate reading skills arose as the main reason against a 
predicated literature canon. Views pro a canon was motivated with statements that it 
would have been good if all students got the opportunity to be acquainted with certain 
literature.  
 
Sammandrag 
”Inte en dikt till…!” är en kvalitativ studie om litteraturundervisningen på 
gymnasieskolans yrkesprogram. Syftet med studien är undersöka hur svensklärare på 
yrkesförberedande program väljer material och hur de jobbar med litteratur i svenska 1, 
samt hur läroplanen (Gy 2011) påverkar elever på yrkesförberedande program utifrån ett 
demokratiskt perspektiv.  

En intervjustudie med lärare i svenska 1 på yrkesförberedande program utgör 
grunden till arbetet. Tidigare forskning, Skolverkets styrdokument och siffror från SCB 
presenteras och diskuteras tillsammans med resultaten från intervjustudien.  

Resultatet visar att det är främst elevernas kunskapsnivå som ligger till grunden 
för hur informanterna jobbar och vad som inkluderas i litteraturundervisningen på 
yrkesförberedande program i svenska 1. Innehållet är blandat medan utförandet ofta sker 
med gemensam högläsning som ger läraren tillfälle att diskutera innehållet med eleverna. 
Klassiker förekommer men kan med fördel framställas genom film medan noveller och 
ungdomsromaner används för läsning. 

Examensmålen i styrdokumenten visar att en lärare i svenska på gymnasiet har 
olika roller beroende på om de undervisar på ett högskole- eller yrkesförberedande 
program.  

Elevernas bristande läsförmåga framkom som en motsägelse emot en fastlagd 
kanon samtidigt som åsikter för en kanon motiverades med att det hade varit bra om alla 
fick kännedom om viss litteratur.  
 
Nyckelord 
Svenska 1 på yrkesprogram, läroplan, litteratur i svenska 1, kvalitativ studie, den dolda läroplanen  
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1 Inledning 
Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta 
redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom 
språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av 
skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin 
omvärld, sina medmänniskor och sig själv. (Skolverket, 2011a, s. 160) 

Detta är den inledande texten ur läroplanens beskrivning av ämnet svenska 1 på 
gymnasieskolan. Hur gör man då som lärare för att få eleven att lära känna sin omvärld, 
sina medmänniskor och sig själv genom litteratur? Den första kursen i svenska läser alla 
gymnasieelever oberoende om valet är ett yrkes- eller teoretiskt program. Därefter måste 
elever på yrkesförberedande gymnasieprogram göra ett aktivt val om de vill läsa svenska 
2 och 3, vilket är ett val som också påverkar deras möjlighet till högre studier. Denna 
förändring i läroplanen (Gy 2011) skapar frågor om skolan och demokrati. 

Under min VFU på ett yrkesprogram på gymnasiet bad jag eleverna i en klass 
som läser svenska 3 att reflektera över hur de såg på litteratur. Syftet med detta var för att 
jag skulle kunna planera meningsfulla lektioner under de 10 veckor som jag skulle vara 
med dem. Det var därför viktigt och intressant att få veta vilka tidigare erfarenheter de 
hade av litteratur och om de kunde nämna någon litteratur som hade berört dem. I en klass 
med 30 elever var det en elev som aktivt läste böcker och som kunde svara på frågorna 
utan problem. De flesta andra eleverna behövde hjälp med följdfrågor och diskussion för 
att kunna skriva ned något svar på frågorna, och först när de förstod att filmer också 
räknas som litteratur gick det lättare att svara. De berättade då att de hade sett filmer som 
de hade blivit berörda av men böcker läste de sällan. Några av eleverna nämnde att de 
enda böcker de hade läst var under olika litteraturprojekt inom svenskämnet på högstadiet 
eller gymnasiet, men de kunde inte nämna någon titel.  

Förutom förundran över deras reaktion väcker deras respons många frågor. Hur 
kan man som lärare i svenska få eleven att genom skönlitteratur möta sin omvärld 
samtidigt som eleven ska få utrymme att utveckla sitt språk, när intresset av litteratur i 
många fall är begränsat? Enligt läroplanen (Skolverket, 2011a) finns det möjlighet att 
anpassa litteratur och författare till elevers intresse, program och inriktning, men det är 
inte reglerat i svenskämnets kursplan vilka skönlitterära verk eller författare som ska 
väljas. Vad är det då som avgör vilken litteratur som faktiskt används?  

Hultin (2012) diskuterar i sin text om hur otydligheten i svenskämnet finns kvar 
i (Gy2011) vilket bidrar till att svenskämnets stoff och innehåll grundar sig fortfarande i 
lärarens attityd och erfarenhet till den tysta kunskapen. Detta uttalandet skapar nyfikenhet 
och frågor om hur lärare diskuterar när de väljer innehåll till svenskämnet på 
gymnasieskolans yrkesförberedande kurser.  

Mötet som beskrivs i texten ovan var med elever från yrkesförberedande 
program i svenska 3, men i dagens gymnasieskola, som redan nämnts, är det inte alla 
elever som läser den andra och tredje kursen i svenska. De frågor, som uppstod hos mig 
vid mötet med eleverna kommer att ligga till grund för detta examensarbete; det kommer 
dock att fokusera på svenska 1, eftersom det är det alla gymnasielever läser. Det ska göras 
genom att få en överblick på hur man jobbar med litteratur i svenska 1, dels utifrån ett 
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perspektiv som framtida svensklärare på gymnasiet och dels utifrån ett 
samhällsperspektiv.  

 
 
 

1.1  Syfte och frågeställningar 
I dag är det obligatoriskt för gymnasieelever på yrkesförberedande program att endast 
läsa svenska 1 och därefter måste de välja svenska 2 och 3 som tillval. Syftet med denna 
uppsats är därför att försöka få en inblick i hur gymnasielärare på yrkesförberedande 
program arbetar med litteratur i svenska 1 för att få en uppfattning av vad det är som kan 
ingå i den första kursen. Styrdokumentens innehåll angående svenska 1, samt hur 2011 
års läroplans upplägg påverkar elever ur en demokratisk synvinkel kommer också att 
diskuteras. Följande frågeställningar lägger fokus på innehållet i uppsatsen: 
 

Ø Hur väljer svensklärare på yrkesförberedande program material för 
litteraturundervisningen i svenska 1? 

Ø Hur jobbar svensklärare på yrkesförberedande program i svenska 1 med litteratur? 
Ø Hur påverkas elever på yrkesförberedande kurser utifrån en demokratisk aspekt? 

 
För att nå uppsatsens mål kommer intervjuer med verksamma gymnasielärare på 
yrkesförberedande program utgöra det centrala innehållet i uppsatsen. Utöver intervjuer 
kommer läroplanens innehåll att diskuteras, samt tidigare forskning att överläggas.  
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2 Bakgrund 
Denna del inleds med en diskussion om tillämpad teoretisk analysmodell och demokrati 
i skolan. Därefter diskuteras skillnader i examensmål på olika kurser på gymnasieskolan, 
undervisningsmetoder och innehållet i litteraturundervisningen i svenska1. Den avslutas 
med diskussion om literacy, traditionella mönster i skolan samt pedagogiska metoder.  
 
2.1 Skolans dolda läroplan  

Den dolda läroplanen, eller om man så vill de dolda läroplanerna, kamoufleras än mer när 
det mesta som händer i skolan utmålas som styrt av individers - lärares, elevers och föräldrars 
- fria val. Att uppmärksamma allt det som människor inte väljer utan tilldelas är minst lika 
viktigt idag som för trettio år sedan. (Broady 2007, s. 10) 

Det fria valet, som Broady (2007) talar om i citatet ovan kommer detta arbete att 
uppmärksamma på olika sätt. Ur elevernas perspektiv uppmärksammas det genom valet 
som elever på dagens yrkesförberedande program själva måste göra för att få 
högskolebehörighet i sin examen. I reformen Gy2011 förändrades examensmålen, vilket 
innebär att de elever som väljer yrkesinriktade kurser måste göra aktiva val för att få 
högskolebehörighet. Hultin (2012) diskuterar denna förändring och säger att den nya 
gymnasiereformen Gy2011 ökar skillnaderna mellan skolformerna eftersom endast de 
teoretiska programmen blir högskoleförberedande. Det innebär för ämnet svenskas del att 
de högskoleförberedande programmen läser 300 poäng i svenska medan de yrkesinriktade 
endast läser den första kursen om 100 poäng. Enligt Lundgren (2012) grundade sig denna 
förändring bland annat på internationella studier, som visar att svenska elever inte 
avslutade gymnasiet med lika bra kunskaper som tidigare,  och många elever avbröt sina 
studier innan studenten samt att det fanns en relativt hög arbetslöshet bland ungdomar i 
Sverige. Följande fyra punkter var regeringens mål med reformen Gy2011: ”Eleverna ska 
bli väl förberedda, alla ska nå målen, utbildningarna ska vara likvärdiga samt studievägar 
och styrdokument ska vara tydliga” (Lundgren 2012, s. 298).   

Svenskkursens innehåll och det innehållsval lärarna måste göra för att fylla 
kursen i svenska 1 är ett annat fritt ”val” som Broady (2007) omtalar i kapitlets inledande 
citat.  Hultin (2012) skriver att i ämnet svenska kan man använda skolans dolda läroplan 
som en analysmetod eftersom i läroplanen finns endast ett svenskämne men i 
undervisningen lever olika svenskämnestraditioner med stora skillnader på arbetsformer 
och innehåll. Enligt Hultin (2012) är dessa ämnestraditioner förankrade på olika 
gymnasieprogram och därmed riktas skillnaderna till olika elevgrupper.   

 
2.2 Demokrati i skolan 
Biesta (2006) diskuterar hur skolan har placerats som en viktig aktör i att skapa 
demokratiska medborgare genom kunskap. Ett uppdrag som inte är lätt att uppfylla enligt 
Biesta (2006) som hävdar ”[…] alltför mycket lägger bördan om demokratins framtid på 
skolan och alltför lite på samhället i stort” (Biesta 2006, s. 109-111). Skolans 
demokratiuppdrag innebär förutom kunskapsförmedling även att ge elever färdigheter 
inom demokrati genom till exempel elevinflytande och dessutom aktivt visa, eller ”ta 
ställning för demokrati” (Biesta (2006, s. 112) genom att implementera demokratiska 



  
 

7 

värderingar. Biesta uttalar vikten av att utbildning av demokrati bäst sker genom att 
skolan visar att den är demokratisk:  
 

”Skolor må ha exemplariska läroplaner för undervisning i demokrati och medborgarskap, 
men om skolans inre organisation är odemokratisk får det otvivelaktigt en negativ effekt på 
elevernas attityder och värderingar gentemot demokrati”. (Biesta (2006), s. 113)    

 
Biestas citat kan tolkas som ett exempel på hur den dolda läroplanen kan bli synlig och 
upplevas av elever.  

Den synliga läroplanen kan också innehålla skillnader som kan tolkas 
odemokratiska eller belysa skillnader mellan individer. Englund (2012) diskuterar 
läroplanens utveckling och hur de senaste läroplanerna betonar individen och valfrihet 
istället för pluralism som dominerade under 1970- och 80-talen. Han menar att 
”Monopolistisk centralism” karakteriseras av en utbildning där ”private good” står i 
centrum istället för ”public good” (Englund 2012, s.22). Denna utveckling leder enligt 
Englund (2012) till ett skolsystem som är mer uppdelat och betonar större skillnader 
mellan olika elevgrupper samtidigt som den sociala mobiliteten minskar.  
 Demokratiska skillnader inom svenskämnet beskriver Olin-Scheller (2008) som 
förklarar hur uppfattningen av svenskämnet som ett bildningsämne kan misstolkas. Där 
uppdraget blir att utbilda elever i litteraturhistoria med fokus på att lära sig om författare 
och dess verk på bekostnad av att läsa och förstå texter. Olin-Schellers (2008) studie visar 
att ämnet svenska innebär ”ett högre bildningsämne” för elever på de 
högskoleförberedande programmen, ”och en lägre ’light’-version för eleverna på de 
yrkesförberedande programmen” (Olin-Scheller 2008, s. 148). 
  
2.2 Svenska 1 på gymnasieskolan  
Svenska 1 är, som redan nämns, obligatoriskt för alla att läsa. Denna del kommer att 
fokusera på ett antal koncept som kan ha inverkan på hur undervisningen i svenska 1 
verkställs. Skolverkets kommentarer om ämnet svenska säger följande:  
 

Ämnesplanen för svenska gör det möjligt att anpassa stoffet till elevernas olika program och 
inriktningar eller intressen i övrigt, till exempel vid val av uppgifter för skriftlig och muntlig 
framställning. Vad gäller litteraturundervisningen finns naturligtvis också möjligheter till 
anpassning till elevernas program, inriktningar och intressen, men tanken är att eleverna får 
möjlighet att fördjupa sin läsning också inom andra områden än valt program/vald inriktning. 
(Skolverket 2011b, s.1) 

 
I dag finns det 12 yrkesinriktade program och 6 högskoleförberedande program 
Skolverket (2011a, s. 3-4).  I tabell 1 ges två utdrag ur Skolverkets programstruktur. För 
att se hur svensklärarens roll kan förknippas med elever från olika program presenteras i 
tabellen de examensmål, som enligt skribentens egen tolkning, kan associeras till ämnet 
svenska. Det som kan tolkas som svensklärarens uppdrag för att eleven ska nå 
examensmålen har i tabellen markerats med fetstil. Samhällsvetenskapsprogrammet 
representerar ett högskoleförberedande program, medan Bygg- och anläggnings-
programmet företräder ett yrkesförberedande.  
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Tabell 1 Jämförelse av examensmål 
 
Examensmål relaterade till ämnet svenska 
för Samhällsvetenskapsprogrammet: 

Examensmål relaterade till ämnet svenska 
för Bygg- och anläggningsprogrammet: 

Utifrån studier av samhällsfrågor ska 
utbildningen ge eleverna möjlighet att 
utveckla ett vetenskapligt och kritiskt 
förhållningssätt. I detta ingår att kunna 
avgöra om påståenden är grundade på 
fakta och att kunna urskilja värderingar i 
olika typer av källor. Utbildningen ska 
därför utveckla elevernas förmåga att 
söka, sovra och bearbeta information med 
källkritisk medvetenhet. 
 
Utbildningen ska utveckla elevernas 
förmåga att skriva, läsa, tolka och 
förstå olika typer av texter inom 
utbildningens olika kunskapsområden. 
Eleverna ska också ges möjlighet att 
uttrycka sig i varierande skriv- och 
talsituationer på framför allt svenska 
och engelska. 
 

Utbildningen ska utveckla elevernas 
förståelse av sin egen och yrkets betydelse 
i arbets- och samhällslivet. I samarbetet på 
arbetsplatsen och i kundrelationer ställs 
krav på kommunikationsförmåga och 
förståelse för andra människor och andra 
yrkesgrupper. Eleverna ska därför i alla 
ämnen arbeta med att utveckla sitt 
språk och få möjlighet att möta och 
diskutera olika perspektiv på människors 
livsvillkor i samhället. 
 

 
Tabell 1 visar att i examensmålen på det högskoleförberedande programmet har 
svenskläraren en tydlig roll att utveckla de elever som väljer ett Samhällsvetenskapligt 
program. Följande text kan direkt kopplas till svenskan: ”Eleverna ska också ges 
möjlighet att uttrycka sig i varierande skriv- och talsituationer på framför allt svenska och 
engelska” (Skolverket 2011a, s.49). Medan verben: ”skriva, läsa, tolka och förstå olika 
texter[…]” (Skolverket 2011a, s.49) kan indirekt tolkas som egenskaper som ingår i 
svensklärarens uppdrag.  

För de elever som väljer Bygg- och anläggningsprogrammet är det däremot allas 
uppdrag att utveckla språket: ”I samarbetet på arbetsplatsen och i kundrelationer ställs 
krav på kommunikationsförmåga och förståelse för andra människor och andra 
yrkesgrupper. Eleverna ska därför i alla ämnen arbeta med att utveckla sitt språk […]” 
(Skolverket 2011a, s.19).  

Det kan tolkas som att svensklärarens uppdrag inte är lika viktigt på de 
yrkesförberedande programmen som på de högskoleförberedande. Det kan även tolkas 
positivt; Romàn (2006) diskuterar hur svenskan har fått mindre och mindre 
undervisningstid allteftersom nya läroplaner har introduceras, och hur detta uttalande kan 
ses som positivt: ”[…] även andra ämnen ska beakta elevernas språkliga förmåga, vilket 
kan ses som en ämnesförstärkning” (Romàn 2006, s. 51). Även Westlund (2015) skriver 
hur det enligt styrdokumenten numera är allas uppgift att jobba för att öka elevernas 
kunskaper i det svenska språket. Hur verkligheten visar sig angående detta på 
Yrkesförberedande gymnasieprogram kommer detta arbete inte att ta upp. Dock citerar 
Westlund (2015) en anonym ämneslärare från högstadiets åsikter i anknytning till detta. 
Läraren uttrycker hur det är svensklärarens roll att undervisa i svenska och läsförståelse, 



  
 

9 

eftersom läraren saknar de kunskaperna: ”Hur man läser och skriver texter är 
svensklärarens ansvar” (Westlund 2015, s.25).  
 
2.2.1 Undervisningsmetoder i svenska 
Inom ämnet svenska förekommer olika undervisningsmetoder som ofta associeras till 
olika program. Olin-Scheller (2008) skriver att yrkeselevernas svenskundervisning 
vanligtvis är enklare än den svenskundervisning som bedrivs på studieförberedande 
program och att det därmed finns märkbara skillnader av vad som faktiskt undervisas i 
svenska 1. Olin-Scheller (2008) hävdar också att under många år har ämnet varit enhetligt 
för stora elevgrupper: ”Detta har skapat en implicit norm – det ’riktiga’ svenskämnet ska 
förmedla högkulturella värden” (Olin-Scheller 2008, s.30). Verkligheten, enligt Olin-
Scheller (2008), ser dock annorlunda ut och olika svenskämnen framträder som förmedlar 
antingen ”ett högre eller lägre innehåll” (Olin-Scheller 2008, s.30) beroende på 
elevgruppers konstellation.  

Hultin (2012) förklarar att metoden svenska som färdighetsämne ofta används 
på gymnasieskolans mer praktiskt inriktade program och innebär att de så kallade 
basfärdigheterna lärs ut. Målet för färdighetsträning på de praktiska programmen har varit 
kopplat till det kommande enligt Hultin (2012) studieförberedande program fokuserar på 
metoden svenska som litteraturhistoriskt ämne vilket grundas i att studera den så kallade 
litterära kanon. Detta innebär att ett antal väl utvalda klassiska och nutida verk och texter 
studeras enligt den vid tiden aktuella listan, hävdar Hultin (2012).  

En tredje metod som Hultin (2012) hänvisar till är svenska som 
erfarenhetspedagogiskt ämne. Den metoden utgår från elevens erfarenheter både för val 
av stoff och arbetsmoment. Här läses skönlitteratur för att finna kunskap om sig själva 
samt världen och inte för sakens skull. ”Språk ses som en kommunikation, där 
språkförmågan utvecklas genom deltagande i kommunikativa meningsfulla situationer” 
(Hultin, 2012, s.283). Olin-Scheller (2008) betonar också vikten av att undervisningen 
ska påverkas av elevernas egna texterfarenheter. Eleverna tar del av texter och medier 
med ett stort inslag av populärkultur utanför skolan, vilket undervisningen i svenska 
traditionellt inte tagit seriöst. ”Traditionellt har studier av kanoniserande texter dominerat, 
medan låga, populära texttyper har haft svårt att få tillträde” (Olin-Scheller, 2008, s.11). 

 
2.2.2 Litteraturundervisningens roll 
Ämnet svenskas syfte uttalas enligt följande i ämnesplanen, svenskämnet ska: ”stimulera 
elevernas lust att läsa, utmana dem till nya tankesätt och öppna nya perspektiv” 

(Skolverket 2011b). Innehållet som litteraturen i svenska 1 ska fokusera på för att utföra 
de uppmaningarna är det allmänmänskliga i tid och rum. I Skolverkets kommentar 
(2011b) till ämnet svenska förklaras allmänmänskliga förhållanden enligt följande:  
 

Allmänmänskliga förhållanden är förhållanden som människor kan förstå och identifiera sig 
med, oberoende av tid och rum. Det kan handla om existentiella frågor om liv och död, kärlek 
och relationer, sorg, utanförskap eller godhetens och ondskans natur, ämnen som handlar om 
hur det är att leva som människa – och den erfarenheten delar vi alla. Att lyfta fram dessa 
och andra allmänmänskliga teman bidrar till en förståelse för att likheterna mellan människor 
är större än skillnaderna. (Skolverket, 2011b, s.3) 
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Förutom de allmänmänskliga förhållanden ingår följande kursmål och  centrala innehåll 
i svenska 1 (Skolverket 2011a). Tabell 2 visar utdrag av dessa utifrån ett 
litteraturperspektiv. 
 
Tabell 2 Litteraturkursens mål och  innehåll i svenska 1 
Kursmålen  Det centrala innehållet 

 
Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera 
över och kritiskt granska texter samt 
producera egna texter med utgångspunkt i 
det lästa. 
 
Kunskaper om centrala svenska och 
internationella skönlitterära verk och 
författarskap samt förmåga att sätta in 
dessa i ett sammanhang. 
 
Kunskaper om genrer samt 
berättartekniska och stilistiska drag, dels i 
skönlitteratur från olika tider, dels i film 
och andra medier. 
 
Förmåga att läsa, arbeta med och    
reflektera över skönlitteratur från olika 
tider och kulturer författade av såväl  
kvinnor som män samt producera egna 
texter med utgångspunkt i det lästa. 

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor 
som män, från olika tider och kulturer. 
 
Centrala motiv, berättarteknik och vanliga 
stildrag i fiktivt berättande, till exempel i 
skönlitteratur och teater samt i film och 
andra medier. 

 
För att inkludera kursmålen och läroplanens centrala innehåll i tabell 2, finns det olika 
medium att välja mellan. Utöver skönlitteratur är film det medium som är vanligast i 
undervisningen i svenska, hävdar Olin-Scheller (2008), som hänvisar till sin egen 
undersökning i detta. Den undersökningen visar också att film används oftare som 
medium på yrkesförberedande program än på högskoleförberande. För övrigt visar Olin-
Schellers (2008) undersökning att elever på de högskoleförberedande programmen 
klassificerar film som underhållning. De eleverna ägnar dessutom mer tid till det som 
hänvisas till den höga kanoniserade skönlitteraturen. Dante, Mary Shelley, Imre Kertész 
och Umberto Eco är exempel på författare som enligt Olin-Scheller (2008, s.71) värderas 
som hög litteratur. I jämförelse till definitionen låg litteratur som ”rymmer ett stort inslag 
av populärkultur” Olin-Scheller (2008, s.11),  och ofta reflekterar eleverna egna 
texterfarenheter, det vill säga de texter eleven väljer att ägna sig åt på fritiden.   

Film som illustration av en epok eller ett skönlitterärt verk, förklarar Olin-
Scheller (2008) som det vanligaste sättet att använda film på. Hon förklarar det som ”ett 
vanskligt projekt” (2008, s. 52) att okritiskt illustrera litterära verk och epoker med film, 
eftersom de oftast baseras på och skildrar dagens värderingar.  

 
2.2.3 Literacy 
Ordet literacy har kopplats ihop med en elevs läs- och skrivförmågagenom att kunna 
”hantera olika läs- och skrivsituationer av typografiska texter” (Olin-Scheller 2008, s.16). 
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Denna traditionella tolkning av literacy har förändrats sedan introduktionen av olika 
medier och kan numera ”beteckna förmåga till olika kommunikativa handlingar” (Olin-
Scheller 2008, s.16). Att literacy inte är någon fundamental färdighet, som är konstant 
när man en gång har lärt sig, är enligt Olin-Scheller (2008) en allmän uppfattning bland 
forskare. Den sociala dimensionen runt literacy lyfts istället fram och ”[…] vikten av att 
barn och unga socialiseras in i olika tolkningsgemenskaper där de kan känna sig delaktiga 
och bygga identiteter” (Olin-Scheller 2008, s.16). För att kunna skapa sådana verktyg, 
menar Olin-Scheller (2008) att svenskämnet och svenskläraren är viktiga aktörer. Hon 
beskriver också att forskare skiljer på cultural literacy och critical literacy.  

Cultural literacy innebär en undervisning med mål att få kunskap om ett 
begränsat antal kanoniska texter och författare där bildning, inte kritiskt granskning av 
texterna sätts i fokus. Critical literacy har som målsättning att utveckla eleverna så att de 
kan med utgångspunkt i cultural literacy granska texter utifrån språkliga och kulturella 
uttrycksformer samt utveckla förmågan att sätta sig in i olika texters ideologiska 
utgångspunkter. Olin-Scheller (2008) skriver att literacy är en aktivitet som påverkas av 
sociokulturella aspekter. Läsning och läsförståelse kan inte enbart betraktas som 
kognitiva kompetenser:  

 
En vid syn på literacybegreppet och synen på läsning som en dynamisk process där mening 
skapas i dialog mellan text och läsare är sedan länge förankrad inom läsforskningen. Här är 
också läsarens socialisation och läsaktens sociala sammanhang betydelsefulla. Läsarens 
erfarenheter, hennes uppfattningar om sig själv och sin omvärld samt läsningens 
sammanhang inverkar på läsprocessen. (Olin-Scheller 2008, s.17) 

 
Liknande åsikter delger Westlund (2015), som skriver att läsförståelse inte berör endast 
svenskämnet, utan ska kopplas till samtliga skolämnen, där eleven visar att de inte förstår 
textinnehållet. Westlund hänvisar till internationell forskning som hävdar att: ”Läraren 
ska inte bara undervisa i god ämneskunskap utan också hur man man läser i olika 
skolämnen” Westlund (2015, s.26). 
  
2.2.4 Traditionella mönster i skolan 
Det finns många traditionella mönster, som fortfarande finns kvar i dagens skola. Ekholm 
(2011) skriver att skolans forna grundidé eller tanke som har haft stort inflytande på 
utformningen av den svenska skolan, kan förenklat förklaras med att ”[…] människor 
som var fulla av vett skulle möta andra människor, vilka ännu inte fått fatt på vettet. 
Genom serier av möten skulle vettet framför allt genom det talade ordet sprida sig från 
lärare till elev” (Ekholm 2011, s.11).  

Några andra exempel på hur dagens skola följer ett traditionellt mönster 
diskuterar Ekholm (2011) genom att bland annat nämna hur dagens timmar är uppdelade 
med lektionspass, skolornas möblering och utformning med salar för att eleverna tydligt 
ska kunna sitta och titta samt lyssna på den lärde, som står längst fram. Dock skriver han 
hur skolan måste anpassa sig efter att eleverna i dagens skola skiljer sig från tidigare 
generationers elever med bland annat andra fritidsintressen och hur dagens elever ofta har 
ett annorlunda arbetsliv som väntar: ”Skolor möter också en omvärld som ideligen 
förändras” (Ekholm 2011, s.10).  
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För elever på yrkesinriktade program blir den traditionella skolan synligare i 
ämnen som svenska, som fortfarande främst av praktiska skäl, utförs i traditionella salar 
och lektionspass, medan karaktärsämnen, också av praktiska skäl, undervisas i lokaler 
utformade som till exempel verkstäder, hårsalonger eller kök. Här hänvisar jag till den 
skolan där min VFU genomfördes.  

 
2.2.5 Pedagogiska metoder 
Thornberg (2011, s.38) diskuterar hur internationell forskning visar att skolor, som ställer 
höga krav på eleverna, ofta når höga resultat oberoende av vilken socioekonomisk 
bakgrund eller tidigare kunskapsnivå eleverna har. Han hänvisar till ett antal studier, som 
visar hur lärares höga förväntningar på elever skapar både bra studieresultat och en aktiv 
lärarroll med inställning att hjälpa eleven att lära. Medan låga förväntningar förknippas 
med det motsatta; passivt agerande lärare som har låg inställning till elevernas förmåga 
att lära.  
 Utöver detta poängterar Thornberg (2011) värdet av att en lärare kan tillgodose 
olika elevers inlärningssätt, hitta lämpliga arbetsmetoder utefter de behov som finns hos 
elever och att på ett tydligt sätt kunna kommunicera information och färdigheter till 
eleverna.  
 
 
 
Detta kapitel har framlagt den dolda läroplanen och hur demokrati kan tolkas i skolan 
samt en jämförelse av läroplanens innehåll, angående skillnader mellan examensmål på 
yrkes- och högskoleförberedande program. Dessa delar kommer att diskuteras ytterligare 
i kapitel 5. Inslagen om litteraturundervisningens roll, literacy, traditionella mönster i 
skolan och pedagogiska metoder kommer att lyftas i kapitel 4 och diskuteras i kapitel 5.  
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3 Metod 
I detta kapitel framställs arbetets metodval, urval av informanter och etiska principer. 
Sedan följer en beskrivning av undersökningens genomförande samt redovisning och 
avslutas med metodens hållbarhet, validitet och reliabilitet.  
 
3.1 Metodval  
Kvalitativa intervjuer med fyra olika gymnasielärare i svenska 1 på yrkesförberedande 
program lägger grunden för uppsatsen innehåll. Kihlström (2007) skriver att vid 
kvalitativa intervjuer handlar det om att finna personer som har erfarenhet av intervjuns 
ämne och kan återberätta sina egna upplevelser för att tillförlitligheten ska öka. Syftet 
med intervjuerna i detta arbete är att få fram information om verksamma lärares 
litteraturval, arbetssätt och tankar kring litteratur. Bryman (2011) diskuterar 
reliabilitetens och validitetens ståndpunkter i kvalitativa undersökningar. Dessa 
värderingsord är viktiga kriterier i kvantitativ forskning, men svårt att uppnå i kvalitativa 
undersökningar. ”Många kvalitativa forskare har dock diskuterat hur pass relevanta dessa 
begrepp är för kvalitativa undersökningar” (Bryman 2011, s. 352).  

För att kunna jämföra svar och hitta liknelser i informanternas intervjuer har en 
intervjuguide använts, se bilaga C. Detta arbetssätt beskrivs som ”en  semistrukturerad 
intervju” (Bryman 2011, s. 415) och de anvisningar som Bryman (2011, s. 419) ger för 
utformningen av en intervjuguide har delvis utgjort underlaget till intervjuguiden i detta 
arbete. Den är  uppdelad i tre teman vilka även ligger till grunden för strukturen i 
uppsatsen. Risken som Bryman (2011) beskriver kan uppstå genom användandet av en 
semistrukturerad intervju; att informanten inte får utrymme att ge utvecklande svar, har 
tagits hänsyn till och beaktats så att deltagarna har fått gott om tid för att utforma och 
vidareutveckla sina svar. Följdfrågor har också lagts till där oklarheter i svaren uppstod. 

   
3.2 Urval av informanterna 
Lärarna har valts utifrån målinriktat urval, där informanterna är ”strategiskt utvalda” 
(Bryman 2011, s.434) för att kunna svara på de frågeställningar uppsatsen bygger på. I 
denna studie var målet med urvalet att hitta gymnasielärare med relativt lång 
yrkeserfarenhet som svensklärare och som just nu arbetar med svenska 1 på 
yrkesförberedande program.  

Genom min VFU-handledare fick jag kontakt med några av informanterna som 
har deltagit. Jag kontaktade även en lärare som jag känner sedan tidigare. Denna 
urvalsmetod kallas för ”bekvämlighetsurval” (Bryman 2011, s. 433) eftersom 
informanterna passade in på den målbeskrivning som urvalet skulle ha. Detta urval 
diskuteras ytterligare i 2.3 Etiska principer. Tre av gymnasielärarna arbetar på en 
kommunal skola och en på en friskola. Skolformen kommer inte att särskiljas i 
redovisningen av studien.  
 
Tabell 3 ger en sammanfattning av informanterna och deras yrkestid som lärare på 
gymnasiet. Två av lärarna har även arbetat på grundskola och deras totala yrkestid kan 
ses inom parantes. För att beakta konfidentialitetskravet har lärarna tilldelats 
könsneutrala, fiktiva namn.  
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Tabell 3 Sammanställning av informanterna 
 
Lärare Kim Lärare Lee Lärare Rio Lärare Sam 
25 år som 
gymnasielärare i 
svenska, 
(36 år som lärare)  

21 år som  
gymnasielärare i 
svenska  

11 år som 
gymnasielärare i 
svenska, 
(16 år som lärare) 

19 år som 
gymnasielärare i 
svenska 

 
Samtliga informanter har arbetat längre än 16 år som lärare i svenska. Genomsnittsåldern 
för den sammanlagda undervisningstiden med svenska på gymnasieskolan är 18 år. 
Läraren med längst yrkeserfarenhet av svenska på gymnasiet har jobbat i 25 år medan 
läraren med kortast yrkeserfarenhet har arbetat i 11 år. 
  
3.3 Etiska principer  
För de tillfrågade i denna uppsats har vetenskapsrådets etiska principer beaktats och 
informerats. Björkdahl Ordell (2007) beskriver hur vetenskapsrådets etiska principers 
fyra huvudkrav för att skydda individen benämns som individskyddskraven. De fyra 
kraven och hur de har implementerats beskrivs nedan:  

Informationskravet har beaktats genom att de tillfrågade gymnasielärarna har 
genom ett brev fått information om arbetets syfte, se bilaga A. Det skickades ut till dem 
samtidigt som förfrågan om deltagandet gjordes. Brevets innehåll diskuterades även 
innan intervjuerna startade.  

Samtyckeskravet förklarades i informationsbrevet där det står att informanten 
bestämmer själv om de vill tacka ja till sitt medverkande och att de även under intervjun 
själva väljer om de vill svara på frågan som ställs. Vid intervjun fick de också skriva på 
en samtyckesform, se bilaga B. 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att förklara i informationsbrevet att 
alla svar har behandlats konfidentiellt utan att någon naturlig koppling mellan den 
enskilda informanten och undersökningen kan göras. Informanterna kommer att refereras 
till fiktiva könsneutrala namn i texten. Då tre av informanterna arbetar på samma skola är 
det möjligt att de kan känna igen varandra i texten. Deras gemensamma koppling till 
undersökningen gjordes av min VFU-handledare, men den har inte diskuterats eller 
nämnts av mig vid intervjuerna, därför vet jag inte om de är medvetna om varandra som 
aktörer i denna undersökning.  

Nyttjandekravet har underrättats genom att informanterna har fått upplysning om 
att deras svar endast kommer att användas i syfte som informationskälla i denna uppsats 
samt att uppsatsen kan komma att publiceras i DiVA.     
 
3.4 Genomförandet 
Alla intervjuer är utförda på skolor i södra Sverige. Samtliga intervjuer gjordes i enskilda 
rum där endast informanten och jag var närvarande. Miljön var därför lugn och avskild 
och det fanns inget som störde, vilket Kihlström (2007) poängterar som viktiga riktlinjer. 
Samtliga intervjuer tog runt 20 minuter, det skilde 5 minuter från den längsta till den 
kortaste.  
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Under intervjun användes två olika metoder för att samla in information. Enligt 
Bryman (2011) spelas kvalitativa intervjuer oftast in eftersom kvalitativa forskare ofta är 
intresserade både av vad informanterna säger och hur de säger det. Bryman (2011) 
diskuterar också att även om någon inte vill bli inspelad kan man ändå intervjua personen 
och få fram intressant information. För de informanter som känner sig obekväma med att 
bli inspelade kan det leda till att intervjuer inte blir så intressanta som de hade blivit utan 
mikrofon, enligt Bryman (2011). Dock skriver Kihlström (2007) att det är fördelaktigt att 
spela in en intervju eftersom man får med både allt vad respondenten säger och hur 
frågorna ställs. I denna undersökning har två av intervjuerna spelats in samtidigt som jag 
antecknade på datorn. Vid de övriga två tillfällen använde jag endast datorn och skrev 
ned det som sades medan intervjun pågick. Det är en metod som jag använder mig ofta 
av i mitt yrke som utbildningssamordnare, vid till exempel muntliga kursutvärderingar 
eller enskilda samtal, och jag har därför mångårig erfarenhet av att anteckna samtidigt 
som jag lyssnar och frågar. Eftersom mitt mål med intervjuerna var att få fram fakta och 
inte analyser hur informanten uttalar sig, som Bryman (2011) diskuterar ovan, fungerade 
båda metoderna bra. Informanternas svar har beaktats och noterats utan att jag tolkade det 
som sades, vilket innebär att intervjuerna har skrivits ned med de ord som informanterna 
använde sig av så att innehållet finns tillgängligt för att analyseras. 

Jag hade fasta frågor som användes i alla intervjuer, vilka följdes av olika 
följdfrågor beroende på de svar som framkom. De fasta frågorna fanns redan nedskrivna 
och följdfrågorna antecknades allteftersom de frågades, vilket underlättade utförandet av 
intervjuerna så att samtliga mer eller mindre hade samma eller liknande struktur.  

Både gällande de inspelade intervjuerna och de som skrevs ned har tid ägnats åt 
att skriva ut intervjuerna så att de är dokumenterade i sin helhet. I samtliga fall har 
utskrivningen gjorts precis efter det att intervjuerna var färdiga. De inspelade intervjuerna 
transkriberades och de intervjuer som skrevs ned under samtalet renskrevs. Det innebär 
att de förkortningar av ord och meningar som noterades under intervjuerna för att få med 
allt som sades skrevs ut till utförlig text strax efter att intervjun var genomförd.  

 
3.5 Redovisning av intervjuerna 
Intervjuerna har efter varje möte skrivits ut i sin helhet och analyserats utefter de 
frågeställningar som ingår i detta arbete. För sammanställningen av det presenterade 
materialet har den metod som Malmqvist (2007) skriver om när han refererar till Holme 
och Solvang (1997) använts, vilket innebär att nyckelord har markerats i texten för att få 
perspektiv på informanternas svar på frågorna. Därmed framkommer tydligt likheter eller 
skillnader i svaren från informanterna. Malmqvist (2007) betonar vikten av ett 
systematiskt arbetssätt och hans beskrivning av att arbeta med att markera material utefter 
rubrik har implementerats i redovisningen. De markerade orden eller citaten ligger till 
grund för den sammanställande text som kan ses i kapitel 4. Redovisningen är uppbyggd 
i tre huvudsektioner som är baserade efter intervjuns struktur och hänvisar till uppsatsens 
frågeställningar: Materialval för litteraturundervisningen i svenska 1, Arbetsmetoder 
samt Demokratiaspekten. De första två frågeställningarna fokuserar på de didaktiska 
frågorna Vad och Hur. Den första frågan diskuterar vad det är för material informanterna 
använder i undervisningen i svenska 1. Den andra frågan diskuterar hur informanterna 
arbetar med svenska 1 på yrkesförberedande program. Den tredje frågeställningen 
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diskuterar läroplanens utformning och lärarnas val av material och arbetsmetoder ur ett 
demokratiskt perspektiv.  

Kapitel 5 är också strukturerad efter uppsatsens tre frågeställningar; där 
diskuteras intervjustudien med ett urval från tidigare forskning samt styrdokumentens 
innehåll som presenterades i kapitel 2.  
 
3.6 Metodens hållbarhet, validitet och reliabilitet 
Arbetsmetoden i denna studie grundar sig i  att få en inblick på hur man kan jobba med 
litteratur på yrkesförberedande program genom att lyssna på de fyra informanternas 
skildringar av sina personliga erfarenheter. Enligt Dalen (2015) bygger sig den kvalitativa 
intervjuformen på ett samspel mellan människor och det kräver att intersubjektivitet 
skapas mellan forskare och informant. Det innebär, enligt Dalen (2015), att det som 
berättas från informanterna tolkas rätt av forskaren, så att undersökningen kan återskapas 
med liknande resultat av andra forskare. 

Larsen (2009) hävdar att validitet innebär insamlandet av data, som är relevant 
för frågeställningarna i arbetet, och högre validitet kan uppnås genom en flexibel process, 
där frågor kan ändras. Under intervjuerna har individuella följdfrågor lagts till vid behov 
för att vidareutveckla svar och berättelser. Dessutom upptäckte jag när den första 
intervjun renskrevs, trots utförda testintervjuer innan första mötet med lärarna, att det 
behövdes en extra fråga i undersökningen: Vad har du jobbat med denna terminen? Den 
behövdes för att få ett tydligt svar av vad som faktiskt har gjorts under höstterminen 2015, 
som vid intervjuns tidpunkt endast hade några veckor kvar. Detta kan också tolkas som 
en förstärkning av att det som informanten berättar faktiskt är det som lektionerna baseras 
på eftersom det inte finns något annat belägg i undersökningen som stärker detta.  

Syftet med detta arbete är att försöka få en inblick i hur gymnasielärare på 
yrkesförberedande program arbetar med litteratur i svenska 1 genom att få fram 
personliga tankar från informanterna. Det innebär att ett återskapande av denna studie 
troligtvis inte skulle nå samma resultat med andra informanter eftersom det är 
informanternas personliga delgivande av erfarenheter som är grundläggande i 
undersökningen. Dalen (2015) skriver att det är viktigt att det finns utrymme för 
informanterna i en intervjustudie att ge uttrycksfulla svar på frågorna för att stärka 
validiteten i datamaterialet, eftersom det är informanternas berättelser med egna ord som 
bildar underlaget för analys och tolkning. I detta arbete har lärarna fått det utrymme som 
krävs för att ge utvecklande svar och berättelser eftersom arbetet baserar sig på att få fram 
information om hur verkligheten kan se ut i svenska 1; de olika informanternas 
framställning av sina erfarenheter och tankar om lektionsinnehåll, arbetsmetoder och 
läroplanens syfte är det fundamentala i arbetet.  

Intervjuerna är i största möjliga mån genomförda utan ledande frågor, personliga 
åsikter eller vinklingar från min sida. Emellertid har frågorna ibland gått in i varandra just 
på grund av att informanterna fick utrymme för att skildra berättelser och tankar för att 
fördjupa och förtydliga sina svar. Svaren från informanterna har tolkats och redovisats 
endast från min utgångspunkt och kan därför tydas som ensidig eftersom jag skriver detta 
arbete på egen hand. Genom att skriva ner intervjuerna ordagrant och läsa igenom 
intervjuerna ett antal gånger strax efter intervjutillfället samt att lyssna igenom de 
inspelade intervjuerna flera gånger förstärker det min skildring av intervjun.  
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4 Resultat av intervjustudie 
I detta kapitel redovisas de fyra kvalitativa intervjuer som har gjorts med verksamma 
gymnasielärare i svenska på yrkesförberedande program. Informanterna  har tilldelats de 
fiktiva namnen Kim, Lee, Rio och Sam. Redovisningen är strukturerad i tre delar som 
baserar sig på arbetets tre forskningsfrågor som visas igen nedan: 
 

Ø Hur väljer svensklärare på yrkesförberedande program material för 
litteraturundervisningen i svenska 1? 

Ø Hur jobbar svensklärare på yrkesförberedande program i svenska 1 med litteratur? 
Ø Hur påverkas elever på yrkesförberedande kurser utifrån en demokratisk aspekt? 
 

4.1 Materialval för litteratur i svenska 1 
Denna del av intervjustudien fokuserar på huvudfrågorna 3 och 5 – 9, se bilaga C.  
 
4.1.1 Faktorer som påverkar litteraturvalet 
Valen av det material som informanterna använder som litteratur i svenska 1 beror på 
olika faktorer; vem man undervisar, materialets utformning och vad läroplanen säger. Lee 
summerar den förstnämnda faktorn med följande didaktiska frågor:  ”Det beror på 
eleverna i klassen, alla klasser är olika. Vem är i klassen? Vilken nivå ligger dom på 
kunskapsmässigt? Hur intresserade är dom av litteratur? Vilket program läser dom på? 
Ja, det är väldigt mycket beroende på hur klassen ser ut” (Lee).  

Materialets utformning nämner Rio som berättar att beroende på vem man 
undervisar måste materialets storlek tas i beräkning och att det ofta blir ”[…] utdrag i 
novellform, antologitexter lite vad man har tillgängligt eller sett fungera under andra år, 
sen vill man ju alltid byta ut dem efter hand” (Rio). Erfarenheten av att veta vad som 
vanligtvis fungerar nämner även Kim och Lee och de menar att det ofta blir en 
utgångspunkt, samtidigt som de nämner att förnyelse är viktigt. Rio berättar hur ett projekt 
med lite modernare litteratur inte gick så bra, eftersom texterna beskrevs enligt följande: 
”[…] ett par av dom tyckte dom bara var konstiga. Då föll det, då kom dom (eleverna) 
inte bakom, dom kan inte få reda på något mer om karaktärerna eller noterar inte hur dom 
beskriver miljön, utan dom fastnar på det konstiga” (Rio).   

Material som är aktuellt, varierat och bekant nämner alla informanter som 
viktiga komponenter oberoende av genrer. Sam framhäver variation och att inte låsa fast 
innehållet vid elevernas karaktärsämne, eftersom karaktärsämnet tar upp en stor del av 
skoltiden på yrkesprogram: 

 
Jag försöker att inte göra för mycket karaktärsämne av det i alla fall eftersom jag tycker att 
det blir så mycket karaktärsämne. En del säger att man ska integrera kärnämne med karaktär 
och ibland så försöker jag. Det blir lite för tråkigt om dom bara är intresserade av bilar att 
dom ska läsa om bilar så det försöker jag tänka på mer. Tänk om dom inte ska jobba med 
detta. (Sam) 

 
Att hitta innehåll, som är relevant och återkopplar till elevernas verklighet, diskuterar Rio. 
Ett exempel på detta är att använda författare vars texter är baserade i hemstaden. Detta 
har mottagits både bra och dåligt  ”[…]en del stör sig på att det inte stämmer riktigt till 
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100%, men för det mesta är det roligt för dom. Aha, nu är dom där! Så lite att man kan 
knyta an till både lokalt och deras ålder” (Rio).  

Den tredje faktorn framhäver alla informanter och det råder en 
överensstämmelse om att det är läroplanens centrala innehåll som styr litteraturvalen och 
därefter anpassas det valda materialet, eller arbetssättet efter eleverna i klassen. Sam 
säger: ”När jag tittar på det centrala innehållet måste jag ju ta på något sätt från olika 
tider, olika kulturer, män och kvinnor” (Sam). Därför ska materialet man väljer inom 
litteratur enligt alla informanterna vara allsidigt genom att inkludera något som 
representerar både manligt, kvinnligt samt från andra kulturer och det ska finnas en balans 
mellan värdegrund och kunskap eftersom man som lärare har både ett kunskaps- och 
värdegrundskrav, påpekar också Sam. 

Materialvalets syftet ska också enligt Lee vidga elevens verklighet genom att 
fungera som erfarenhetsbyggande och materialet ska även skapa engagemang och beröra 
elever. Till Lee ställdes följdfrågan: Vad är det som berör? Svaret som framkom var: 
”Ofta är det provocerande saker som tas upp i texter, till exempel vänskap och kärlek, 
oftast bland tjejer eftersom fasta bilder finns om vad som är rätt eller fel. Orättvisa går 
hem hos både killar och tjejer” (Lee). 

Vid frågan om huruvida läroplanen kan ses som ett stöd framkom det blandad 
respons. Sam och Lee gav utan tvekan positiv respons då Sam sa: ”Ja, alltid” (Sam). 
Medan följande svar från Lee förtydligar vilket stöd läroplanen faktiskt ger: ”Stödet är att 
man vet att man är på rätt väg. Det är detta som ska göras och sedan betygssättas och det 
är uppgifterna man gör som ska ligga till grund för betyget” (Lee). Det hävdar även Sam 
som menat att planeringen ska vara fullständig så att även kunskapskraven inkluderas: 
”Och sen tar jag kunskapskraven och dom följer alltid med i min pedagogiska planering 
så det ser eleverna direkt” (Sam). 

Hur läroplanen används diskuterar även Kim: ”Jag har läroplanen till hela kursen 
och motiverar den till uppgifterna, då är det inte bara jag som säger att vi ska göra det vi 
ska göra utan jag visar eleverna vad läroplanen säger och förklarar varför vi måste göra 
det” (Kim). Läraren blir budbäraren av det som Skolverket har bestämt, vilket blir en 
motivering till varför man måste göra det man gör. Rio förklarade budbärarrollen och 
kunskapskällan så här: ”Ofta tar jag det muntligt, att det här är en viktig del av 
svenskkursen, man ska ha den här förmågan när man gått igenom kursen” (Rio). Man 
utgår helt enkelt från läroplanen i all planering så att man inte gör några uppgifter som 
ligger utanför innehållet i läroplanen. Rio uppger att även om man inte tittar i läroplanen 
hela tiden så är läroböckerna uppbyggda efter den och använder man sig av läroböcker så 
håller man sig automatiskt till läroplanen.  

Kim och Rio var däremot lite mer tveksamma till läroplanens stöd och uppgav två 
motsatta tankar; Kim sa: ”Jag trodde att Gy11 skulle vara mer detaljerad på vad man ska 
ta upp, valfrihet är bra men det blir problem med att det finns mycket att välja på” (Kim). 
Däremot var åsikten det motsatta hos Rio, som gav följande svar:  

 
Jag kan tycka att dom har styrt om ämnesplanerna lite för mycket från att vara perspektiv; 
man talar om för lärarna i högre utsträckning vad dom måste ta upp. Det centrala innehållet 
är väldigt låst, nästa steg är ju att man närmar sig England som har en kanon som man ska ta 
sig an, och det hoppas jag inte kommer egentligen. För att det är bra att ha frihet när man kan 
välja efter gruppens sammansättning och försöka sondera lite av det dom gillar […]. (Rio)  
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De tankar Rio uppger i citatet ovan utvecklas ytterligare vid frågan om behovet finns av 
en specificerad litteraturlista i dagens läroplan. Svaret som Rio ger är att den är tillräckligt 
detaljerad och svenska 1 är nu en tråkigare kurs än vad svenska A var. Vid följdfrågan På 
vilket sätt? kom förklaringen att det nu har blivit mer av ett färdighetsämne framför det 
allomfattande ämne som det var. ”Nu känns det som man måste ta upp referattexter och 
man måste ta upp recensionstexter. På ett sätt är det ju bra för att det ger struktur och det 
ger tydlighet men den blir ju lite tråkig, […]” (Rio). 

Kim tycker däremot att det hade varit bra med en litteraturlista, som man jobbar 
efter, eftersom det finns mycket litteratur att välja mellan, men att man anpassar uppgifter 
till litteraturen efter elevgrupp. Detta motsäger sig resten av informanterna som inte 
tycker att läroplanen ska innehålla specificerad litteratur. Ett argument till det framför 
Sam som menar att valen man gör beror på de elever man har eller på den skola man 
jobbar. I dag är det inte säkert att samma material går hem i två parallellklasser, utan man 
måste ha olika material, som anpassas efter eleverna i klassen. För att förtydliga detta 
säger informanten: ”Det kan inte vara statiskt det måste vara dynamiskt” (Sam).  

Förutom att svara att det stödet inte behövs, uppger Lee som ett tredje argument 
emot att det skulle vara svårt att jobba utifrån en detaljerad litteraturlista på grund av 
elevernas bristande litteraturintresse: ”Först får man linka in dom för att få dom 
intresserade av litteratur”, dom läser hellre bloggar än ålderliga texter (Lee).  

Alla informanter är eniga om att det är viktigt att inkludera det som händer 
utanför skolan och i världen, Lee uttrycker det så här: ”Som lärare tycker jag det är viktigt 
att variera mitt litteraturval, om det till exempel händer något i samhället väljs litteratur 
utifrån det” (Lee).  

 
4.1.2 Allmänmänskliga förhållanden 
Enligt (Gy2011) ska innehållet i svenska 1 fokusera på allmänmänskliga förhållanden – 
”[…]ämnen som handlar om hur det är att leva som människa[…]” (Skolverket 2011b). 
Lee förklarar att ungdomsromaner fungerar bra för att inkludera allmänmänskliga 
förhållanden, och fortsätter med att berätta att genom att använda ungdomsromaner och 
jobba med ett antal frågor ur dem upptäcker eleverna att det finns de som är annorlunda 
och inte tänker likadant som dem. ”Innehållet i ungdomsromanerna är ofta om ungdomar 
från olika slags hemförhållanden, där en del har kanske en plastpappa eller plastmamma 
samt halvsyskon. Olikheter skapar diskussioner mellan elever” (Lee). För att skapa 
diskussioner fungerar också noveller bra ur olika perspektiv, berättar Lee, både språkligt 
och innehållsmässigt, till exempel med personbeskrivningar. ”Eftersom noveller är mer 
komprimerade än  romaner och ofta svårare att läsa än romaner, måste man läsa mellan 
raderna” (Lee). Rio valde aktivt noveller till sitt projekt, som omnämns ovan, utifrån 
allmänmänskliga motiv. Innehållet som framkommer i novellerna är rasism, mobbning, 
utanförskap eller sexualitet. Rio berättar också hur de böcker, som framförallt tjejer läser, 
ofta fokuserar sig på just allmänmänskliga relationer. Därför får de tjejerna, som läser 
dessa böcker, med sig det automatiskt. Då gäller det, enligt Rio, att hitta sätt att ge det till 
de elever som inte läser dessa böcker, för att de också kan se att man genom text kan lära 
sig nya saker.  
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Sam berättar om hur de inkluderar det allmänmänskliga med en klassisk text; 
Dantes gudomliga komedi. Eleverna får i grupp överföra dagens tankesätt och  
värderingar genom att förvandla helvetestratten till vad idag kan räknas som hemska 
straff, och vilka brott som ska straffas med vad.  

 
4.2 Arbetsmetoder för litteratur i svenska 1 
Denna del av intervjustudien fokuserar på huvudfrågorna 4, 10 – 13, se bilaga C. 
 
4.2.1 Läsprojekt 
Denna terminen har både Sam och Rio prioriterat läsning. Detta utifrån ett läsprojekt, som 
startades i början av terminen där alla elever tillbringar en tredjedel av varje lektion i 
svenska med att läsa. Lärarna har arbetat med detta på lite olika sätt; Rio berättar om en 
läsblogg där eleverna först fick diskutera lite allmänt om vilket förhållande de har till 
läsning och sedan har eleverna fått berätta lite om boken de läser för tillfället. Sam har 
haft en gemensam bok, som alla läser tillsammans och som de sedan diskuterar, vilket 
först görs i mindre grupper för att försäkra att alla hänger med och sedan i helklass.  

Boken som eleverna läser väljer lärarna utifrån de klassuppsättningar som finns 
på biblioteket. Lee berättar hur det i klassen brukar finnas två böcker att välja mellan; en 
är lite enklare för lässvaga medan en annan är för de med mer läsvana. Denna terminen 
läser emellertid samtliga elever samma bok utifrån den enklare kategorin, eftersom ingen 
av eleverna i klassen har något intresse av att läsa böcker.  

Sam har under terminen jobbat med antikens drama som tema med uppgifter 
som har involverat många interaktiva arbetsmoment; läsa, skriva, tala och spela.  

 
4.2.2 Högläsning 
Det råder en enhetlighet bland samtliga informanter att högläsning med inlevelser 
fungerar bra. Kim förklarar det så här: ”Jag läser ett utdrag högt med inlevelser medan 
eleverna följer med i texten, det fungerar nästan alltid i alla klasser” (Kim). Ett annat 
exempel på högläsning ger Sam, när uppgiften är att läsa texter, som kan uppfattas som 
svåra. Då diskuteras innehållet så att alla förstår texten. Sam förklarar hur ett utdrag ur 
Odysseus resa läses högt, stoppas och diskuteras, och eleverna upplever arbetsmomentet 
så här: ”Om de bara hade läst hade de inte fått in det, då hade de bara tyckt det var tråkigt, 
men om man berättar tycker de att texten är rolig” (Sam). Odysseus resa ger även Kim 
som exempel på ett kreativt och annorlunda sätt att skriva recensioner. ”Eleverna får visa 
att de har förstått innehållet i texten genom att låtsas att de är en av karaktärerna i 
berättelsen och skriva en berättelse utifrån det” (Kim).  
 Lee betonar vikten av att diskutera litteratur både det som eleverna läser och 
olika typer av filmklipp som tittas på gemensamt och menar att diskussioner är väldigt 
givande både för killar och tjejer. Dock framkommer det att diskussioner kan öka 
arbetsbördan: ”Det tar mer energi att diskutera både av mig och eleverna” (Lee). 
Möjligheter att diskutera frågeställningar med eleverna vilket ger tillfällen att utveckla 
deras analytiska förmåga som från början kanske inte finns hos dem, är enligt Rio det som 
fungerar bäst i litteraturundervisning. Ett exempel på detta berättar Rio om  genom en 
novell av Mikael Niemo, Duell i sal 17, som används som en novellanalys, eller ett 
frågebatteri, ”den fungerar väldigt bra” (Rio).  
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 Valet av uppgifter styrs också av klasstorleken som i dag ofta är över 30 elever. 
Kim ger ett exempel på rollspel som fungerade bra när klasstorleken var hälften så stor: 
”Rollspel fungerar i mindre grupper men är svårt när man har 33 elever. När jag hade 
mindre grupper fick eleverna bygga en scen på Byggprogrammet och sedan skriva en text 
och spela dockteater med Romeo och Julia” (Kim).  

Ett annat exempel på skapande ger Sam; en klass med killar hade fått i uppgift 
att gå ut och samla höst-ord som de sedan skulle skapa dikter från. Uppgiften fick positiv 
respons och Sam menar att allmänt skapande i lugn och ro uppskattas för övrigt, ”även 
om man inte skulle tro det” (Sam).  

 
4.2.3 Olika medier 
Alla informanter tycker det är viktigt att variera i valet av medier. Genom att samtliga 
elever har egen dator och det finns kanoner i klassrummen är det enkelt att till exempel 
hitta klipp på YouTube, nyhetsprogram eller lyssna på dokumentärer som t ex ”Tendens” 
på P3 beskriver Sam. Liknande tankar delas av Kim: ”Oberoende om materialet är hämtat 
från artiklar, böcker eller film så är syftet att hitta varierade uppgifter som eleverna ska 
reflektera över, skriva egna rapporter eller diskutera i grupp” (Kim). 

Internet är dock inte endast positivt, då många tidningar väljer att numera skriva 
kortare artiklar på sina websidor, vilket gör det svårt att snabbt hitta bra nyhetsartiklar att 
jobba med från Internet, enligt Rio, som också säger: ”Det finns ju DN och de här som 
har väldigt långa artiklar på nätet, men Aftonbladet och Expressen förkortar  och förkortar 
och lägger mer och mer på webb-tv […]” ( Rio). Rio använder också krönikor från 
tidningar som eleverna använder som modeller och sedan skapar egna krönikor efter.   

Lee ger ett exempel på hur klipp från Youtube tas fram när lektionstemat, till 
exempel är retorik, ”[…] då plockas tal in, av komiker, eller folk som pratar om att hålla 
tal […]” (Lee). Youtube nämner även Kim som källa för att snabbt plocka fram både 
filmklipp och musik.  

Film används av alla informanter. Kim berättar att det fungerar bra som 
ersättning för böcker för att elever ska få tillfälle att skapa bekantskap med till exempel 
Shakespeare eller andra klassiker, om det passar in med en film i ett tema man arbetar 
med. Film används också för att skriva recensioner berättar Rio, vilket innebär ”[…] att 
analysera, komma bakom, komma under texten i detta fall är det en film” (Rio).  
 
4.3 Demokratiaspekten 
Denna del av intervjustudien fokuserar på huvudfrågorna 14 – 16, se bilaga C.  
 
4.3.1 Skillnader mellan program och elevgrupper  
Det är olika faktorer som påverkar hur man ser på att använda samma litteratur på 
yrkesförberedande och teoretiska program. Samtliga lärare i intervjustudien nämner att 
skillnaderna baserar sig på alltifrån elevernas erfarenhet av läsning till vad eleven ska 
förberedas inför. Grundsynen är dock samma litteraturmässigt för yrkesförberedande och 
teoretiska program, enligt Lee. Allt enligt styrdokumentens anvisningar får eleverna se: 
olika kulturer, äldre och nyare verk, verk av kvinnor och män, men arbetssätten skiljer 
sig åt. Lee förklarar också att de yrkesförberedande programmen inte arbetar lika 
ingående med litteratur som de teoretiska. Det finns inte samma utrymme i kurserna för 
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dem att utveckla sina förmågor att skriva och läsa, eftersom de jobbar mer praktiskt i sina 
kurser och därmed ges det inte samma utrymme till att läsa och skriva som på teoretiska 
program: ”Eleverna ska förberedas inför olika syften. Antingen studier eller yrken” (Lee). 

Det framkommer också i intervjuerna att många elever aldrig läser och beroende 
på vilken grundskola de kommer från skiljer det sig i elevernas tidigare erfarenheter av 
litteratur: ”En del har inget förhållande till läsning egentligen, dom läser aldrig böcker 
hemma, nej dom har inget vidare förhållande till läsning” (Rio). Lee uttrycker liknande 
tankar: ”Man borde börja redan från högstadiet med mer lästräning. Det är stor skillnad 
med referensramar samt ordkunskap mellan dagens och elever förr. Därför blir det svårt 
att läsa” (Lee). Dock uttrycker både Kim och Rio att det finns klassiker som alla måste få 
tillfälle att bekanta sig med under sin skolgång. Det kan vara antingen genom film eller 
bok, poängterade Kim och ger Shakespeare och Per Lagerkvist som exempel.  
 Emellertid visar det sig också att det finns förutfattade meningar av vad kursen 
Svenska 1 ska innehålla. Lärare Sam fick frågan av en kollega: Ska du läsa det? i början 
av en kurs. Förväntningarna var att innehållet skulle inkludera material som kan kopplas 
till elevens karaktärsämne, men enligt lärare Sam är det en värld eleven möter varje dag 
på skolan och att det därför är viktigt för eleverna att få uppleva andra verkligheter genom 
litteratur.  
 
4.3.2 En svensk kanon  
Samtliga informanter är eniga om att det kan vara svårt att låsa fast en nationell kanonlista 
från statligt håll, som till exempel existerar i England och USA,  men alla är överens om 
att man kan beakta kulturen som finns i det lokala området. I vår del av Sverige är till 
exempel Mobergs verk något som alla elever borde läsa: ”Lokalt skulle man kanske ha 
som krav att alla har läst första delen av Utvandrarna eller något som är relevant för vår 
omgivning” (Rio).  

Det är främst klassiska titlar, som ges som exempel på verk, som kan ingå i en 
eventuell svensk kanon, förutom Moberg,  nämner både Rio och Sam Röda rummet och 
Johan och muttrarna av Strindberg. Den förstnämnda titeln kan upplevas som svår: 
”Röda rummet, det blir nog rätt knivigt om man ska lägga fast det i en kanon” (Rio). 
Engagemang beskriver dock Sam att Johan och muttrarna skapade bland eleverna: ”Men 
jag har aldrig sett elever så engagerade som just med Johan och muttrarna det blev så 
hemskt så dom...” (Sam). Sam berättar också om hur klassisk litteratur användes inför en 
skolresa till Stockholm, då både Bellman och Strindberg lästes innan resan och sedan 
kunde kopplas till platser i huvudstaden.    

Kim poängterar hur bokförlagen styr vad man ska läsa i dag, vilket enligt Kim 
är främst skvaller eller kriminalromaner. Åsikter om hur det borde inkluderas modernare 
litteratur  av till exempel Gardell i Alla tiders klassiker framförs också av Kim, som 
diskuterar hur ekonomin styr: ”Staten borde bidra med detta eftersom det är dyrt för 
skolorna att köpa in ny litteratur” (Kim). 

Sånger som alla borde kunna ska också kunna ingå i en eventuell kanon 
diskuterar Kim. Sommaren är kort eller Nationalsången är något som alla kanske borde 
kunna, lägger Kim fram som ett förslag. Motiveringen för dessa från Kim är att den 
förstnämnda har mer eller mindre blivit en obligatorisk avslutningssång vid nästan alla 
skolavslutningar samt för den sistnämnda att det märks vid till exempel landskamper hur 
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dåliga merparten av de svenska spelarna är på att sjunga med i nationalsången i jämförelse 
med exempelvis fransmännen och engelsmännen.  

Att utbildning kan bli den nya maktskillnaden, diskuterar Lee, som säger att det 
kanske hade underlättat för alla om alla läste ett visst antal författare. Detta uttalande följs 
av en berättelse om hur en tjej, som började på konstskola, kände sig underlägsen där, 
eftersom hon saknade mycket kulturell kunskap. Samtidigt kände hon sig överlägsen, när 
hon träffade kollegor från ICA efter att hon hade startat kursen på konstskolan och ökat 
sin personliga kunskapsnivå. Lee diskuterar också förändringar i anknytning till 
kunskapskonceptet och hur inställningen till kunskap har förändrats: 

 
Samtidigt är det inte heller lika viktigt med kunskap utan det gäller att bara klara betyget i 
dag, inte spetsa tentorna som på min tid. Numera ligger för mycket fokus på att ha kul och 
att det är lätt för elever att ge upp så fort något blir jobbigt. Kunskapsbegreppet har försvunnit, 
dom som tjänar mest pengar är viktigare. (Lee)  

 
Utöver kunskapsinställningens låga status, hävdar också Lee hur vi i Sverige är sämre på 
att föra kulturskatten vidare i jämförelse med många andra länder. Vilket, enligt Lee, ofta 
beror på elevernas brist på läserfarenhet från grundskolan.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras intervjustudien tillsammans med innehållet i kapitel 2.  
 
5.1 Litteraturval 
Svenskkursens innehåll och därmed det utbud av litteratur, som eleven får med sig från 
svenska 1, baserar sig på de val lärarna gör. Trots att det endast finns ett svenskämne i 
läroplanen, finns det enligt Hultin (2012), olika svenskämnestraditioner med stora 
skillnader på innehåll och arbetsmetoder i undervisningen. Enligt Hultin (2012) riktas 
skillnaderna till olika elevgrupper eftersom de är förankrade på olika gymnasieprogram. 
Vikten av att veta vem man undervisar framkommer från intervjuerna som kärnan i valet 
av material samt informanternas erfarenhet av att veta vad som fungerar. Den dolda 
läroplanens uppgift ”…att uppmärksamma allt det som människor inte väljer utan 
tilldelas” (Broady 2007, s. 10)  och lärarens kunskapssyn kan därmed tolkas som 
väsentliga i det fria val av material som läraren har.  

Samtliga informanter anger också hur viktigt det är att följa läroplanens innehåll 
dels så att uppgifter kan bedömas utefter styrdokumentens kriterier, och dels för att 
eleverna får smakprov av det som anges i det centrala innehållet. I läroplanen anges dock 
ingen litteraturlista, som hävdar vad eleven ska läsa och få uppleva i kursen. Hur väljer 
man då litteratur för yrkesförberedande program? Enligt Olin-Scheller (2008) är det 
viktigt att elevernas egna texterfarenheter påverkar undervisningen. När samtliga 
informanter påpekar att eleverna ofta inte har något intresse eller lite erfarenhet av 
litteratur förstår man att det kan vara utmanande att hitta litteratur som är lämplig.  
 
5.1.1 Innehåll 
Den litteratur som informanterna i intervjustudien använder sig av på yrkesförberedande 
program i svenska 1 väljs främst utifrån den kunskapsnivå och erfarenhet av läsning som 
eleverna har med sig från högstadiet. Enligt informanterna innebär det att materialets 
storlek måste beaktas och enligt Rio blir det ”[…] utdrag i novellform, antologitexter…”. 
Medan Lee lyfter noveller framför romaner på grund av storleken men också för att 
novellers komposition övar mer på elevernas analytiska förmågor.  

Hur viktig svenskläraren är för att utveckla elevernas analytiska förmåga och 
förse dem med verktyg för att de ska kunna tolka och förstå texter, diskuterar Olin-
Scheller (2008). Hon hävdar också att läsförståelse eller literacy påverkas av 
sociokulturella aspekter, vilket innebär att de texter som används måste eleverna kunna 
koppla till sina egna erfarenheter för att kunna tolka och förstå innehållet. Rio ger ett 
exempel på hur viktigt detta är genom att berätta om ett projekt med nya noveller som 
inte gick så bra: ”[…] ett par av dem tyckte dom bara var konstiga” (Rio).  Det visar att 
innehållets beståndsdelar är viktiga att utforska innan eleverna läser texterna. Det visar 
också att eleverna utesluts från den litteratur som läraren anser vara för svår för eleven.  

Forskning visar att de lärare och skolor som har höga förväntningar på elever når 
högre resultat, oberoende av socioekonomisk bakgrund eller tidigare kunskapsnivå, enligt 
Thornberg (2011). Dock visar Rios exempel att det kräver mer av läraren när innehållet 
hamnar utanför elevens sociokulturella tillvaro och mycket måste förklaras. Lee hävdar 
också att eleverna ger upp när de inte förstår. Det pedagogiska uttrycket: ”allt nytt är 
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jobbigt” visar kanske därmed att texter som är jobbiga borde elever jobba mer med, men 
det kräver då inte enbart mer från läraren och eleverna, utan även mer tid till att förklara 
och gå igenom texter.  

 
5.1.2 Läroplanens inflytande på innehållet 
Vikten att innehållet är varierat och välkänt för eleven uttalas av samtliga informanter. 
Den undervisningsmetod som Hultin (2012) kallar svenska som erfarenhetspedagogiskt 
ämne, vilken utgår från elevens erfarenheter både för val av stoff och arbetsmoment, 
passar in på läroplanens direktiv att utgå från det eleven känner till. Skönlitteratur blir då 
en källa för att finna kunskap om sig själv samt världen och inte bara läses för sakens 
skull. Samtliga informanter uttrycker vikten av att inkludera verkligheten i klassrummet, 
där inslag av nyheter, när något händer i världen, är ett exempel. 

Genom att följa det centrala innehållet i läroplanen skapas automatiskt 
omväxling till innehållet, enligt deltagarna i undersökningen. Regeringens mål med 
Gy2011 var, enligt Lundgren (2012) bland annat att förtydliga styrdokumenten. Dock 
påpekar Rio att nu styr läroplanenen för mycket och har gjort svenska 1 till ett tråkigt 
ämne, i jämförelse med svenska A: ”Nu känns det som man måste ta upp referattexter 
och man måste ta upp recensionstexter […]” (Rio). Hultin (2012) hävdar emellertid att 
det fortfarande finns olika svenskämnen i olika gymnasieprogram trots att det bara finns 
en läroplan. Vilket också tyder på att läroplanen inte är styrd utan kan tolkas på olika sätt.  

Enligt styrdokumenten bör svenskläraren på yrkesförberedande program 
inkludera karaktärsämnet till viss utsträckning, vilket kan ses som en koppling till det 
välkända. Dock framhäver Sam vikten att inkludera texter utanför karaktärsämnet, 
eftersom karaktärsämnet redan får så mycket utrymme på kursen. ”Det blir lite tråkigt om 
de bara är intresserade av bilar att de ska läsa om bilar […] (Sam). Det uttalandet kan, i 
motsats till styrdokumentets hänvisning till det välkända, ses som ett yttrande som delvis 
summerar upp svenskämnets syfte, vilket ska: ”[…] stimulera elevernas lust att läsa och 
öppna nya perspektiv” (Skolverket 2011b).  

Samtliga informanter uttrycker hur styrdokumenten används som underlag eller 
som budbärare mellan informanterna och eleverna; då är det Läroplanen som talar om 
varför uppgifter måste göras. Thornberg (2011) beskriver hur internationell forskning 
påpekar värdet av att informera och kommunicera till eleverna på ett tydligt sätt både vad 
som ska göras och varför.  
 Enligt Skolverket (2011b) ska litteraturinnehållet på svenska 1 fokusera på det 
allmänmänskliga. Informanterna ger exempel på hur detta inkluderas genom det Olin-
Scheller (2008) namnger som högt och lågt innehåll. Sam ger exempel på Dantes 
gudomliga komedi, som kan stämplas som högt innehåll eftersom det är en klassiker. Lee 
anger att ungdomsnoveller, vilka värderas enligt Olin-Scheller (2008) som lågt innehåll, 
tar upp de faktorer som inkluderar det allmänmänskliga. Lee och Rio förklarar att många 
noveller också fokuserar på de allmänmänskliga egenskaperna.  
 
5.2 Arbetsmetoder 
När lärarna diskuterade hur de jobbar med litteratur i svenska 1 på yrkesförberedande 
program framkommer det snart att det återigen är elevernas bristande kunskapsnivå och 
läsintresse som styr de arbetsmetoder som fungerar.  
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5.2.1 Högläsning 
Förvånansvärd är samtliga informanters enighet om att den arbetsmetod som nästan alltid 
fungerar är högläsning med gemensam diskussion och förklaring av texterna. Det kan 
upplevas som ett oväntat inslag av metodval i svenska 1 med tanke på elevernas långa 
skolbakgrund men visar samtidigt hur informanterna anpassar arbetsmetod efter 
elevernas behov. Detta uppmärksammar Thornberg (2012) som hävdar vikten av att en 
lärare kan, inte bara tillgodose olika elevers inlärningssätt utan också anpassa 
arbetsmetoder efter de behov som finns i klassrummet. Sams beskrivning av hur elevernas 
upplevelse av Odysseus resa går från att vara tråkig till rolig genom att läsa den högt och 
diskutera innehållet. Det visar att trots elevernas låga läsförståelse finns det sätt att 
introducera det Olin-Scheller (2008) namnger som högt innehåll och Cultural literacy; i 
detta exempel får eleverna kunskap om en kanonisk text och författare och de förstår 
textens innehåll genom att innehållet diskuteras. Det visar också ett exempel på hur 
Skolverkets (2011b) krav på nya perspektiv kan öppnas upp för eleverna genom att deras 
inställning och upplevelse av en klassiker, omvandlas från tråkig till rolig, enligt Sam.  

Dock uppstår frågor om hur elevernas förmåga att kritiskt läsa och granska texter 
övas, när eleverna jobbar bäst när de passivt får lyssna istället för att själva aktivt läsa 
texterna. Det belyser även Olin-Schellers (2008) åsikt om hur svenskläraren kan uppfattas 
som att inneha en roll att utbilda elever om författare istället för att fokusera på att utbilda 
i läsförståelse; vilket samtidigt klarlägger vilka valsvårigheter som finns, när lärare ska 
väga upp och prioritera det som eleverna ska få med sig.     
 
5.2.2 Lektionstid och klasstorlekens inflytande på arbetsmetoder 
Tidsfaktorn påverkar också hur informanterna jobbar. Under terminen har två av lärarna 
fokuserat på ett läsprojekt, som har tagit upp en tredjedel av lektionstiden. Det ger inte 
mycket tid över till att fokusera och klargöra de verktyg, som eleverna behöver ha med 
sig för att utveckla den analytiska förmågan, som gör läsning mer intressant. Rio 
diskuterar hur viktigt det är att hitta tid till att utveckla elevernas analytiska förmågor, 
som ofta saknas. Lee och Rio diskuterar gärna därför med sina elever, men framhäver hur 
energikrävande det är jämfört med om eleverna redovisar en text individuellt i skriftlig 
form.  
 Hur tid och klasstorlek påverkar valet av arbetsmetoder ger Kim exempel på. Ett 
exempel som framkommer är hur eleverna i dag arbetar enskilt med att svara på frågor på 
datorn på grund av att klasserna är stora. Förr fanns det utrymme för interaktiva övningar 
med inslag av skapande, men det finns det ingen tid för i dag, enligt Kim. Däremot ger  
Sam ett exempel på ett uppskattat praktiskt inslag av skapande, där eleverna får utnyttja 
utemiljön och samla ord som de sedan skriver dikter av. Det är ett exempel som fungerar 
oberoende av klasstorlek och begränsad tid.  

Tiden påverkar också valet av medium. Film ersätter till exempel en bok för att 
introducera vissa författare eller för att skriva recensioner. Med tanke på läsförståelsen 
och informanternas åsikt att det finns vissa författare som eleven bör skaffa bekantskap 
med, vilket både Rio och Kim uttrycker, blir film en bra ersättare. Olin-Scheller (2008) 
anser dock att det kan vara riskabelt att ersätta ett klassiskt verk med film, eftersom filmer 
produceras efter moderna tolkningar. Film klassificerar dessutom Olin-Schellers (2008) 
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som lågt medium och hon framhäver att program som ägnar mer tid åt hög kanoniserad 
skönlitteratur, uppfattar film som underhållning. Hennes forskning visar dessutom att film 
förekommer oftare på yrkesförberedande program. Dock anser Kim att det är viktigt för 
eleverna att få uppleva till exempel Shakespeare och genom film kan elever göra det på 
ett enklare sätt än att läsa texterna, som är svårtolkade.  
 
5.3 Demokratiaspekten  
Informanterna anger vikten av att veta vem som ska undervisas inför planering av material 
och arbetsmetoder. Det förtydligar att valen som görs skiljer sig beroende på den 
elevgrupp läraren undervisar. Enligt Lee finns det också tydliga skillnader mellan olika 
program: ”Eleverna ska förberedas inför olika syften. Antingen studier eller yrken” (Lee). 
Samtidigt framhäver Sam vikten av att inkludera ett innehåll som ligger utanför det 
studieval eleverna har gjort och säger: ”Tänk om de inte ska jobba med det” (Sam). Dessa 
två olikheter visar lärarnas skilda åsikter och kan påverka hur de väljer material till 
litteraturkursen utifrån den elevgrupp som ska undervisas.  

Hur lärarens val av lektionsinnehåll kan påverka individen av bland annat det 
litteraturval man får med sig från skolan visar också exemplet från Lee med tjejen, som 
började konstskola och upptäckte hur obildad hon var. Det kan tolkas som ett exempel på 
Broadys (2007) dolda läroplan, som diskuterades i kapitel 3, och visar ett exempel på hur 
det fria valet faktiskt påverkar individer. Det förtydligar också Biestas (2006) exempel på 
dubbelmoral, när demokrati finns med som inslag i undervisningen men verkligheten inte 
lever upp till demokratiska värderingar genom att exkludera elever från eventuella 
utvalda kunskapskällor. Följden av detta diskuterar Lee, vilket kan tolkas ur ett 
samhällskoncept; elevernas brist på läserfarenhet från grundskolan innebär att 
kulturskatten ofta inte förs vidare lika bra i Sverige som i andra länder.  

Lee diskuterar också hur kunskap kan bli den nya klasskillnaden, vilket kan 
kopplas till Englunds (2012) uttalande om hur ett mer uppdelat skolsystem med ökade 
skillnader mellan olika elevgrupper riskerar en minskning av den sociala mobiliteten. Lee 
påpekar också i sin diskussion hur det kanske hade underlättat om alla elever fick ta del 
av viss litteratur. Dock innehar informanterna en samstämmig restriktion till en 
gemensam litteraturlista, vilket återigen grundar sig på elevernas bristande kunskaper och 
förmåga till att tolka litteratur. Det är viktigt att kunna välja rätt material för den elevgrupp 
som ska undervisas.  

Skillnader mellan elevgrupper framkommer även vid jämförelsen ur 
svensklärarens perspektiv av examensmålen mellan det yrkesförberedande bygg och 
anläggningsprogrammet och det studieförberedande samhällsvetenskapliga programmet. 
Svensklärarens roll syns tydligt på det studieförberedande programmet medan rollen blir 
förminskad på det yrkesförberedande. Istället framkommer det som allas uppgift att 
utveckla elevens språkliga förmåga. Detta framhäver Román (2006) som något positivt 
för ämnet svenska eftersom det får mer tid och utrymme i skolan. Däremot uttrycker 
Westlund (2015) att det inte alltid är en uppfylld akt från andra lärare att jobba med 
språket, vilket hon hävdar delvis beror på okunskap i hur man utvecklar till exempel 
elevens läsförståelse. Rio visade genom sitt exempel hur svårt det kan vara att dels hitta 
lämpligt material som eleverna kan jobba med och dels hur man får implementera olika 
arbetssätt för att diskutera igenom innehållet för att därmed utveckla och ge eleverna 
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verktyg som ökar läsförståelsen. Det visar att det inte gäller att enbart framföra det som 
enligt Ekholm den traditionella skolan grundar sig på: ”Genom serier av möten skulle 
vettet framför allt genom det talade ordet sprida sig från lärare till elev” (Ekholm 2011, 
s.11). Dock kan Skolverkets (2011a) resonemang tolkas så, när det framkommer att alla 
kan utveckla elevernas språk.  

På den skola där min VFU genomfördes förekom också skillnader mellan 
undervisningen av praktiska och teoretiska ämnen på de yrkesförberedande programmen. 
Eleverna hade sin svenskundervisning, enligt det Ekholm (2011) hänvisar till som en 
traditionell undervisning, i en sal där över 30 elever var samlade medan den praktiska 
undervisningen utfördes i salar som var utformade efter arbetsplatser där eleverna fick 
jobba i halvklass. Denna uppdelning var av praktiska skäl men det sänder eventuellt även 
ett budskap till eleven att det är yrkesämnet som är viktigast, vilket i och för sig är det 
som eleven valt att studera.  
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6 Slutsats 
Genom att intervjua lärare som arbetar med svenska 1 på yrkesförberedande program och 
diskutera det innehåll som läroplanen Gy2011 framställer gällande svenska 1, samt en 
jämförelse med examensmålen för studie- och yrkesförberedande kurser, har mina 
frågeställningar besvarats. Eftersom detta arbete delvis fokuserar på informanternas 
delgivande av hur de arbetar med litteratur på yrkesförberedande gymnasieprogram, 
grundar sig de slutsatser, som framkommer från dem, på deras personliga erfarenheter 
och är därför subjektiva.  

Genom den första frågeställningen: Hur väljer svensklärare på 
yrkesförberedande program material för litteraturundervisningen i svenska 1?, framkom 
det att innehållet måste grunda sig efter svaret till frågan: vem är det som undervisas? 
Svaren som framfördes visar att det finns skillnader på innehåll i den undervisning som 
erbjuds, beroende på elevgrupp. Eleverna på yrkesförberedande program får ofta ta del 
av enklare texter. Det framkom också att det finns utrymme för valfrihet i tolkningen av 
styrdokumenten, vilket också påverkar vilken litteratur som används i svenska 1.  

Till den andra frågeställningen: Hur jobbar svensklärare på yrkesförberedande 
program i svenska 1 med litteratur?, förklarar samtliga informanter att det är högläsning 
och förklaring av texters innehåll som fungerar bäst. Detta på grund av många elevers 
brister i läsförståelse. Exempel på läsprojektet, som har tagit upp en tredjedel av terminen, 
visar att mycket tid av undervisningen delvis tas upp med att förbättra läsförståelsenivån.  

Den tredje frågeställningen: Hur påverkas elever på yrkesförberedande kurser 
utifrån en demokratisk aspekt? Ovan visar att det finns skillnader i det materialval och 
arbetssätt som lärarna väljer, utifrån vem de undervisar. Elevernas förmåga eller brister i 
läsförståelse är motiveringen till dessa skillnader. Därför uppstår det frågor om 
exkludering; dels när många elever som har 16 års skolbakgrund inte har förmågan att 
läsa och förstå innehåll i texter utan att de måste värderas noga av läraren innan de 
presenteras till eleverna, dels om Skolverkets beslut att yrkesförberedande program 
endast måste läsa svenska 1.  

Svensklärarens roll framträder inte lika starkt i de examensmål som presenteras 
i läroplanen för yrkesförberedande program jämfört med på studieförberedande. Med 
tanke på de brister som tydligt framkommer i läsförståelse, bör inte eleverna få extra 
lektioner i svenska av en svensklärare, istället för att förlita sig på att all personal  på 
skolan ska förbättra deras förmåga i läsning? Därvid hade det varit intressant, att 
undersöka hur andra lärare jobbar med att inkludera svenskan i sina lektioner?  

Rollen som svensklärare kan dock tolkas som viktigare och mer utmanande på 
yrkesförberedande program än studieförberedande, då det gäller att presentera material 
och arbetssätt för att få eleverna tillräckligt intresserade av ämnet så att de väljer att 
fortsätta läsa svenska 2 och 3. För att lyfta elevernas tankar kring den borttagna 
högskolebehörigheten hade det varit intressant, att göra intervjuer med elever, för att 
undersöka deras åsikter och tankar kring valet att läsa eller inte läsa svenska 2 och 3. 

Avslutningsvis visar studien att elever på yrkesinriktade program, enligt 
informanterna, uppskattar lektioner i svenska med innehåll av eget skapande, genom att  
till exempel skriva egna dikter. Det motsäger sig emellertid titeln på detta arbete, som 
dock reflekterar på upplevelsen av att läsa och tolka dikter, inte skapa egna.  
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Bilagor 
 
Bilaga A Informationsbrev 
 
 
 
        2015-12-02 
 
 
Information om intervjustudie om litteraturvalet på gymnasieskolan i svenska 1 
 
 
Jag heter Ann-Louise Lindgren Edmonds och går sista terminen på KPU 
(Kompletterande pedagogisk utbildning) och skriver nu mitt examensarbete som 
handlar om litteraturvalet på gymnasieskolan i svenska 1.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma lärare arbetar med litteratur i 
svenska 1, därför har jag frågor om hur du väljer litteratur, hur du jobbar med litteratur 
och vilka tankar du har om litteraturundervisningen.    
 
För att få svar på mina frågor vänder jag mig därför till dig som nu arbetar med svenska 
1 på gymnasiet eller nyligen har jobbat med svenska 1.     
 
Intervjun beräknas ta 15-20 minuter. Under intervjun kommer jag att anteckna men om 
du samtycker spelas även intervjun in så att samtalet kan återspelas och ingen viktig 
information missas. Intervjun kan avbrytas av dig när som helst utan någon motivering 
varför, och du kan även undvika att svara på någon fråga utan förklaring. Inga obehöriga 
kommer att få tillgång till ljudinspelningarna, dina svar kommer endast att användas i 
syfte av mitt ovan nämnda examensarbete och all information kommer att presenteras så 
att ingen kan bli igenkänd. 
 
Jag kommer att ta kontakt med dig om några dagar för att se om du vill vara en av mina 
informanter. Om du vill vara med i studien bestämmer vi när och var vi ska ses för 
intervjun. Vid intervjutillfället kommer du att få skriva på en samtyckesblankett och jag 
kommer också att berätta lite mer om undersökningen. Det är förstås frivilligt att delta i 
studien, och som nämnt ovan kan du när som helst avbryta din medverkan.  
 
Examensarbetet beräknas vara klart i början av nästa år och görs under handledning av 
Sergej Ivanov vid institutionen för svenska språket vid Linnéuniversitetet. Jag skickar 
gärna den färdiga uppsatsen till dig om du är intresserad.  
 
Kontakta mig gärna om du har frågor! 
 
Ann-Louise Lindgren Edmonds 
Student 
 
Mobilnummer:  
       Handledare:   
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Bilaga B Samtyckesform 
 
 
 
 
Samtyckesform angående deltagande i intervjustudie om litteraturval på 
gymnasieskolan i svenska 1 
 
 
 
 
 
Min namnteckning nedan bekräftar härmed mitt samtycke till att delta i undersökningen 
och därmed en intervju om litteraturvalet på gymnasieskolan i svenska 1. Genom 
blanketten "Information om intervjustudie om litteraturval på gymnasieskolan i 
svenska 1” har jag fått information om undersökningen, dess utförande samt hur den 
insamlade informationen kommer att hanteras.  
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Namnteckning 
 
 
 
________________/___________________ 
Ort             Datum 
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Bilaga C Intervjuguide 
 
Inledande frågor: 
1. Hur länge har du jobbat med svenska på gymnasieskolan? 
2. Hur stor del av svenskundervisningen ägnar du åt litteratur? 
Val av material: 
3. Hur väljer du som gymnasielärare litteratur för svenska 1?  
4. Vad har du jobbat med denna terminen? 
5. Hur inkluderar du det Skolverket kallar allmänmänskliga förhållanden? 
6. Vilka syften ska valet ha? 
Arbetssätt: 
7. Hur mycket använder du läroplanen/ämnesplanen i din lektionsplanering?  
8. Vilket stöd ger den dig? 
9. Borde det finnas en specificerad litteraturlista i läroplanen? 
10. Vilka medier använder du dig av? 
11. Hur får eleverna jobba med den utvalda litteraturen?  
12. Kan du ge exempel på frågor/uppgifter du använder 
13. Finns det några uppgifter som fungerar bättre än andra? 
Demokratiaspekten: 
14. Tycker du att det är viktigt att alla elever som läser svenska 1 läser/upplever samma  

litteratur? 
15. Finns det viss litteratur som alla i Sverige borde få uppleva t.ex. en svensk kanon?  
16. Om du fick bestämma, vad skulle den då innehålla? 
 
 




