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ABSTRACT 

 

 

This licentiate thesis addresses what textbooks in the school subject 
Swedish specifically oriented to pupils in different vocational pro-
grammes at Swedish high school/ upper secondary schools 
(Gymnasiet) offer to their readers. The study uses qualitative tex-
tual analysis as its main approach as well as, to a certain extent, 
quantitative data from textbooks in the Blickpunkt series 
(Blickpunktserien). Since they are included in so called comprehen-
sive teaching materials, Bra Svenska A and Bra Svenska B, certain 
aspects of these two books, primarily their selection of texts are al-
so studied. 
     My point of departure is that a given textbook presumes a cer-
tain type of reader – this is supported by Umberto Eco’s theory 
that an author always writes with a reader in mind, a model read-
er, and I pose the following question: What views on subject mat-
ter, literature and cognitive approach are conveyed by the text-
books and what does this tell us about their model readers? 
     My interpretation is that there are both many similarities and 
many differencies between the various model readers presumed by 
the textbooks. The focus on future professional activities permeates 
all of the textbooks, but is somewhat less prominent in Blickpunkt 
bygg and Blickpunkt el, where, to a certain extent, the model read-
er is presumed to be working with topics which can be attributed 
to the Swedish subject matter area. In Blickpunkt barn och fritid, 
Blickpunkt fordon, Blickpunkt hotell och restaurang and 



  

Blickpunkt omvårdnad, the postulated reader is assumed to be un-
interested in literature and is expected to work in a field only mar-
ginally related to the Swedish subject matter area. Instead the text-
books are organized on the basis of a general assumption regarding 
what know-how and qualifications are currently in demand on the 
labor market. Therefore we cannot say that they contain a genuine 
Swedish subject matter area. 
     The formulation of the textbooks implies that a model reader is 
not expected to approach the texts with a critical mind in order to 
help him or her develop cognitive thinking and oral and written 
language skills. 
 
Keywords: pedagogy of literature, model reader, textbook re-
search, school books, textual analysis, tasks, curriculum, didactics, 
epistemology 
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FÖRORD 

”Det finns bara en sak som skrivs för sin egen skull och det är en inköpslista. Den 
är till för att påminna dig om vad du ska köpa och när du har köpt det kan du 
slänga listan, för den duger inte åt någon annan. Allt annat som du skriver, skri-
ver du för att säga något till någon.”1  

 
Den här texten är det skriftliga resultatet av två och ett halvt års 
forskarstudier inom forskningsområdet Svenska med didaktisk in-
riktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. För mig har 
det betytt att jag har fått möjligheten att göra en både personlig 
och yrkesmässig seglats. Jag har inte varit ensam och därför vill jag 
rikta ett speciellt tack till dem som gjort mig sällskap under färden. 
     Först vill jag varmt tacka mina handledare Magnus Persson och 
Lotta Bergman för deras stöd i form av positiv uppmuntran och 
kritiska argusögon. Ni har varit mina livbojar. 
     Jag vill också tacka alla de doktorander och forskare, som på 
seminarier har framfört värdefulla synpunkter på min text. Ett sär-
skilt tack riktar jag till Jan Svensson, som med sin kunnighet och 
skickligt ledda diskussioner har ingett mig självförtroende. Du har 
förmågan att se och fånga upp alla. Till Kent Adelmann vill jag ut-
trycka min tacksamhet för en mycket noggrann och konstruktiv 
läsning av min text inför slutseminariet. Genom dina kommentarer 
lärde jag känna min text ännu bättre. 
     Till Stella Sjögren, min ständiga reskamrat på vägen mellan 
Stockholm och Malmö, säger jag tack för datorsupport och för att 
du alltid ställer upp.  
 
Katrin Lilja Waltå, Lilla Homa på Gotland i juli 2011     
                                                  
1 Umberto Eco, Tankar om litteratur, Stockholm, 2004, s. 288. 
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1. INLEDNING 

Under min tid som gymnasielärare i svenska har jag ofta grubblat 
över varför läroböcker som vänder sig till studieförberedande och 
yrkesförberedande program verkar vara så påfallande olika. Jag 
har funderat över varför deras upplägg och innehåll skiljer sig då 
alla gymnasieelever läser kurserna Svenska A och Svenska B och då 
samma mål och betygskriterier gäller för alla liksom ett nationellt 
prov i svenska.   
     Många läroböcker i svenska för gymnasiet riktar sig speciellt till 
studieförberedande eller yrkesförberedande program. Denna upp-
delning har en lång historia och går att spåra i olika skolformer 
och traditioner tillbaka till 1800-talet.2 Man kan således utgå från 
att läroböcker för studieförberedande och yrkesförberedande in-
riktningar på något sätt är olika vad gäller innehåll och struktur. 
Mitt intryck är att de litteratur- och språkböcker som säger sig 
vara avsedda för de yrkesförberedande programmen är av en för-
enklande karaktär och jag har också gjort den erfarenheten att för-
enklingen inte alltid är – just ”förenklande”. Som exempel kan ges 
att lättlästa texter har urholkats på t.ex. spännande miljöskildring-
ar och därmed blivit ointressanta eller att uppgifter i anslutning till 
texter om språkhistoria blir omöjliga att utföra då den anslutande 
texten är så kortfattad att den ger fler frågor än svar.      
     Flera senare studier har bekräftat att det fortfarande finns en 
tydlig diskrepans mellan svenskämnen på olika gymnasieinrikt-
ningar. Lotta Bergman, som studerat den faktiska svenskundervis-
ningen på gymnasiet, fann att det fanns stora olikheter mellan oli-
                                                  
2 Jan Thavenius, ”Traditioner och förändringar”. I: Jan Thavenius (red.), Svenskämnets historia, 
Lund, 1999, s. 11–20.  
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ka program. En skillnad var att elever som gick på ett yrkesförbe-
redande program verkade få en enklare, mindre omfattande under-
visning.3 Studier av styrdokument och läromedel visar också att det 
går att tala om olika svenskämnen, ett högt bildningsämne och ett 
lågt färdighetsämne.4  
     Bland dagens lärare finns en stark tendens till att vilja beskriva 
sin undervisning som ”läroboksfri”.5 Skillnaden mellan retorik och 
praktik kan dock vara stor.6 En lärares tal om sin undervisning be-
höver inte alltid överensstämma med vad han/hon verkligen gör i 
den faktiska undervisningen. Flera senare studier, från sent 1990-
tal och 2000-talet, pekar nämligen på att läroböcker spelar en vä-
sentlig roll då de är styrande för vilket innehåll som tas upp och 
hur undervisningen organiseras. Forskare som Boel Englund, Ann-
Christine Juhlin Svensson, Sture Långström, Monica Reichenberg, 
Staffan Selander, Sten-Olof Ullström och Tom Wikman hävdar alla 
att läroböckerna fortfarande är mycket betydelsefulla i undervis-
ningssammanhang.7      
     Englund stödjer sig på flera svenska och norska undersökningar 
när hon hävdar att ”läroböcker/tryckta läromedel fortfarande har 
en mycket stark ställning i skolundervisningen” och att det är ”få 
                                                  
3 Lotta Bergman, Gymnasieskolans svenskämnen: En studie av svenskundervisningen i fyra gymna-
sieklasser, Diss. Malmö, 2007, s. 114. Se även s. 125 där en lärare beskriver skillnaden i hur han 
undervisar på teoretiska respektive praktiska program. Bergmans studie visar också att läroböcker 
påverkar undervisningen. 
4 Gun Malmgren, ”Svenskämnets identitetskriser – moderniseringar och motstånd”. I: Gun Malm-
gren & Jan Thavenius (red.), Svenskämnets förvandling: Historiska perspektiv – aktuella utmaning-
ar, Lund, 1991. Se även Magnus Persson, Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter 
den kulturella vändningen, Lund, 2007, s. 164–168.  
5 Sten-Olof Ullström, ”Frågor om litteratur – om uppgiftskulturen i gymnasieskolan”. I: Lena Kåre-
land (red.), Läsa bör man...? – den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, Stockholm, 2009, 
s. 119. 
6 Stefan Lundström, Textens väg: Om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans svenskunder-
visning, diss, Umeå, 2007, s. 28. Frågan om hur svenskämnet i retoriken, d.v.s. styrdokumenten och 
debatten kring dessa och lärares tal om svenskämnet, förhåller sig till svenskämnet i praktiken, d.v.s. 
den faktiska undervisningen, utgör en grund i Lundströms avhandling. Se s. 21–22. Hans studie visar 
att det förekommer stora skillnader mellan retorik och praktik. Se s. 21–22 och s. 297–298. 
7 Boel Englund, ”Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning. Underlagsrap-
port till Läromedelsprojektet”, Stockholm, 2006, s. 25. <http://libris.kb.se/bib/10539342> [2009-09-
18]. Ann-Christine Juhlin Svensson, Nya redskap för lärande: Studier av lärares val och användning 
av läromedel i gymnasieskolan, Diss. Stockholm, 2000, s. 57–59. Sture Långström, Författarröst och 
läroboktradition: En historiskdidaktisk studie, Diss. Umeå, 1997, s. 10–11. Monica Reichenberg, 
Röst och kausalitet i lärobokstexter: En studie av elevers förståelse av olika textversioner, Diss. Gö-
teborg, 2000, s. 10–11. Staffan Selander, ”Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och 
kommunikation. En översikt över läromedel – perspektiv och forskning”, Bilaga 2 till SOU 2003:15 
Läromedel – specifikt, 2003a, s. 186. <http://www.regeringen.se/content/1/c4/10/29/7af6dff7.pdf> 
[2011-02-24]. Ullström, 2009, s. 118. Tom Wikman, På spaning efter den goda läroboken: Om pe-
dagogiska texters lärande potential, Åbo, 2004, s. 90.  



  14 

lärare som arbetar helt utan läroböcker”.8 Staffan Selander menar 
att läroböcker spelar en viktig roll i undervisningen därför att: ”I 
skolans värld gäller skolkunskaper, vilka fortfarande, till stor del, 
är beroende av läroböcker.9  
     Man kan således utgå från att läroböcker, på något sätt, har in-
flytande på den faktiska undervisningen. Även om det kanske inte 
är det vanligaste att en lärare strikt följer en lärobok kan den fun-
gera som stöd i planering av undervisning och/eller att större eller 
mindre delar av lärobokens texter och uppgifter används i klass-
rummet. Det finns alltså all anledning att rikta blicken mot läro-
böcker och granska deras innehåll och upplägg, vilket jag gör i min 
studie av ett läromedel i svenska för gymnasiet. Läromedlet heter 
Blickpunkt och riktar sig speciellt till de yrkesförberedande pro-
grammen Barn- och fritid, Bygg, El, Fordon, Hotell- och restaurang 
och Omvårdnad. Min primära tolkning blir att dessa läroböcker är 
producerade utifrån tanken att valt program ska styra vilka texter 
som ska läsas och hur arbetet med dem ska gå till.  
 
Syfte och forskningsfrågor 
Min studie har ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv. Det övergri-
pande syftet är att göra en studie av läroböcker i svenska som rik-
tar sig till elever på sex olika yrkesförberedande gymnasieprogram 
och försöka finna vilka förutsättningar för meningsskapande som 
läroböckerna erbjuder sina läsare.  
     Läroböckerna i Blickpunktserien innehåller en samling texter, 
d.v.s. ett texturval, som i en grov indelning utgörs av skönlittera-
tur, t.ex. romanutdrag, och sakprosa, t.ex. tidningsartiklar.10 Till 
alla texter finns uppgifter, ett uppgiftsmaterial. Genom att under-
söka läroböckernas texturval och uppgiftsmaterial vill jag försöka 
göra en tolkning av varför läroböckerna har ett visst innehåll och 
upplägg.  
                                                  
8 B. Englund, 2006, s. 6. De norska undersökningar som Englund refererar till står Kari Bachmann 
m.fl. bakom. Jag finner att flera andra norska studier bekräftar att läroboken har en stark ställning 
t.ex. Dagrun Skjelbred,Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler. Slut-
trapport. Rapport 12/2003, Tønsberg, 2003.  Se t.ex. s. 63. 
<http://www-bib.hive.no/tekster/hveskrift/rapport/2003-12/rapport12.pdf> [2011-03-16]. 
9 Selander, 2003a, s. 208.  
10 I kapitel 2 under avsnittet ”Texturval ur ett genreperspektiv” för jag en diskussion kring problema-
tiken att definiera litteratur och genrer.  
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     Det tar tid att granska en lärobok. Den tiden finns inte alltid ute 
i den faktiska skolsituationen.11 Alla lärare kanske inte heller har 
tillräckligt med erfarenhet och kunskaper för att kunna bedöma en 
läroboks kvalitet. Det är sällsynt att lärarutbildningar innehåller 
kurser i lärobokskunskap.12 Med tanke på att läroboksproduktio-
nen är kommersiell och att staten inte längre granskar alla läro-
böcker är det extra viktigt att närma sig läroböcker med en kritisk 
blick.  
     Många läroböcker utger sig för att innehålla och vara organise-
rade utifrån en korrekt tolkning av kursplanen. I mitt undersökta 
läromedel uttrycks detta t.ex. genom ett påstående om att lärobo-
ken motsvarar en hel kurs: ”När du är färdig med den här boken 
har du erövrat nya kunskaper i svenska. Du har genomfört A-
kursen och fått en trygg grund för dina fortsatta studier.”13 För ele-
ver och lärare kan kanske en sådan här formulering inge en trygg-
het.  
     Det finns dock en risk med att oreflekterat använda delar av, 
eller allt, i en lärobok då en lärobok alltid förmedlar en viss kun-
skapssyn. Val av innehåll och utformning av uppgifter signalerar 
vad som är värt att veta och hur kunskaper ska tillägnas. Kun-
skapssyn är också nära sammanhängande med ämnessyn. När det 
gäller läroböcker i svenska signalerar val av texter och uppgifter en 
bakomliggande litteratursyn, vilken i sin tur är nära förbunden 
med en kunskaps- och ämnessyn.    
     Som lärare bör man alltid ställa sig frågorna: Vem är jag? Vilka 
teoretiska utgångspunkter har jag för min undervisning? De frå-
gorna bör man ställa sig innan man går vidare med de klassiska di-
daktiska frågorna om vad, hur och varför man ska välja ett visst 
innehåll och upplägg med en viss elevgrupp. Då jag misstänker att 
lärare inte alltid har möjlighet att granska läroböcker på djupet vill 
jag med min studie försöka bidra till ett ökat medvetande om dol-
da synsätt som kan finnas i läroböcker.  
     I en uppsats, ”Filosofiska analyser av pedagogiska texter – och 
bristen på sådana”, hävdar Bengt Molander att den typiska läro-
                                                  
11 Se t.ex. Skjelbred, 2003, s. 23. I studier framkommer det att lärare anger tidsbrist som skäl till att 
de inte undersöker läroböcker närmare,. 
12 Selander, 2003a, s. 198. 
13 Bra Svenska A, baksidestext. 
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boksanalysen utgår från två dominerande begreppsliga och meto-
diska förutsättningar: ”ett tänkande i termer av mål-medel” och 
”en inriktning på innehåll som givna”.14 Som exempel tar han upp 
en undersökning av hur livsfrågor behandlas i ett läromedel, som 
syftar till att tolka läroplanen, att undersöka innehållet, d.v.s. hur 
livsfrågorna faktiskt behandlas i läroböckerna och att jämföra re-
sultatet av läroplanstolkningen med resultatet av undersökningen 
av hur livsfrågorna behandlas i läroböckerna.  
     Enligt min mening uppmärksammar Molander något mycket 
väsentligt. Om man följer det typiska analysmönster som han ex-
emplifierar finns det en risk att resultatet av en undersökning kan 
komma att fokusera på beskrivning i stället för på tolkning och 
analys.  
     Molander efterlyser läroboksanalyser som inte tar texten för gi-
ven utan som betraktar texten som en dialogpartner. Då kan t.ex. 
frågor om vad texten explicit eller implicit visar om sitt förhåll-
ningssätt till skolämnet, vad som räknas som kunskap inom ämnet, 
vilken roll som läsaren tilldelas av texten och vilka uppgifter och 
frågor som öppnas för läsarens kunskaper ställas.15 På så sätt vill 
jag närma mig mitt material.  
     Jag menar, som sagts ovan, att kunskaps-, ämnes- och littera-
tursyn är aspekter som är ömsesidigt beroende av varandra och 
nära sammanbundna. Jag undersöker läroböckernas texturval och 
det uppgiftsmaterial som finns i anslutning till texterna och utgår 
från en övergripande frågeställning:  

 
 Vilka kunskaps-, ämnes- och litteratursyner förmedlar de 

olika läroböckerna och vad säger det om läroböckernas 
modelläsare?  

 
Begreppet modelläsare hämtar jag från Umberto Ecos teori, som 
bygger på antagandet att en författare alltid skriver för en tänkt lä-
sare, en modelläsare. Modelläsarbegreppet diskuteras närmare un-
der avsnittet ”Metod och teori”.  
                                                  
14 Bengt Molander, ”Filosofiska analyser av pedagogiska texter – och bristen på sådana”. I: Staffan 
Selander (red.), Kobran, nallen och majjen: Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning, 
Stockholm, 2003, s. 115.  
15 Ibid. s. 128. 
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     För att kunna besvara min övergripande frågeställning under-
söker jag läroböckernas texturval utifrån fyra olika perspektiv och 
ställer följande mer specifika frågor:  
 

 Vilka texter presenterar läroböckerna?  
 Vilka urvalsprinciper ligger bakom texturvalet och hur 

motiveras de? 
 
De fyra olika perspektiven, ett litteraturhistoriskt perspektiv, ett 
kulturellt perspektiv, ett genreperspektiv och ett genusperspektiv 
berörs närmare i kapitel 2 där också de två frågorna ovan behand-
las. 
     Till läroböckernas uppgiftsmaterial, som tas upp i kapitel 3, 
ställer jag följande mer specifika frågor: 
 

 Vilka uppgifter presenterar läroböckerna? 
 Hur kan den ”röst” som framträder och för ordet i uppgif-

terna tänkas påverka läsningen och bearbetningen av läro-
böckernas texter? 

  
Disposition 
I det här inledande kapitlet följer nu avsnitten ”Begreppet lärobok” 
och ”Läroboken i ett historiskt sammanhang” där jag preciserar 
vad jag avser med termen lärobok och där jag placerar läroboken i 
en historisk kontext. I det påföljande avsnittet, ”Läroböckers roll”, 
lyfter jag fram orsaker till att läroböcker påverkar undervisning. 
Därefter, i ”Forskning om läroböcker” presenterar jag forskning 
som är betydelsefull för min studie. Jag avslutar det här inledande 
kapitlet med avsnitten ”Metod och teori” och ”Material”, där jag 
redogör för mina metodiska och teoretiska utgångspunkter och där 
jag presenterar de läroböcker som är föremål för min undersök-
ning. 
    I kapitel 2 och kapitel 3 redovisar jag mina resultat. I dessa dis-
kuterar och analyserar jag texturval respektive det uppgiftsmaterial 
som finns till texterna i de olika läroböckerna. Avslutningsvis, i 
kapitel 4, för jag en sammanfattande diskussion av de tolkningar 
jag har gjort av mitt material utifrån min övergripande forsknings-
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fråga. Slutligen försöker jag vidga perspektiven och föreslår hur 
den här undersökningen kan utvidgas. 
     
Begreppet lärobok  
Betydelsen av begreppet lärobok kan tyckas vara självklar, men i 
styrdokument, i skoldebatt och i olika forskningssammanhang är 
användningen av begreppet inte alltid konsekvent. Termerna läro-
bok och läromedel används ofta parallellt. Det talas t.ex. om läro-
medelsförfattare. En lärobok kan också omtalas som en pedago-
gisk text, ett begrepp som Staffan Selander myntar i slutet på 1980-
talet och som han definierar som ”ett material som har framställts 
och strukturerats med syftet att användas i en utbildning”.16 Det 
kan t.ex. vara en lärobok eller annat material som producerats för 
undervisning, men däremot inte ett litterärt verk, en journalistisk 
artikel eller liknande som används i undervisning.17 En pedagogisk 
text innefattar även t.ex. tal, bilder och illustrationer.  
     Tom Wikman gör en genomgång av hur olika forskare definie-
rar begreppet lärobok och menar att det är svårt att precisera en 
etablerad betydelse av begreppet. Wikman utgår från vilka utmär-
kande egenskaper en lärobok har. Han kallar det för en substanti-
ell definition av begreppet lärobok:  
 

En lärobok kan sålunda, med entydighet som värderings-
aspekt, ses som en speciell, tillrättalagd text som är tänkt 
att användas i undervisning. Den förmedlar information 
och också ett förhållningssätt till vad som räknas som 
kunskap.18 

 
Jag förutsätter att Wikmans definition inbegriper ett vidgat textbe-
grepp, d.v.s. att även bilder etc. betraktas som ”text”, och utgår 
från att man kan betrakta en lärobok både som ett läromedel och 
som en pedagogisk text. Den stora skillnaden är att en pedagogisk  
 
                                                  
16 Staffan Selander, ”Skolbokskunskap och pedagogisk textanalys”. I: Skolböcker 3: Den (o)möjliga 
läroboken. Rapport från läromedelsöversynen, Ds 1988:24, Stockholm, 1988, s. 96–97. 
17 Selander, 2003a, s. 186. Begreppet pedagogisk text har utvecklats och omfattar numera även nya 
medier. Eftersom nya medier är multimodala ”talar” de samtidigt med olika språk. 
18 Wikman, 2004, s. 19.  
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text och ett läromedel inte behöver utgöras av en lärobok.19 I de 
källor jag refererar till används de tre begreppen ibland synonymt. 
Eftersom det råder en viss osäkerhet kring definitionen av dem vill 
jag alltså poängtera att jag definierar läroboken både som ett lä-
romedel och en pedagogisk text. 

 
Läroboken i ett historiskt sammanhang  
Läroboken har en lång historia.20 Det fanns läroböcker avsedda för 
skolbruk så tidigt som under antiken. Därefter kan man dela in lä-
robokens historia i tre utvecklingsskeden. Under det första skedet, 
blev det genom boktryckarkonsten möjligt att sprida information. 
Då utgjordes läroböckerna främst av grammatikor, matematik-
böcker och olika utgåvor av katekesen. Under det andra skedet, i  
slutet av 1800-talet, då skolan blir obligatorisk för alla barn börjar 
den moderna läroboken växa fram, d.v.s. olika läroböcker för oli-
ka ämnen och årskurser. Den moderna läroboken är således om-
kring 150 år gammal.21 Det tredje skedet går inte att urskilja lika 
markant som de övriga två, men här kan nämnas de olika varianter 
av läromedelspaket med basböcker, övningsböcker och bredvid-
läsningslitteratur som började ges ut på 1960-talet. Det är också 
från 1960-talet, närmare bestämt 1967, som man finner det tidi-
gaste belägget för termen ”läromedel” i den moderna betydelsen 
”läroböcker och andra pedagogiska hjälpmedel”.22 En viktig för-
ändring som börjar ske under 1990-talet är att läroböckerna börjar 
öppna sig mot andra medier och annan litteratur, vilket naturligt-
vis hör samman med det växande informationssamhället.  
     Läroboken återspeglar således den tid, den historiska kontext, i 
vilken den har kommit till. Selander talar om läroböcker som en 
”minnesbank för kunskap och kommunikation”, att de fungerar 
                                                  
19 Begreppen pedagogisk text och läromedel kan också problematiseras. I en statlig offentlig utred-
ning framkommer det t.ex. att begreppet läromedel har använts på ett mycket oprecist sätt i utred-
ningar, förordningar, propositioner alltsedan 1960-talet. Se SOU 2003:15 Läromedel – specifikt 
Stockholm, s. 54.  <http://www.regeringen.se/content/1/c4/10/29/b662c4b4.pdf> [2011-02-24]. 
20 Här sammanfattar jag två genomgångar av lärobokens historia: Staffan Selander, ”Skolans blick – 
världen som text”. I: Staffan Selander (red.), Kobran, nallen och majjen: Tradition och förnyelse i 
svensk skola och skolforskning, Stockholm, 2003b, s. 92–94 och Wikman, 2004, s. 71–78. 
21 Här kan framhållas Herman Bjurstens Öfversigt af svenska språkets och litteraturens historia. Till 
skolungdomens tjänst. I Lärobok; II Läsebok, åtföljd af ett bihang, innehållande profstycken ur 
danska och norska författares skrifter, som gavs ut 1859-61. Se Lars Brink, Gymnasiets litterära 
kanon: Urval och värderingar i läromedel 1910–1945, Diss. Uppsala, 1992, s. 29. 
22 Ibid. s. 56.  
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som redskap för undervisning, men också som ett ”socialt min-
ne”.23 Han fäster uppmärksamheten på att när ”vi läser en lärobok 
lär vi oss inte endast nya saker utan också vad som räknas som 
kunskaper i ett undervisningssammanhang. Och i båda fallen lär vi 
oss var gränsen går mellan normalt och onormalt, mellan lämpligt 
och olämpligt och (kanske) vad som räknas som sant och falskt”.24  
      
Läroböckers roll 
Man kan således konstatera att läroböcker innehåller en strävan 
att vilja påverka vad som är värt att veta/kunna. De normerar en 
viss kunskapssyn. Läroböckers upplägg av innehåll sänder också 
signaler om hur skolarbetet ska organiseras, hur kunskap ska in-
hämtas. De förmedlar en viss ämnessyn, vilket också säger något 
om en bakomliggande kunskapssyn. Läroböcker i ämnet svenska, 
som är föremål för min undersökning, förmedlar en viss litteratur-
syn eftersom de innehåller ett visst urval av olika skönlitterära tex-
ter och sakprosa, vilket i sin tur säger något om kunskaps- och 
ämnessyn. Med andra ord är kunskaps-, ämnes- och litteratursyn 
aspekter som är nära förbundna med varandra. 
     Läroböcker är alltså texter som vill informera, övertyga och på-
verka – och de är en väsentlig del av den pedagogiska kommunika-
tionen.25 Boel Englund gör gällande att läroböcker är det domine-
rande läromedlet i skolan därför att: 

 
 Läroboken har en kunskapsgaranterande-

auktoriserande roll. 
 Läroboken har en gemensamhetsskapande-

sammanhållande roll, både tankemässigt-
ideologiskt och praktiskt. 

 Läroboken underlättar – genom kombinationen av 
de två förstnämnda funktionerna – utvärderingen 
av eleverna och deras kunskaper för lärarna. 

                                                  
23 Selander, 2003a, s. 184. Se även Roger Säljö, Lärande & kulturella redskap: Om lärprocesser och 
det kollektiva minnet, Stockholm, 2005. Säljö poängterar textens betydelse för det kollektiva minnet: 
”Vår syn på kunskap och våra sätt att lära är i en mycket konkret mening härledda ur användning 
av text.” (s. 119).   
24 Selander, 2003a, s. 184–185.  
25 Staffan Selander & Boel Englund, ”Inledning”. I: Staffan Selander & Boel Englund (red.) Konsten 
att informera och övertyga: En antologi om pedagogik, text och retorik, Stockholm, 1994, s. 78.  
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 Läroboken underlättar i övrigt arbetet och livet 
först och främst för lärarna, men också för ele-
verna. 

 Läroboken har slutligen en disciplinerande roll.26 
 
Det finns alltså flera orsaker till att läroböcker spelar en viktig roll 
i undervisningen.  
      
Forskning om läroböcker 
Syftet med min forskningsgenomgång är inte att ge en total bild av 
läroboksforskning utan snarare att placera in min egen studie i ett 
forskningssammanhang, framförallt forskning som rör innehåll och 
upplägg i läroböcker i svenska för gymnasiet.      
     Forskning om läroböcker kan betraktas som eftersatt och 
forskningsfältet kan beskrivas som spretigt. Det anser flera forska-
re, t.ex. Tomas Englund som menar att läroboken som medium 
och meningserbjudande är ”ett i förvånansvärt hög grad försum-
mat forskningsobjekt” och Staffan Selander som menar att det 
återstår mycket att utveckla när det gäller en mer sammanhållen 
forskningsinsats.27  
     Forskningsfältet har inte lyckats etablera sig inom någon egen 
disciplin, vilket bl.a. beror på att olika forskare som lingvister, pe-
dagoger, filosofer, historiker, sociologer och psykologer ägnar sig 
åt att studera läroböcker utifrån respektive vetenskapsgren.28 Där-
för är det svårt att teckna en representativ bild av läroboksforsk-
ning. För en utförligare genomgång av läromedelsforskning hänvi-
sar jag till Monica Reichenbergs två upplagor av Forskning om lä-
romedel.29  
     När det gäller internationell forskning om läroböcker kan sägas 
att man i Norden tidigt började med att försöka skapa ett samarbe-
te över landsgränser (Föreningen Norden). Efter första världskriget 
                                                  
26 B. Englund, 2006, s. 26. 
27 Tomas Englund, ”Undervisning som meningserbjudande”. I: Michael Uljens (red.), Didaktik, 
Lund, 1997, s. 127. Selander, 2003a, s. 210. 
28 Juhlin Svensson, 2000, s. 9.  
29 Monica Reichenberg, Forskning om läromedel, Stockholm, 2007. 
<http://www.slff.se/fileserver/SLFFs_Forskningsbibliografi_070830_(2).pdf> [2009-09-18]. 
Monica Reichenberg, Forskning om läromedel, Stockholm, 2010. 
<http://www.slff.se/fileserver/Forskningsbibliografi_2010.pdf> [2011-04-06]. 
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började man intressera sig för att läroböcker förmedlade värde-
ringar och fördomar om länder.30    
     Sedan andra världskrigets slut har det funnits ett internationellt 
samarbete kring läroboksforskning. Inom UNESCO finns olika 
nätverk som ordnar konferenser och ger ut publikationer. En pub-
likation som har betydelse för min studie är The UNESCO Net-
work on International Textbook Research, som bl.a. innehåller his-
torik kring läromedelsforskning och ger kunskap om varför forsk-
ning om läroböcker började bedrivas.  
     I flera länder finns institut för läroboksforskning. I Tyskland 
finns Europas största, The Georg Eckert Institute for International 
Textbook Research.31 I Frankrike finns ett forskningsprogram, 
Emmanuelle, som samlar franska skolböcker och läroboksforsk-
ning i en databas, men som även verkar för ett europeiskt samarbe-
te kring läroboksforskning.32 Ett forskningssäte som är av betydelse 
för min studie är Høgskolan i Vestfold i Norge. Där finns Senter 
for pedagogiske tekster og læreprosesser, som står bakom artikel-
samlingar, t.ex. Tekst i vekst: Teoretiske, historiske og analytiske 
perspektiver på pedagogiske tekster (2007) och Tekst som flytter 
grenser: Om Staffan Selanders ’pedagogiske tekster’ (2008).33 I des-
sa publikationer finner man bl.a. artiklar som ger exempel på att 
modelläsarbegreppet, det som jag använder, är ett brukbart red-
skap när läroböcker analyseras. För en mer utförlig redogörelse av 
internationell läroboksforskning hänvisar jag till Egil Børre John-
sens Textbooks in the Kaleidoscope: A Critical Survey of Literature 
and Research on Educational Texts.34 
     För att få en överblick över forskningen om läroböcker kan 
man dela in den i tre områden, tre kategorier: ett produktorienterat 
som fokuserar intresset på analys av innehållet utifrån olika per-
spektiv, ett användarorienterat som intresserar sig för hur lärobo-
ken används av lärare och elever och ett processorienterat som rik-
                                                  
30 Falk Pringel, UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision. The George 
Eckert Institute for International Textbook Research. Hannover, 1999, s. 9. 
31 Egil Børre Johnsen, Textbooks in the Kaleidoscope: A critical Survey of Literature and Research on 
Educational Texts, Oslo, 1993, s. 71. Institutet har framförallt varit ledande när det gäller gransk-
ning av läroböcker i historia och geografi. 
32 Alain Choppin, ”The Emmanuelle Programme Research om textbooks in Europe”, Pedagogic Text 
Analysis and Content Analysis Conference in Härnösand, Sweden, Nov. 4–6 1991.  
33 Susanne V. Knudsen medverkar som redaktör i båda nämnda publikationer.  
34 Johnsen, 1993. 
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tar uppmärksamheten mot vad som händer innan läroboken ham-
nar i elevens hand.35  
     En undersökning kan naturligtvis utgå från flera kategorier. Ett 
exempel är Ann-Christine Juhlin Svenssons avhandling.36 Juhlin 
Svensson fokuserar på ett användarperspektiv, men intresserar sig 
även för processorienterade aspekter då hon undersöker hur gym-
nasielärare väljer läroböcker. Hennes undersökningar visar bl.a. att 
den enskilda läraren inte har så stor frihet och att ämneskonferen-
ser och ekonomi är styrande för hur läroböcker väljs. De process-
orienterade och användarorienterade undersökningarna är minst 
vanliga, vilket bl.a. hänger samman med att läromedelsförlag oftast 
inte är villiga att lämna ut försäljningssiffror.  
     Eftersom jag intresserar mig för läroböckers innehåll kan min 
studie ses som en produktorienterad undersökning. Produktorien-
terade studier har många skiftande utgångspunkter, som t.ex. un-
dervisningsämne, årskurs, förändringar över tid, demokrati, etnici-
tet, genus, kunskapssyn, litterär kanon och språkbehandling. Det 
är således även svårt att ge en helhetsbild av produktorienterade 
studier.  
     Min studie görs inom ramen för forskningsfältet svenska med 
didaktisk inriktning där forskning om läroböckers innehåll och 
funktion är ovanlig eller som Sten-Olof Ullström uttrycker det: 
”förhållandevis blygsam”.37 Ullström själv håller på med en under-
sökning av hur läroböcker i svenska för gymnasiet behandlar skön-
litteratur, litteraturkunskap och litteraturhistoria. Hans material är 
mycket stort och omfattar nio olika s.k. läromedelspaket. Ullström 
intar en kritisk inställning till det uppgiftsmaterial, som finns i an-
slutning till läroböckernas skönlitterära texter och menar att litte-
ratursamtalet bör stå i fokus i undervisningen.38 Ullströms studier 
är intressanta för min undersökning eftersom han diskuterar hur 
olika slags uppgifter kan påverka läsning.  
     Inom ramen för forskningsfältet svenska med didaktisk inrikt-
ning har Christoffer Dahl undersökt ett läromedel för gymnasiet, 
                                                  
35 B. Englund, 2006, s. 5. Englund utgår från Johnsen, 2003 och Juhlin Svensson, 2000.  
36 Juhlin Svenssson, 2000. Till grund för avhandlingen ligger flera undersökningar, gjorda under  
1990-talet. 
37 Ullström, 2009, s. 118–119.  
38 Ibid. s. 116–117 och s. 137. 



  24 

BRUS, som till formen skiljer sig från traditionella läroböcker.39 
Dahls analys av litteratururvalet och hur detta ska studeras enligt 
de uppgifter som finns till texterna visar att läromedlet förmedlar 
en litteratursyn som fokuserar på sådant som är relevant för ele-
vens verklighet och att uppgifterna tenderar att föra bort intresset 
från det lästa.  
     Ett viktigt bidrag till forskningen om läroböcker för gymnasiet 
är Lars Brinks avhandling, Gymnasiets litterära kanon: Urval och 
värderingar i läromedel 1910–1945.40 Genom att Brink utgår från 
årsredogörelser och skolkataloger har han möjlighet att undersöka 
läroböcker, litteraturhistorier och antologier, som verkligen har 
använts under perioden 1910–1945. Hans intresse kretsar kring 
litterär kanon, hur den bildas och förändras och vad som orsakar 
förändringar. Brinks studie visar att kanonförskjutning är en lång-
sam process och att det är några få litteraturvetare som har legat 
bakom litteraturhistorier och antologier under första hälften av 
1900-talet.      
     Annica Danielssons studie Tre antologier – tre verkligheter: En 
undersökning av gymnasiets litteraturförmedling 1945–1975 kan 
tidsmässigt ses som en fortsättning av och ett komplement till 
Brinks studie då hon utifrån ett tematiskt och litterärt perspektiv 
försöker teckna vilken bild av världen och vilka värderingar, som 
de mest använda antologierna från perioden 1945–1975 förmed-
lar.41 I hennes undersökning framkommer det att det sker en för-
ändring efter andra världskriget eftersom samtida litteratur får 
alltmer plats i läroböckerna.      
     Det antologimaterial Danielsson undersöker återfinns i nya 
upplagor i Boel Englunds avhandling Skolans tal om litteratur: Om 
gymnasieskolans litteraturstudium och dess plats i ett kulturellt 
åter-skapande.42 Englund undersöker vilka texter som ingår i 
svenska och franska läroböcker på 1920-talet och 1980-talet och 
hur de förmedlas. Brinks, Danielssons och Englunds studier ger så-
                                                  
39 Christoffer Dahl, Ett annorlunda BRUS: Ett läromedels litteraturförmedling i spänningsfältet mel-
lan tradition och förnyelse, Lic. Malmö, 2010.  
40 Lars Brink, Gymnasiets litterära kanon: Urval och värderingar i läromedel 1910–1945, Diss. Upp-
sala, 1992. 
41 Annica Danielsson, Tre antologier – tre verkligheter: En undersökning av gymnasiets litteraturför-
medling 1945– 1975, Diss. Lund, 1988. 
42 Boel Englund, Skolans tal om litteratur: Om gymnasieskolans litteraturstudium och dess plats i ett 
kulturellt åter-skapande, Diss. Stockholm, 1997. 
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ledes en god bild av det dominerande litterära urvalet och vilken 
litteratursyn som förmedlas i etablerade läroböcker under perioden 
1910–1980 och utgör således ett jämförelsematerial till min studie. 
     Staffan Selander betraktar, som sagts ovan, läroboken som en 
pedagogisk text.43 I artikeln ”Skolans blick – världen som text” 
närmar han sig lärobokstexter utifrån att det finns en inskriven 
modelläsare, vilket tangerar mitt sätt att angripa mitt material.44  
     Magnus Persson har skrivit boken Varför läsa litteratur? Om 
litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen .45 I den 
diskuterar han bl.a. vilka litteratursyner som framträder i styrdo-
kument och litteraturböcker för gymnasiet från 1960-talet fram till 
2000-talet. Persson berör aspekter som är centrala för min studie 
då han intresserar sig för svenskämnet och hur litteratursyner för-
medlas. 
     Det har, som antytts ovan, inte gjorts så många studier av läro-
böcker i svenska, men det finns ett flertal undersökningar om den 
faktiska svenskundervisningen och om styrdokument som är rele-
vanta för min undersökning. En av dem är Gun Malmgrens Gym-
nasiekulturer: Lärare och elever om svenska och kultur, som pekar 
på att det finns ett lägre och ett högre svenskämne i 1980-talets 
gymnasieskola.46 En annan är Lotta Bergmans Gymnasieskolans 
svenskämnen: En studie av svenskundervisningen i fyra gymnasie-
klasser. Bergmans studie pekar på att 2000-talets gymnasieskola 
erbjuder olika svenskämnen för studieförberedande och yrkesför-
beredande program, ett högre för de förra och ett lägre för de sena-
re.47 Bergman diskuterar också olika läromedel vilket gör hennes 
studie intressant för mig.  
      
Metod och teori 
Min studie är kvalitativ och textanalytisk. Jag gör också en kvanti-
tativ undersökning av läroböckernas innehåll när det gäller förhål-
landet mellan manliga och kvinnliga författare, när texterna är 
producerade och vad för slags texter som presenteras.  
                                                  
43 Selander, 1988. 
44 Selander, 2003b, s. 91–108.  
45 Persson, 2007.  
46 Gun Malmgren, Gymnasiekulturer: Lärare och elever om svenska och kultur, Diss. Lund, 1992. 
47 Lotta Bergman, Gymnasieskolans svenskämnen: En studie av svenskundervisningen i fyra gymna-
sieklasser, Diss. Malmö, 2007. 
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     En lärobok förutsätter en viss sorts läsare. De läroböcker som 
jag undersöker förutsätter dock olika typer av läsare eftersom de 
riktas mot olika yrkesförberedande gymnasieprogram och då deras 
innehåll och upplägg skiljer sig åt. Utgångspunkten i Umberto Ecos 
teori om modelläsaren är just att texter förutsätter olika slags läsa-
re med skiftande intressen, kunskaper och kompetenser och att det 
i texter finns en inskriven läsare, en modelläsare, som kan beskri-
vas som en produkt av de val författaren gjorde när han eller hon 
utformade sin text.  
     Jag använder Ecos modelläsarbegrepp i mitt analysarbete för att 
påminnas om och få hjälp med att utforska vilka val som har gjorts 
när läroböckerna utarbetades. Genom att undersöka vilka kun-
skaps-, ämnes- och litteratursyner som läroböckerna förmedlar gör 
jag en tolkning av vad det säger om läroböckernas modelläsare, 
vilket alltså säger något om vad läroböckerna erbjuder sina läsare.  
     Min teoretiska utgångspunkt hämtar jag således från recep-
tionsforskningen. Receptionsforskningens teoririktningar kan delas 
in i externa och interna teorier.48 De externa teorierna utgår från 
den faktiske eller den situationsbestämda receptionen och studerar 
den historisk-empiriska läsaren medan de interna teoririktningarna 
intresserar sig för receptionsförutsättningarna och ser på läsaren 
som en abstrakt instans eller roll. Umberto Ecos syn på receptions-
semiotik kan hänföras till de interna teorierna då han i sin teori ut-
går från att det finns en inskriven eller inkodad läsare, en modellä-
sare, i texten. Hans uppmärksamhet riktar sig således i första hand 
mot receptionsförutsättningarna. 
     Ecos receptionsteori bygger alltså på antagandet att en författa-
re alltid skriver för en tänkt läsare. Han menar att läsarens med-
verkan, d.v.s. att läsaren tolkar texten, är en förutsättning för att 
texten ska kunna aktualiseras. Därför måste författaren, när 
han/hon planerar och utformar sin text, föreställa sig en tänkt läsa-
re, en hypotetisk läsare och respons från denne. Författaren måste 
gå i dialog med sin läsare. Det innebär att författaren måste postu-
lera vilka kunskaper och kompetenser, som den tänkta läsaren be-
sitter och skapa en strategi för hur texten ska utformas och organi-
seras. En textstrategi blir i det här sammanhanget summan av de 
                                                  
48 Finn Frandsen, Umberto Eco og semiotikken, Århus, 2000, s. 92–94. 
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komponenter som författaren väljer att aktivera och som han för-
utsätter att den tänkta läsaren också kan relatera till. Sådana kom-
ponenter kan t.ex. vara val av språk (svenska, engelska etc.) ordval 
(blomma gör fler tolkningar möjliga än t.ex. tussilago), encyklope-
disk kunskap (läsaren förutsätts t.ex. ha en viss kunskap om värl-
den) och associationsförmåga (läsarens förmåga att relatera till 
t.ex. tillbakasyftningar).    
     Genom att antecipera en tänkt läsare, en idealläsare, skapar för-
fattaren på sätt och vis en egen läsare, en modelläsare.49 Modelläsa-
ren måste, i sin tolkning av texten, antas vara förmögen att med-
verka till aktualiseringen av texten på det sätt som författaren har 
tänkt sig, vilket betyder att modelläsaren måste använda samma 
strategier och göra samma drag som författaren gjorde när han 
skapade texten. Det är därför som Eco menar att författaren måste 
förutse sin modelläsare på ett mycket medvetet sätt: ”Att förutse 
sin modelläsare betyder alltså inte bara att ’hoppas’ att han existe-
rar; det betyder att ge texten en sådan utformning att den fram-
bringar denna modelläsare.”50  
     Modelläsaren får inte förväxlas med en empirisk läsare. Mellan 
dem gör Eco en tydlig distinktion: 

 
The model reader of a story is not an empirical reader. 
The empirical reader is you, me, anyone, when we read a 
text. Empirical readers can read in many ways, and there 
is no law that tells them how to read beacause they often 
use the text as a container for their own passions, which 
may come from outside the text or which the text may 
arouse by chance.51 

 
Modelläsaren ska ses som en samling inneboende egenskaper som 
är avsedda att styra läsningen – en abstrakt instans – som bara 
finns i texten. Med Ecos ord: ”Modelläsaren är en samling text-
mässigt fastställda gynnsamma betingelser som skall uppfyllas för 
att en text skall aktualiseras i sitt potentiella innehåll.”52 Man kan 
                                                  
49 Umberto Eco, “Modelläsaren”, (1979). I: Claes Entzenberg & Cecilia Hansson (red.), Modern 
litteraturteori: Från rysk formalism till dekonstruktion. Del 2, Lund, 2008. 
50 Ibid. s. 126. 
51 Umberto Eco (1998), Six Walks in the Fictional Woods, Cambridge, Massachusetts, s. 8.  
52 Eco, (1979) 2008, s. 132–133.  
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alltså säga att modelläsaren är de premisser och villkor för tolkning 
och läsning som texten genererar.  
     Enligt Eco har författaren många medel att ta till när han postu-
lerar sin modelläsare:  
 

valet av språk (vilket självklart utesluter den som inte ta-
lar det), valet av encyklopedisk kunskap (om jag börjar 
en text ’Som klart utretts i den första Kritiken’ har jag re-
dan begränsat, och det ganska ordentligt, bilden av min 
Modelläsare), valet av ett givet lexikaliskt och stilistiskt 
arv. Jag kan ge genresignaler som utväljer publiken: ’Kära 
barn, det var en gång i ett fjärran land...’; jag kan begrän-
sa det geografiska fältet: ’Vänner, romare, landsmän!’53      

 
Författaren kan således konstruera sin modelläsare genom att t.ex. 
välja grad av språklig svårighet och mängd av hänsyftningar såsom 
att införa speciella allusioner i texten, som får gemensamma bety-
delsegrunder – konnotationer. På så sätt ska modelläsaren följakt-
ligen betraktas som en produkt av de val som har gjorts i utfor-
mandet av texten. 
     Eco hävdar också att texter genomsyras av det icke-sagda, som 
kan liknas vid tomrum som måste fyllas ut av en aktiv och medve-
ten läsare och som genom sin tolkning förverkligar texten. Således 
förutsätter text och läsare varandra. Med denna dialogiskt inrikta-
de utgångspunkt ansluter sig Eco till Wolfgang Isers tankar om att 
texter är fulla av luckor (Leerstellen), som stimulerar läsarens fan-
tasi. För Iser är luckor, d.v.s. tomrum, utelämnanden som läsaren 
måste ”läsa mellan raderna” för att kunna få en bild av och för att 
förstå textens mening (d.v.s. tolka texten). När läsaren försöker 
fylla ut tomrummen blir denne något av en medförfattare i en dy-
namisk verksamhet. Eftersom alla läsare kommer till texten med 
olika erfarenheter och föreställningar blir texten till först vid läs-
ningen:  
 

In the same way, two people gazing at the night sky may 
both be looking at the same collection of stars, but one 

                                                  
53 Ibid. s. 125. 
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will see the image of a plough, and the other will make 
out a dipper. The ‘stars’ in a literary text are fixed; the 
lines that join them are variable. The author of the text 
may, of course, exert plenty of influence on the reader’s 
imagination–he has the whole panoply of narrative tech-
niques at his disposal–but no author worth his salt will 
ever attempt to set the whole picture before his reader’s 
eyes. If he does, he will very quickly lose his reader, for it 
is only by activating the reader’s imagination that the au-
thor can hope to involve him and so realize the intentions 
of his text.54 

 
Iser intresserar sig för mötet mellan läsare och text. För honom står 
relationen mellan text och läsare i fokus. Han förutsätter att det 
finns en dialog mellan läsare och text. Först när texten läses får den 
liv och mening. Läsaren blir på så sätt en medskapare av texten. I 
själva texten finns en implicit läsare (implied reader), en tänkt läsa-
re, som kan liknas vid en struktur som styr läsningen i en viss rikt-
ning, d.v.s. som hjälper läsaren att tolka texten: 
 

This active participation is fundamental to the novel; the 
titel of the present collection sums it up with the term 
’implied reader’. This term incorporates both the pre-
structuring of the potential meaning by the text, and the 
reader’s actualization of this potential through the read-
ing process. It refers to the active nature of this process–
which will vary historically from one age to another–and 
not to a typology of possible readers.55  

   
Här märker man att det finns stora likheter mellan Ecos modellä-
sare och Isers implicita läsare, men hos Iser står den implicita läsa-
ren för någonting mer än textstrukturen då den faktiska eller verk-
lige läsarens tolkning involveras i begreppet. I The Act of Reading 
markerar dock Iser, likt Eco, en skiljelinje mellan en implicit läsare 
och en faktisk läsare:  
                                                  
54 Wolfgang Iser, The Implied Reader: Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to 
Beckett, Baltimore and London, 1978b, s. 282. 
55 Ibid. Förord s. xii. 
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Consequently, the implied reader as a concept has his 
roots firmly planted in the structure of the text; he is a 
construct and in no way to be identified with any real 
reader.56 

 
Eco och Iser menar båda att en faktisk, eller empirisk, läsare kan 
tolka texten på många olika sätt. Man kan ändå hävda att Iser in-
tresserar sig mer för den (faktiska) läsaren än vad Eco gör eftersom 
Iser fokuserar mer på själva läsakten, i vilken han menar att mötet 
mellan text och läsare sker. Eco inriktar sig mer på texten och dess 
inneboende egenskaper och hur de förbinds med varandra.  
     I sin teoribildning utgår Iser från skönlitterära verk. Så gör även 
Eco, men han för även in andra slags texter i sina resonemang:  
 

In this sense I would speak of model readers not only for 
texts that are open to multiple points of view but also for 
those that foresee a very obedient reader. In other words, 
there is a model reader not only for Finnegans Wake but 
also for a railway time table, and the texts expect a dif-
ferent kind of cooperation from  
each of them.57  

 
Det är tydligt att Eco betraktar text först och främst i egenskap av 
att det är en text. Alla texter såväl skönlitterära som skrifter av an-
nat slag är texter.  
     Ett exempel på att Ecos teori om modelläsaren kan användas 
för att undersöka andra texter än de skönlitterära är Anders Björk-
valls studie av reklamtexter, Svensk reklam och dess modelläsare, 
från 2003. Björkvalls undersökning kretsar just kring att det finns 
en inbyggd läsare, en modelläsare, i reklamtexter.58  
     Ett annat exempel på att Ecos teori om modelläsaren kan an-
vändas för att analysera icke skönlitterär text är Andreas Nords 
avhandling från 2008, Trädgårdsboken som text 1643–2005. Nord 
använder begreppet modelläsare i syfte att visa vilken eller vilka 
                                                  
56 Iser, The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response, London, 1978a, s. 34. 
57 Eco, 1998, s. 16.  
58 Anders Björkvall, Svensk reklam och dess modelläsare, Diss. Stockolm, 2003. 
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läsarroller, vilka läsaridentiteter, som texten i olika trädgårds-
handböcker erbjuder läsaren.59 
     Det finns också undersökningar av läromedel där modelläsar-
begreppet används som analysredskap. I en artikel, ”Skolans blick 
– världen som text”, utgår Staffan Selander från Ecos teori när han 
talar om olika ”modell-läsare”, som han finner när han gör jämfö-
relser mellan två traditionella läromedelstexter och två andra sam-
tida texter.60 Han tar upp att läromedelstexter ofta syftar till att 
vägleda någon genom en text och att det finns ”olika schabloner 
att ta till av modell-läsaren, t.ex. åldersnivå, som man antar mot-
svarar en kunskapsnivå, eller kulturell bakgrund och kulturförstå-
else”.61 En slutsats som Selander kommer fram till är att olika sätt 
att ”skriva in en modell-läsare”, d.v.s. att utforma olika strategier 
för att ge form åt ett visst innehåll på ett visst sätt betyder något 
för det som texten erbjuder sin läsare.62           
     Som ett ytterligare exempel på att modelläsarbegreppet kopplas 
till undersökningar som rör läroböcker kan Susanne V. Knudsens 
undersökning av hur en norsk lärobok framställer samerna näm-
nas. Hon menar att lärobokstexter konstruerar en ”model-læsare” 
eller en ”model-elev”, och att det kan vara flera inskrivna modell-
elever i en lärobok.63 När hon analyserar hur samerna framställs i 
en norsk lärobok i litteraturhistoria menar hon att det går att tala 
om minst två modellelever.64      
     Till skillnad från Knudsen utgår jag från att man bara kan tala 
om en enda modelläsare i en lärobok eftersom jag betraktar model-
läsar-begreppet som en produkt av de val som har gjorts i utfor-
mandet av läroboken. Detta innebär dock inte att modelläsaren är 
utan motsägelser eftersom en modelläsare kan vara komplext 
sammansatt. En lärobok kan konstruera olika roller för modelläsa-
ren. En modelläsare kan framträda på olika sätt, t.ex. genom att 
                                                  
59 Andreas Nord, Trädgårdsboken som text 1643–2005, Diss. Stockholm, 2008.  
60 Selander, 2003b, s. 95–108. 
61 Ibid. s. 96.  
62 Ibid. s. 106. 
63 Susanne V. Knudsen, ”De umulige muligheders begreb – læsning og læseren i og af ”pedagogiske 
tekster”. I: Susanne V. Knudsen & Bente Aamotsbakken (red.), Tekst som flytter grenser: Om Staf-
fan Selanders ’pedagogiske tekster’, Oslo, 2008, s. 78. 
64 Susanne Knudsen, ”Intersektionalitet – teoretisk inspiration til analyse af minoritetskulturer og 
identiteter i lærobøger, eksemplificeret ved samerne i en norsk lærobog”. I: Susanne V. Knudsen m.fl. 
(red.), Tekst i vekst: Teoretiske, historiske og analytiske perspektiver på pedagogiske tekster, Oslo, 
2007, s. 49–66. 
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tillhöra en viss kultur, vara av ett visst kön, ha eller sakna vissa 
kunskaper och kompetenser, ha en viss åsikt och ha ett speciellt in-
tresse. När man lägger samman allt framträder något annat.     
     Jag väljer att anlägga ett hermeneutiskt förhållningssätt när jag 
närmar mig mitt material. Det innebär för det första att jag är 
medveten om att jag närmar mig mitt material utifrån ett subjektivt 
perspektiv, d.v.s. utifrån min egen förförståelse och är medveten 
om att den kan vara ett hinder för förståelsen. Samtidigt kan min 
förförståelse vara till hjälp i mitt tolkningsarbete då jag har många 
års erfarenhet av undervisning.  
     Mitt material kan ses som en helhet, men också som en del i en 
större kontext – en skolkontext, som i sin tur kan ses som en del i 
ett större samhälleligt rum. Jag utgår från en holistisk syn då jag 
strävar efter att försöka förstå helheten. Helheten består av delar, 
men helheten utgörs också av något mer än delarna. Helheten och 
delarna är ömsesidigt beroende av varandra. Tolkningsarbetet sker 
genom en pendling mellan helhet och del och mellan olika syn-
vinklar. Den historiska kontexten styr den horisontsammansmält-
ning som uppstår i tolkningen. Ett hermeneutiskt angreppssätt in-
nebär att man börjar med att ställa centrala frågor till texterna.65 I 
mitt fall handlar frågorna främst om vilka kunskaps-, ämnes och 
litteratursyner som olika läroböcker förmedlar.  

 Andra teoretiska perspektiv och begrepp som jag tar stöd av 
presenterar jag i samband med att jag diskuterar mina tolkningar 
av t.ex. de kunskapssyner som läroböckerna förmedlar. 
     Inledningsvis får min kvalitativa studie drag av ett kvantitativt 
angreppssätt. Till att börja med undersöker jag läroböckernas tex-
ter genom att ställa frågor om vilka epoker, författare, typer av 
texter och slag av uppgifter som finns representerade i de olika lä-
roböckerna.  
     Här är det viktigt att klargöra vilka beräkningsstrategier jag an-
vänder. För att mitt material ska kunna användas komparativt 
måste jag specificera vilka mätmetoder jag ska använda. Brink, 
Danielsson och Boel Englund gör beräkningar och drar slutsatser 
                                                  
65 Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, New York, 1988, s. 374: ”The voice that speaks to us 
from the past – whether text, work, trace –itself poses a question and places our meaning in open-
ness. In order to answer the question put to us, we the interrogated must ourself begin to ask ques-
tions. We must attempt to reconstruct the question to which the traditionary text is the answer. But 
we will be unable to do so without going beyond the historical horizon it presents us.”  
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utifrån antal sidor i antologier. De beräkningsgrunder som olika 
forskare använder skiljer sig tyvärr från varandra och i några fall 
har forskarna inte tillräckligt preciserat sina variabler. Ett problem 
jag möter är att jag måste ta ställning till hur jag ska bearbeta 
textmassan. Olika böckers sidor är helt enkelt olika stora, har oli-
ka typrum och inslag av bilder skiftar och påverkar hur utrymmet 
fylls.66    
     När det gäller beräkningen av sidor för att få svar på t.ex. vilka 
författare som tas upp och hur fördelningen är i ett genusperspek-
tiv finns också problem. Flera av forskarna som har sysslat med 
denna problematik klargör inte alls hur beräkningen har gått till, 
andra som Englund berättar ingående hur hon har förhållit sig till 
bilder, halvsidor etc.67 Jag väljer att ta med alla bilder som finns i 
direkt anslutning till och som korresponderar med texterna och 
väljer att se bilder som en integrerad del i texten.68 Inom ramen för 
min undersökning finns det dock inte utrymme för att göra ingå-
ende analyser av läroböckernas enskilda texter och bilder.          
     När det gäller beräkning av sidor tillämpar jag tiodecimaler, 
d.v.s. att jag delar in varje sida i läroböckerna i tio delar. Vidare 
låter jag författar- och epokpresentationer ingå i textsidorna när 
jag räknar antal sidor.69 Text som utgörs av frågor och arbetsupp-
gifter beräknar jag separat och de räknas alltså inte samman med 
de övriga textsidorna. Sidor som består av presentationer av kapi-
tel och epoker räknar jag bort.  
     Jag vill i det här sammanhanget poängtera att syftet med att 
börja studera materialet ur en närmast kvantitativ synvinkel var att 
väcka nya frågor och att jag därmed förhoppningsvis skulle upp-
täcka även sådant som jag inte sökte efter.70 De frågor som alstra-
des, de upptäckter och tolkningar som jag gjorde ledsagade mig vi-
                                                  
66 Begreppet ”typrum” går tillbaka på Brink och hänvisar till hur typerna disponerats på sidan. Se 
Brink, 1992, s. 194. 
67 Jfr. B. Englund, 1997, s. 329. 
68 Jag väljer således att utgå från läroplanens vidgade textbegrepp, som innefattar bilder. Jfr. kurs-
planen för Svenska under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad”, i Lpf 94.  
69 Med termen textsidor avser jag de sidor som utgörs av läroböckernas texturval, d.v.s. det urval 
som kan sägas motsvara ett antologimaterial. För närmare beskrivning av texturvalet se nedan under 
avsnittet ”Material”. 
70 Enligt Mats Alvesson & Kaj Sköldberg skiljer sig det hermeneutiska angreppssättet (att aktivt ställa 
frågor) radikalt från grundad teori där utgångspunkten är att texten väcker frågor. Jfr Mats Alvesson 
& Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Lund, 1994,  
s. 162. 
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dare i min strävan att finna läroböckernas olika modelläsare. 
”Utan en frågande aktivitet gör man inga erfarenheter.”71... 
 
Material 
Mitt huvudsakliga material utgörs av sex olika läroböcker i svens-
ka som riktar sig speciellt till, som titlarna anger, olika yrkesförbe-
redande gymnasieprogram:  

 
 Blickpunkt barn och fritid (2006) 
 Blickpunkt bygg (2005) 
 Blickpunkt el (2007) 
 Blickpunkt fordon (2007) 
 Blickpunkt hotell och restaurang (2007) 
 Blickpunkt omvårdnad (2007) 

 
Böckerna kallas för programanknytningsböcker och innehåller alla 
ett texturval, en textsamling, som består av mellan 18 och 26 olika 
texter. Till dessa finns ett uppgiftsmaterial. På så sätt liknar de tra-
ditionella litteraturantologier för skolbruk, men de skiljer sig också 
från dessa då de förutom skönlitteratur även innehåller sakprosa, 
d.v.s. icke-fiktiva texter som t.ex. vetenskapliga artiklar och recept.        
     Programanknytningsböckerna tillhör ett heltäckande läromedel 
avsett för gymnasiekurserna Svenska A och Svenska B, som består 
av två grundböcker:  

 
 Bra Svenska A (2004) 
 Bra Svenska B (2005) 

 
Grundböckerna är riktade till alla yrkesförberedande program på 
gymnasiet.72 De presenterar också ett texturval med uppgifter. För-
utom detta innehåller grundböckerna, till skillnad från program-
anknytningsböckerna, även ett tydligt språkinriktat faktamaterial 
med uppgifter.73            
                                                  
71 Hans-Georg Gadamer, Sanning om metod i urval, Göteborg, s1997, s. 173 
72 I läroböckernas förord utrycks detta explicit då både Bra Svenska A och Bra Svenska B: ”är främst 
för dig som studerar på de yrkesinriktade programmen”. 
73 Till det språkinriktade faktamaterialet med uppgifter för jag även sådant som berör arbetssätt och 
planering. Det har ingen betydelse för min undersökning eftersom jag i huvudsak intresserar mig för 
programanknytningsböckernas texturval med uppgifter.  
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     Enligt förlaget är det tänkt att ett valfritt antal texter med upp-
gifter i en programanknytningsbok kan ersätta texter med uppgif-
ter i grundböckerna, i första hand de som finns i Bra Svenska A.74 
Det är inte meningen att programanknytningsböckernas innehåll 
ska kunna ersätta grundböckernas språkinriktade faktamaterial 
och dess uppgifter. Det är alltså inte tänkt att t.ex. ett utdrag ur en 
roman eller en tidningsartikel med uppgifter från en programan-
knytningsbok ska bytas ut mot en, i en grundbok, informativ fak-
tatext med uppgifter som t.ex. handlar om ordklasser eller skriv-
regler.75  
     De två grundböckerna är således sammankopplade med pro-
gramanknytningsböckerna och därför undersöker jag även vissa 
aspekter av dessa, framförallt sådana som handlar om det texturval 
som kan bytas ut mot det i programanknytningsböckerna.  
     Till programanknytningsböckerna finns inga handledningar. 
Det gör det däremot till de två grundböckerna. Dessa ingår också i 
min studie: 

 
 Bra Svenska A Lärarpärm (2004) 
 Bra Svenska B Lärarpärm (2005) 

 
Läromedlet är utgivet på Gleerups förlag. Förutom Blickpunkt 
bygg och Blickpunkt el, som är författade av Kerstin Meyer respek-
tive Cecilia Ryrstedt, står Eva Hedencrona tillsammans med Karin 
Smed-Gerdin bakom de övriga läroböckerna och de två lärarhand-
ledningarna.   
 
                                                  
74 Telefonintervju, 2009-03-01, med Henric Arfwidsson, redaktör för alla böcker i läromedelspaketet 
med undantag av Bra Svenska A och Blickpunkt bygg (som Ola Karlsson är redaktör för). På frågan 
om vilka texter i grundböckerna som är lämpliga att ersätta med texter från programanknytnings-
böckerna, svarar han att det inte spelar någon roll, men att de i första hand är tänkta att ersätta de i 
Bra Svenska A. På förlagets hemsida lanseras Bra Svenska A som en ”komplett A-kursbok i svenska” 
och Bra Svenska B som en ”komplett B-kursbok i svenska”, en ”allt-i-ett-bok”. 
<http://www.gleerups.se/se/gymnasieskola_and_vuxenutbildning/svenska/?produkt_category_id=133
1&ew_15_cat_id=513&ew_15_p_id=48099&groupdetail=true>[2010-04-07]. 
<http://www.gleerups.se/se/gymnasieskola_and_vuxenutbildning/svenska/?produkt_category_id=133
1&ew_15_cat_id=513&ew_15_p_id=50591&groupdetail=true> [2010-04-07]. 
75 Telefonintervju, 2011-06-01, med Arfwidsson. 
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Sammanfattning 
Det finns en tendens hos lärare att förringa läroböckers betydelse, 
men flera forskare menar att läroböcker alltjämt har en betydande 
roll i undervisning. Även om inte läroböcker följs från pärm till 
pärm är de styrande då de används för planering av och/eller att 
delar av dem används i undervisningen. De normerar vilka kun-
skaper som är viktiga och hur kunskaper ska inhämtas.  
     Att yrkesförberedande och studieförberedande program erbjuds 
olika läroböcker är ingenting nytt. Flera studier visar också att 
man kan tala om svenskundervisning i termer av ett ”högt” mer 
krävande bildningsämne och ett ”lågt” enklare och mindre krä-
vande färdighetsämne, där det senare återfinns på yrkesförbere-
dande program.  
     De läroböcker jag undersöker är framförallt de sex s.k. pro-
gramanknytningsböckerna Blickpunkt barn och fritid, Blickpunkt 
bygg, Blickpunkt el, Blickpunkt fordon, Blickpunkt hotell och re-
staurang, samt Blickpunkt omvårdnad. Handledningar och de två 
grundböckerna, Bra Svenska A och Bra Svenska B, ingår också i 
mitt material eftersom texter i grundböckerna kan ersättas av tex-
ter i programanknytningsböckerna.  
     Mitt huvudsakliga syfte är att försöka göra en tolkning av vad 
olika läroböcker i svenska, som riktar sig speciellt till olika yrkes-
förberedande gymnasieprogram, erbjuder sina olika läsare. 
     Jag ställer den övergripande forskningsfrågan om vilka kun-
skaps-, ämnes- och litteratursyner som de olika läroböckerna kon-
struerar och förmedlar och undersöker mitt material utifrån det 
texturval och det uppgiftsmaterial till detta, som läroböckerna pre-
senterar.  
      I mitt tolkningsarbete utgår jag från Umberto Ecos teori om 
modelläsaren, som bygger på antagandet att en författare alltid har 
en tänkt läsare för ögonen, en modelläsare, när han/hon utformar 
en text och därför måste förutse vilka kunskaper och kompetenser, 
som den tänkta läsaren har. Författaren måste använda vissa stra-
tegier när han/hon planerar och utformar sin text och därmed kon-
strueras en modelläsare.          
      



  37 

Jag närmar mig mitt material utifrån ett hermeneutiskt förhåll-
ningssätt, vilket innebär att jag är medveten om att jag har en för-
förståelse, som kan vara ett hinder när jag försöker förstå och tol-
ka de olika läroböckernas innehåll och vad som finns bakom det 
givna i texten. Min förförståelse kan också tillföra något då jag har 
fått kunskaper om läromedel och undervisning efter många års ar-
bete i skolan.  
 



  38 

2. LÄROMEDLETS TEXTER 

Mitt huvudsakliga intresse kretsar alltså kring de sex programan-
knytningsböckerna i Blickpunktserien, men eftersom de är sam-
mankopplade med de två grundböckerna, Bra Svenska A och Bra 
Svenska B, går det inte att bortse från grundböckerna och deras lä-
rarhandledningar. Grundböckerna och deras handledningar bildar 
således en bakgrund som gör det möjligt att analysera fram en mer 
komplett bild av programanknytningsböckerna.  
     Eftersom jag tar stöd av Ecos teori om att en författare måste 
förutse en modelläsare, en idealisk läsare, som antas kunna aktua-
lisera texten på samma sätt som författaren tänkte sig, utgår jag 
från att det är möjligt att tolka hur, och utifrån vilka förväntningar 
på läsaren, ett val av innehåll och upplägg i en lärobok är organise-
rat. Som jag tidigare har poängterat får inte textens modelläsare 
förväxlas med en faktisk läsare.76 En modelläsare ska i stället be-
traktas som en teoretisk konstruktion, ett mönster av olika aspek-
ter som har skapats utifrån förväntningar på en tänkt läsares egen-
skaper, kunskaper och kompetenser. Det kan t.ex. handla om att 
en modelläsare antas befinna sig på en viss kunskapsnivå, vara i en 
viss ålder, ha en viss nationalitet och kön.  
     I det här kapitlet är det läroböckernas texturval som står i cent-
rum.77 Jag utgår från att det är en betydelsefull faktor att räkna 
med när man vill försöka synliggöra den modelläsare som konstru-
eras. Vilka texter presenterar läroboken? Vilka urvalsprinciper lig-
ger bakom val av texter och hur motiveras de? Svar på dessa fråge-
                                                  
76 Se kapitel 1 ovan under avsnittet ”Metod och teori”. 
77 Med ”texturval” avses, som tidigare sagts, läroböckernas urval av skönlitteratur och sakprosa, 
alltså inte de språkinriktade faktatexter som grundböckerna, men inte programanknytningsböckerna, 
tar upp.  
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ställningar säger något om den syn på själva texten som läromedlet 
förmedlar, vilket också implicerar en viss kunskaps- och ämnessyn.   
     I min strävan att synliggöra de olika modelläsare som konstrue-
ras i programanknytningsböckerna studerar jag texturval utifrån 
fyra infallsvinklar och, som nämnts ovan, för jag även in resone-
mang om vilka olika modelläsare som man kan ana i de två grund-
böckerna och deras lärarhandledningar. Läromedlet sätts också in i 
en historisk kontext. De fyra perspektiv av texturvalet som min 
studie kretsar kring är:  
 

 Ett litteraturhistoriskt perspektiv 
 Ett kulturellt perspektiv 
 Ett genreperspektiv 
 Ett genusperspektiv 

 
Tidsperspektivet och det litteraturhistoriska perspektivet berör tex-
ternas tillkomsttid och läroböckernas litteraturhistoriska urval. Det 
kulturella perspektivet handlar om vilka kulturer som finns repre-
senterade och vilket språk texterna ursprungligen har skrivits på. 
Vilka olika slags texter som finns i läroböckerna är utgångspunk-
ten i ett genreperspektiv och slutligen innefattar genusperspektivet 
bl.a. fördelningen av manliga och kvinnliga författare.  
     Tillsammans med svar på vilka texter som presenteras, vilka ur-
valsprinciper som ligger bakom val av texter, samt hur de motive-
ras, skapar de fyra perspektiven ett underlag för min analys av de 
kunskaps-, ämnes- och litteratursyner som läroböckerna förmedlar 
– d.v.s. en bild av de olika modelläsare som konstrueras och vad 
läroböckerna erbjuder sina läsare.      
      I kapitel tre, ”Läromedlets uppgiftskultur”, analyserar jag det 
uppgiftsmaterial som finns i anslutning till texterna och vilka olika 
modelläsare som konstrueras i läromedlet. Detta mynnar så små-
ningom ut i en mer samlad bild av de olika modelläsare som förut-
sätts i de olika programanknytningsböckerna i Blickpunktsserien. 
     Innan jag går in på läroböckernas texturval utifrån de fyra per-
spektiven ovan tar jag upp några väsentliga aspekter, som handlar 
om det sammanhang, som mitt undersökta läromedel befinner sig i 
och hur läroböckernas texter legitimeras.  
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     I avsnittet ”Heltäckande läromedel och läromedelskontroll” 
presenterar jag de två grundböckerna kort och tar upp under vilka 
förutsättningar läroböcker ges ut. Efter detta, i avsnitten ”Den 
samtida kontexten – en värld i förändring” och ”Skola och föränd-
ring” för jag ett resonemang om den kontext som läroböckerna 
finns i och hur skolan förhåller sig till ett samhälle i förändring. 
Därefter följer tre avsnitt: ”Legitimeringar och syn på text i grund-
böcker”, ”Legitimeringar och syn på text i lärarhandledningar” 
och ”Programanknytningsböcker och legitimeringar av text” där 
jag diskuterar hur texturvalet legitimeras i grundböcker, lärarhand-
ledningar och programanknytningsböcker, d.v.s. i alla läroböcker i 
läromedelspaketet. Först därefter går jag in på läroböckernas 
texturval utifrån de fyra perspektiven: ett litteraturhistoriskt per-
spektiv, ett kulturellt perspektiv, ett genreperspektiv och ett genus-
perspektiv. 
 
Heltäckande läromedel och läromedelskontroll  
De två grundböckerna, Bra Svenska A och Bra Svenska B, utger sig 
för att vara ett heltäckande läromedel för kurserna Svenska A- och 
B. De presenterar ett texturval bestående av skönlitteratur och sak-
prosa med uppgifter. Läroböckerna innehåller också ett i huvudsak 
språkinriktat faktamaterial med uppgifter som t.ex. tar upp gram-
matik, skrivregler, ordkunskap och språkhistoria, men även sådant 
som berör arbetssätt och planering.  
     Heltäckande läromedel började produceras redan på 1960-
talet, i samband med 1966 års gymnasiereform, och kan ses som 
ett försök att spränga den enskilda lärobokens snäva ramar.78 Den 
traditionella inställningen att några centrala personer skulle styra 
över läromedelsproduktionen och därmed över de kunskaper som 
skolan behövde dröjde sig dock kvar. De författare som stod bak-
om de mest spridda och långlivade antologierna på 1960-talet var 
välkända litteraturhistoriker, litteraturvetare och/eller lärarutbilda-
re som Gunnar Tideström, Bernhard Tarschys, Sven-Gustaf Ed-
qvist, och Bengt Brodow.79 
                                                  
78 Egil Børre Johnsen m.fl. Kunskapens texter: Jakten på den goda läroboken, Stockholm, 1998, s. 
186. 
79 Thavenius, 1999, s. 127–128, Danielsson, 1988, s. 64–65. 
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     I dag är situationen en annan. En stor skillnad är att staten inte 
längre utövar någon granskning över läromedelsutgivningen, vilket 
tidigare skedde bl.a. genom ekonomiska direktiv och detaljerade 
kursplaner, som bl.a. innehöll förslag på lämpliga läromedel.80 
Nedläggningen av Statens Institut för Läromedel (SIL), 1991, 
minskade statens möjligheter att kontrollera och styra såväl läro-
medelsval, som läromedelsanvändning.81 Ur ett historiskt perspek-
tiv kan statens kontroll över läromedel också ses som en medver-
kande kraft för att genomdriva den likvärdiga eller enhetliga sko-
lan under 1960–1980-talen.82 I dag är det andra krafter som är 
med och utövar inflytande på läromedelsproduktionen. Avveck-
lingen av SIL banade väg för den fria kommersiella marknaden, 
som nu kan ses som en aktör som är med och påverkar lärome-
delsproduktionen och i förlängningen även de kunskaper som sko-
lan ska förmedla.  
 
Den samtida kontexten – en värld i förändring  
Dagens samhälle genomgår stora förändringar, såväl globalt, poli-
tiskt, teknologiskt, ekonomiskt som kulturellt med följden att tra-
ditioner och tidigare etablerade hierarkier luckras upp. I Skolan 
och de kulturella förändringarna diskuterar Lars Gustaf Anders-
son, Magnus Persson och Jan Thavenius kulturbegreppet utifrån 
ett föränderligt samhällsperspektiv. Andersson pekar särskilt på 
begreppen traditionsupplösning och auktoritetsförlust, som han 
menar är centrala för att komma till insikt om skolans roll i det 
senmoderna samhället. Skolans roll har förändrats då skolan har 
fått nya uppgifter i en tid där kulturbegreppet har kommit att bli 
mångtydigt. Utvecklingen av informationsteknik har skett mycket 
snabbt och mediekulturen har slagit igenom på allvar. Andersson 
drar slutsatsen att om skolan ”någonsin haft ett kunskapsmonopol 
har detta brutits”, men eftersom skolan fortfarande är en av de få 
demokratiska offentligheter som kan fungera i en föränderlig värld, 
                                                  
80 Se t.ex. Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70, Supplement II, Stockholm 1970, s. 256. Under  
rubriken ”Läromedel” förutsätter läroplanen att läroböcker används och att språkliga och litteratur-
historiska handböcker bör användas som komplement till läroböcker.  
81 Skolverket, Läromedlens roll i undervisningen: Grundskolelärares val, användning och bedömning 
av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap, Rapport 284, Stockholm, 2006, s. 13. Se även 
Juhlin Svensson, 2000, s. 18–19. Hon hävdar också att staten använt läroboken som en styrfaktor 
för att åstadkomma den likvärdiga skolan. 
82 Skolverket, 2006, s. 13. 
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som blir allt mer oöverblickbar, så bör den också ”erbjuda ett rum 
för denna nödvändiga offentlighet”.83 Andersson menar att skolan 
måste ta ställning till de kulturella förändringarna och erbjuda 
möjligheter att lära av och handskas med dem. Det mediala infly-
tandet kräver t.ex. en kritisk kompetens, som också kan fungera 
som en utgångspunkt i demokratisk fostran.84  
      En slutsats man kan dra av Anderssons resonemang är att sko-
lan bör förhålla sig till de samhälleliga förändringarna på ett med-
vetet sätt för att kunna handskas med det som sker i en föränderlig 
värld. Detta är något som Andy Hargreaves har fokuserat på i sin 
forskning. Han talar om att dagens skola befinner sig i ett moder-
nistiskt tillstånd som bl.a. kännetecknas av stora organisationer 
och en tungrodd byråkrati samtidigt som den postmoderna världen 
utanför skolan präglas av bl.a. snabbhet och flexibilitet. Hargrea-
ves hävdar att: ”det som skapar förändringsmönstren i dagens sko-
la är en genomgripande kamp mellan två enorma samhällskrafter: 
modernitet och postmodernitet.”85 Det finns inga universella lös-
ningar på hur skolan ska handskas med den postmoderna utma-
ningen, men betydelsefullt är att man inom skolan måste få möjlig-
het att utveckla kontinuerliga förändringar, menar Hargreaves.86 
Trots samhällets föränderlighet kan gamla traditioner vara häp-
nadsväckande seglivade, inte minst i läromedel vilket jag kommer 
att belysa.  
 
Skola och förändring 
Tendensen inom skolans värld har varit att det tar lång tid innan 
förändringar i samhället gör sig påminda. Karin Tarschys är en av 
dem som (redan på 1950-talet) påtalar att skolan förändras lång-
samt och ger exemplet att strömningar i skoldebatten under 1810–
                                                  
83 Lars Gustaf Andersson, ”De kulturella förändringarna”. I: Lars Gustaf Andersson, Magnus Pers-
son, Jan Thavenius, Skolan och de kulturella förändringarna, Lund, 1999a, s. 38. Samhälleliga för-
ändringar i ett skolperspektiv uppmärksammas av många. Inom The New London Group tar man 
t.ex. upp att det blir allt vanligare att arbetsplatser har en platt organisation, som kräver samarbets-
förmåga och att t.ex. teknisk utveckling påverkar språket. Därför måste skolan sätta sin verksamhet i 
relation till den värld som elever ska möta. Se The New London Group, ”A Pedagogy of Multilitera-
cies Designing Social Futures”. I: Bill Cope & Mary Kalantzis (red.), Multiliteracies: Literacy Learn-
ing and the Design of Social Futures, London, 2000, s. 11.  
84 Lars Gustaf Andersson, ”Mediekritik och mediepedagogik”. I: Lars Gustaf Andersson, Magnus 
Persson, Jan Thavenius, Skolan och de kulturella förändringarna, Lund, 1999b, s. 72–76. 
85 Andy Hargreaves, Läraren i det postmoderna samhället, Lund, 1998, s. 23.  
86 Ibid. s. 275.  



  43 

30-talen kommer in i stadgor först på 1850-talet och inte präglar 
undervisningen förrän 1860–70-talen.87 Flera senare undersökning-
ar bekräftar den tröghet som tycks prägla skolan när det gäller att 
ta till sig nyheter. Bengt-Göran Martinssons studie av studentupp-
satser under perioden 1865–1968 pekar på detta. Han finner tre 
olika litterära förhållningssätt under perioden: det idealistiska, det 
historisk-empiriska och det psykologisk-symboliska.88 Martinsons 
material visar tydligt att det finns en tidsmässig förskjutning mellan 
de litterära strömningarnas uppkomst och när de syns i uppsatser-
na och han för också fram att det tar lång tid innan nya samhälle-
liga diskussioner, reformer och läroplaner påverkar undervisning-
ens innehåll och form.89  
     I Gymnasiets litterära kanon: Urval och värderingar i läromedel 
1910–1945, kommer Lars Brink fram till att 1900-talslitteraturen 
ges lite utrymme i antologier och litteraturhistorier under den för-
sta hälften av 1900-talet. Det är i stället den tidigare 1800-
talslitteraturen och främst romantiken som betonas.90 Detta visar 
att samtida litteratur har svårt att ta sig in i läromedel även i bör-
jan av 1900-talet.  
     Enligt Annica Danielsson dröjer det ända fram till 1970-talet 
innan antologier börjar fokusera på samtida 1900-talslitteratur. 
Detta blir också mönsterbildande för senare antologier, med kon-
sekvensen att texterna byts ut allt oftare. Hon tolkar detta som att 
det finns en vilja hos antologiredaktörerna att anpassa urvalet efter 
massmarknadens villkor.91 
     Av tradition har det således tagit lång tid innan samhälleliga 
förändringar återspeglas i skolans verksamhet och det har funnits 
en tendens till att samtida litteratur har fått en undanskymd plats i 
läromedel. Med tanke på att dagens samhälle präglas av en mycket 
snabb förändringsprocess inom många områden kan man fråga sig 
om inte dagens skola ändå är mer benägen att anpassa sig till nya 
                                                  
87 Karin Tarschys, Svenska språket och litteraturen: En studie över modersmålsundervisningen i hög-
re skolor, Diss. Stockholm, 1955, s. 282–284. 
88 Bengt-Göran Martinsson, Tradition och betydelse: Om selektion, legitimering och reproduktion av 
litterär betydelse i gymnasiets litteraturundervisning 1865–1968, Diss. Linköping, 1989, s. 59– 60. 
89 Ibid. s. 170–177. 
90 Brink, 1992, s. 279–280. Se även Lars Brink, ”Litterär kanon i det svenska gymnasiet 1905–45”. I: 
Gun Malmgren och Jan Thavenius (red.), Svenskämnet i förvandling: Historiska perspektiv – aktuel-
la utmaningar, Lund, 1991, s. 194–195. Den är en inte alltför världsfrånvänd romantik, idealrealism 
och nittiotalets nationalromantik som favoriseras i läromedel under perioden 1905–1945, s. 195. 
91 Danielsson, 1988, s. 256. 
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förhållanden i samhället. Kan man i mitt undersökta läromedel 
finna spår av en vilja att anpassa innehållet efter dagens samhälliga 
förutsättningar? Finns det en tendens, som i 1970-talets läromedel, 
att i högre grad betona samtida texter? Det är frågor som jag 
kommer att diskutera.   
 
Legitimeringar och syn på text i grundböcker  
Bra Svenska A innehåller ett texturval, d.v.s. ett urval av skönlitte-
ratur och sakprosa, som utgörs av 38, oftast korta, texter. Genom-
snittslängden är 2,1 sidor. Texterna tar upp drygt en tredjedel av 
lärobokens utrymme (79,5 av 218 sidor).92 Till texterna finns fram-
förallt tre typer av uppgifter som går ut på att besvara frågor om 
innehåll (Vad säger texten?), relatera texten till den egna verklighe-
ten (Fundera vidare) och skriva (Att skriva).93      
     Bra Svenska B är till omfånget något större, har fler texter, 59 
stycken. Även här rör det sig om korta texter, i snitt 2,4 sidor. Att 
texterna i de två läroböckerna i regel är korta hör samman med att 
de många gånger är utdrag ur längre texter. I Bra Svenska B tar 
texterna och uppgifterna till dessa upp knappt hälften av lärobo-
kens sidor.94  
     I baksidestexter och förord får texturvalet en nedtonad roll, 
som t.ex. i förordet till Bra Svenska A:  
 

FÖRORD 
Bra Svenska A är boken främst för dig som studerar på de 
yrkesinriktade programmen. Den innehåller sex kapitel 
eller teman. Syftet med dessa är att bygga upp språkliga 
färdigheter genom arbete med både skönlitterära texter 
och faktatexter. Du kommer att få möta författare som 
J.R.R. Tolkien, Liza Marklund och Stephen King men 
även att arbeta med yrkesspråk, praktikrapporter och tid-
skrifter. 
Varje kapitel inleds med en översikt av innehållet och i 
slutet av alla delkapitel finns en lista där du kan bocka av 
vad du har gjort. Avsikten är att du hela tiden ska kunna 

                                                  
92 Se Bilaga 13. 
93 I Bra Svenska A finns frågor till texten inne i själva texten. Se s. 11–17 och 39–43. 
94 Se Bilaga 13. 
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planera och utvärdera dina studier. Du får också tips om 
hur du kan reflektera över det du arbetat med i en speciell 
loggbok. 
I bokens mitt ligger resurssidorna. Här får du bland annat 
författartips, biblioteksinformation, skrivråd och förslag 
på ordböcker som du har användning för under hela A-
kursen. Dra nytta av sidorna och återvänd ofta till dem! 
Vi hoppas att Bra Svenska A ska ge dig läslust och hjälpa 
dig att använda språket i många olika sammanhang. Vi 
hoppas också att du ska finna lust och motivation att gå 
vidare i ämnet svenska, som erbjuder oceaner att ösa ur. 
 
 Eva Hedencrona och Karin Smed-Gerdin95  

      
Förordet betonar språkliga färdigheter och arbetssätt och det ver-
kar också vara utgångspunkten för lärobokens tematiska indelning. 
I innehållsförteckningen finner man att Bra Svenska A är indelad i 
sex kapitel: 

 
1. Klara, färdiga ... gå 
2. Ta kontroll! 
3. Resurssidor 
4. Att tala 
5. I sällskap med språken 
6. Media 

 
Kapitlen är försedda med underrubriker som domineras av formu-
leringar som anknyter till svenskämnets språkliga innehåll, t.ex. 
”Adjektiv”, ”Yrkesspråk”, ”Dialekter”, ”Språkets melodi” och 
”Skrivregler – skiljetecken, stor bokstav”.96  
     Det som förordet explicit uppmärksammar om lärobokens 
texturval är att den innehåller texter skrivna av J.R.R. Tolkien, 
Liza Marklund och Stephen King. Alldeles i slutet uttrycks också 
en förhoppning om att läroboken ska ge läslust. Något mer sägs 
inte om urvalet av texter.97 Förordet till Bra Svenska B inleds med 
                                                  
95 Bra Svenska A, förord. 
96 Bra Svenska A, innehållsförteckning. 
97 I baksidestexten till Bra Svenska A ges några exempel på vad texterna i läroboken handlar om. 
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exakt samma formulering och är i stora stycken identiskt med det i 
Bra Svenska A.98  
     Läroböckernas texturval motiveras främst med att de ska skapa 
förutsättningar för träning av språkliga färdigheter och med att de 
kan ge läslust. Därmed ges själva texten en undanskymd roll. Den 
modelläsare som börjar framskymta här antas således främst arbe-
ta med olika språkliga moment. Detta antyder en svenskämnessyn, 
som lägger tonvikten på träning av isolerade färdigheter som ”kan 
bockas av”, framför läsning, bearbetning och tolkning av litteratur.   
     I Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den 
kulturella vändningen studerar Magnus Persson hur litteraturläs-
ning legitimeras i kursplaner och läromedel. Han menar att legiti-
meringarna som förs fram i dessa i stort sett korresponderar med 
varandra och att de ”kännetecknas av att de är explicita, svaga, 
positivt formulerade och individualistiskt präglade”.99 Persson fin-
ner även att legitimeringar av litteraturläsning i grundskolans och 
gymnasiets kursplaner i stort sett överensstämmer och att de flesta, 
som sagt, också återfinns i läromedlen där de ibland dock utrycks 
på olika sätt.100 Han lyfter bl.a. fram följande legitimeringar:  

 
 ger upplevelser, kunskap och är språkutvecklande  
 är utvecklande och stärker den personliga och 

kulturella identiteten  
 ger kunskap om och därmed förståelse för kultu-

rell mångfald   
 främjar goda läsvanor  
 motverkar odemokratiska värderingar och skapar 

toleranta och demokratiska elever  
 ger kunskaper om litteratur, litteraturhistoria och 

litterär terminologi101  
 
I Bra Svenska A- och B återfinns de legitimeringar som ryms under 
den första punkten ovan eftersom texterna framförallt motiveras 
med att de utvecklar språket och att de ger läslust. Ett undantag 
                                                  
98 Bra Svenska B, förord.  
99 Persson, 2007, s. 156–157.     
100 Ibid. s. 139. Detta gäller dock ej kulturalisering och ett vidgat textbegrepp.  
101 Ibid. s. 123–139. 
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finner man dock i förordet till Bra Svenska B, som även tar upp att 
texterna ger litterära kunskaper, vilket antyder att texterna här 
även legitimeras med att litteraturläsning ger kunskaper om littera-
tur, litteraturhistoria och litterär terminologi.   
 
Legitimeringar och syn på text i lärarhandledningar 
I de två lärarhandledningarnas presentationer av grundläroböcker-
na finner man också en nedtonad syn på själva texten då de enda 
motiveringarna till texturvalet som förs fram är att texter får ”vara 
utgångspunkt för olika tal- och skrivövningar” och att de ”har 
valts för att de ska engagera, ge möjlighet till identifikation och 
därmed stimulera till samtal och diskussioner”.102 Handledningar-
nas presentationer av de två läroböckerna är för övrigt identiska, 
med undantag av att den för Bra Svenska B även för in en kultur-
arvsaspekt då den tar upp ”litteraturhistorien” och motiverar urva-
let av texter med att ”eleven ska få ta del av texter från olika litte-
rära epoker”.103 Hur man kan närma sig och t.ex. bearbeta det läs-
ta utifrån analytiska eller kritiska infallsvinklar tar inte handled-
ningarna upp. Intentioner att anlägga ett kritiskt perspektiv på lit-
teraturläsning är också något som, enligt Persson, helt saknas i de 
senaste fyrtio årens kursplaner i svenska.104 Läromedel kan sägas 
spegla kursplaner.105 Anledningen till att ett kritiskt perspektiv på 
litteraturläsning inte förs fram i lärarhandledningarna kan vara av-
saknaden av ett sådant i kursplanerna.   
     Lärarhandledningarna ger i stället uttryck för att textens hu-
vudsakliga funktion är att väcka igenkänning, skapa läslust och ge 
kunskap om olika litterära epoker. Därmed ges texten en undan-
skymd plats till förmån för samtal om den egna verkligheten, 
språklig färdighetsträning och kunskap om litterär kanon – en in-
ställning som känns igen från 1960-talets styrdokument.  
     I 1965 års kursplan för svenska, som egentligen består av två 
olika kursplaner finns olika målsättningar och innehållsliga krav 
                                                  
102 Bra Svenska A, introduktionen och Lärarpärm Bra Svenska B, s. 1. 
103 Lärarpärm Bra Svenska B, s. 1. 
104 Persson, 2007, s. 87. 
105 Se SOU 1992:94 Skola för bildning, Stockholm, 1992, s. 44: ”Läromedlen speglar t.ex. såväl läro-
planer som kursplaner (...)”. Magnus Persson konstaterar, som tidigare sagts, att kursplaner och 
läromedel korresponderar med varandra när det gäller legitimeringar av litteraturläsning, vilket ock-
så talar för att läromedlen speglar kursplaner.  
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på svenskundervisningen. Litteraturvetaren Gun Malmgren intres-
serar sig för hur svenskämnet konstrueras i läroplansreformerna 
åren 1965–1990 och relaterar det till vad som under samma tids-
period debatteras i Svensklärarföreningens tidskrift Svenskläraren. 
Hon finner att 1965 års kursplan innehåller två mycket olika äm-
nen, ett högre ämne för gymnasiets linjer och ett lägre svenskämne 
för fackskolan.106 Det högre svenskämnet utmärks bl.a. av att det 
är ämnescentrerat, omfattar kronologiska litteraturhistoriska stu-
dier och siktar mot ett krävande bildningsideal. Det lägre svensk-
ämnet karaktäriseras av att det är elevcentrerat, motivationsinrik-
tat, tematiskt upplagt och basfärdighetsfokuserat. Malmgren me-
nar också att kursplanen för fackskolan (det lägre ämnet) indirekt 
förutsätter att fackskoleelever behöver mer fostran och motivering 
än gymnasielever.107  
     I sin avhandling Gymnasiekulturer: Lärare och elever om svens-
ka och kultur, kommer Malmgren också fram till att uppdelningen 
i ett högre och ett lägre svenskämne tycks överleva den revidering 
som gjordes av kursplanerna 1982 (Supplement 80 Svenska) och 
som var avsedd att vara en kursplan för alla elever.108 Hennes un-
dersökning visar att det, i det sena 1980-talsgymnasiet, i praktiken 
fortfarande existerar två olika svenskämnen, ett högre för elever på 
humanistisk och naturvetenskaplig linje och ett lägre för de elever 
som går på konsumtions- och verkstadslinjen då de bl. a. socialise-
ras in i olika litterära förhållningssätt. Det högre svenskämnet 
präglas vid den här tiden av höga bildningsideal och det lägre ori-
enteras mer mot populärkultur.109  
     Malmgrens beskrivning av det lägre svenskämnet i 1960 års 
kursplan och det sena 1980-talets faktiska undervisningssituation 
verkar ha vissa likheter med det svenskämne som mitt undersökta 
läromedel konstruerar. Förord och baksidestexter antyder ett syn-
sätt, som utgår från att språklig utveckling kan byggas upp genom 
enskild basfärdighetsträning, t.ex. genom ”ordövningar”.110 Själva 
texten, litteraturen, får en undanskymd plats. Detta återspeglas 
även i grundböckernas lärarhandledningar där texten främst moti-
                                                  
106 G. Malmgren, 1991. 
107 Ibid. 
108 G. Malmgren, 1992, s. 13. 
109 Ibid. s. 274–300. 
110 Bra Svenska A, baksidestext. 
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veras med att läsning är språkutvecklande. Textens funktion i lä-
romedlet är främst att fungera som utgångspunkt för olika övning-
ar.111  
 
Programanknytningsböcker och legitimeringar av text 
Programanknytningsböckerna i Blickpunktserien är tunnare än 
grundböckerna (mellan 81 och 93 sidor) men den procentuella an-
delen textsidor, d.v.s. de sidor som utgörs av ett texturval, är mar-
kant högre, mellan 63 % och 70 %.112 Detta måste betecknas som 
mycket. Motsvarande siffra för Bra Svenska A är 36 %.113 Räknar 
man bort det språkinriktade faktamaterialet med uppgifter i Bra 
Svenska A och låter jämförelsen endast gälla den del som motsva-
rar innehållet i programanknytningsböckerna, d.v.s. texturval och 
dess uppgiftsmaterial, finner man för det första att skillnaden mel-
lan antal sidor inte är så stor då texturval med dess uppgiftsmateri-
al tar upp 95, 1 sidor i grundboken. Däremot får texturvalet större 
plats i grundboken eftersom det tar upp 79,5 sidor, d.v.s. 84 % av 
det utrymme som består av ett texturval med dess uppgifter. Mot-
svarande siffra för Bra Svenska B är den samma.114 Detta tyder på 
att programanknytningsböckerna betonar uppgifter i högre grad än 
grundböckerna.  
     Liksom i grundböckerna är textavsnitten i regel korta, i snitt 
runt 2 sidor. Blickpunkt el- och bygg har dock en högre genom-
snittslängd, 3,5 sidor. Bland Blickpunktsböckerna är det också de 
som innehåller flest antal textsidor.115 Divergensen kan tyckas vara 
marginell, men det är ändå en viss skillnad, vilket ger en indikation 
på att det finns olika slags texter och att det ställs olika krav på 
läsningen i de olika programanknytningsböckerna.  
     Till de sex programanknytningsböckerna finns inga lärarhand-
ledningar och det är endast Blickpunkt bygg som har ett förord och 
dess baksidestext skiljer sig också något från de övrigas, vilket kan 
bero på att denna var den första i serien. Alla baksidestexter po-
                                                  
111 I introduktionen i Lärarpärm Bra Svenska A uttrycks detta explicit: Texten får sedan vara ut-
gångspunkt för olika tal- och skrivövningar.”. 
112 Se Bilaga 10. 
113 Se Bilaga 13. 
114 Ibid. Bra Svenska B innehåller fler sidor, men förhållandet mellan texturval och uppgifter är det-
samma, d.v.s. att texturvalet tar upp 84 % av det utrymme som täcks av texturval med uppgifter. 
115 Se Bilaga 10. Med ”textsidor” avses de sidor som upptas av texturvalet.  
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ängterar att texterna i läroboken är till för att skapa reflektionstill-
fällen över det kommande yrkesområdet och alla avslutas med: 
”Som en bonus ökar du din språkliga förmåga [Min kursivering. I 
Blickpunkt bygg står det ”att klara svenskan”] i alla möjliga situa-
tioner, både på och utanför arbetsplatsen”116. Här återfinns på nytt 
den syn på själva texten och dess funktion, som grundböckerna 
förmedlar, d.v.s. att den främst är till för att skapa intresse och 
gynnsamma utgångspunkter för kommande uppgifter – uppgifter 
som många gånger kretsar kring det kommande yrkeslivet och inte 
berör texten, vilket jag återkommer till i kapitel tre, som handlar 
om uppgiftskulturen.  

Baksidestexterna sätter individen i centrum och uppehåller sig 
för övrigt uteslutande kring att motivera texturval (och ”övning-
ar”). Texterna är valda ”just för dig” och ”med tanke på ditt pro-
gram och ditt framtida arbete”, heter det. I Blickpunkt bygg, vän-
der sig också baksidestexten och förordet till ett ”du”, men här är 
inte det valda programmet och det kommande yrkeslivet lika fram-
trädande, vilket inledningen till baksidestexten ger exempel på: 

 
BLICKPUNKT BYGG berättar inget om hur du snabbast 
reser en vägg eller spacklar och målar den efteråt, inget 
om spikförband i en takstol eller armering i betongen.117     

      
Texturvalet motiveras därefter utifrån det innehållsmässiga som, 
likt de övriga böckerna, kretsar kring den kommande yrkesrollen, 
men här talas det även om att texterna är en ”brokig samling” om 
”allt från blåställ till operasång” som kommer att ”vidga dina 
vyer”.  
     Här signaleras att lärobokens texter antas ge kunskaper om nå-
got mer än sådant som har med den kommande yrkesrollen och 
språkförmågan att göra. Texterna och läsningen av dem legitime-
ras med att de också kan ge upplevelser och kunskaper om något 
som ligger utanför inriktningen på det valda studieprogrammet. 
Att man i den avslutande meningen i baksidestexten talar om ”att 
klara svenskan” i stället för att ”öka din språkliga förmåga”, samt 
att förordet tar upp att ”svenskan” innebär att läsa, skriva, tala 
                                                  
116 Citatet återfinns på alla de sex Blickpunktböckernas baksida. 
117 Blickpunkt bygg, baksidestext. 
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och lyssna antyder också att modelläsaren i Blickpunkt bygg, även 
förutsätts tillägna sig kunskaper för att klara sina studier i svensk-
undervisningen – inte bara i situationer ”på och utanför arbetsplat-
sen”.   
     I alla de fem övriga programanknytningsböckerna finner man 
en modelläsare som främst antas fundera över och resonera om så-
dant som berör den egna verkligheten och kommande framtiden 
inom ett visst yrke och i samband med det antas också modelläsa-
ren utveckla sin språkliga förmåga.      
     Det övergripande syftet med texterna i de sex Blickpunktsböck-
erna anknyter på så sätt mycket lite till ämnet svenska och handlar 
mer om att utbilda yrkesmänniskor. Det är anmärkningsvärt att de 
legitimeringar som berättigar texternas närvaro i läroböckerna inte 
antyder någonting om att unga människor i gymnasieskolan t.ex. 
behöver utveckla kritisk kompetens, kommunikativa förmågor och 
en medborgerlig bildning för ett liv i ett framtida demokratiskt 
samhälle.     
      Tankar om att läsning kan bidra till att elever får möjlighet att 
ta del av andra världar och lära sig något om sig själva har funnits 
under lång tid. Redan på 1930-talet för den amerikanska litteratur-
teoretikern Louise M. Rosenblatt fram att demokratisk fostran bör 
vara centralt i litteraturundervisningen: ”Den litterära upplevelsen 
kan faktiskt bilda själva kärnan i det slags bildningsprocess som 
krävs i en demokrati.”118 Hon menar att litteratur kan hjälpa elever 
att inse att det finns andra livsformer än de som de själva lever i, 
förstå att dagens samhälle bara är ett av många tänkbara, vilket 
kan hjälpa dem att värdera och bedöma vad som är värt att beva-
ras och vad som bör förändras i samhället.119  
   Programanknytningsböckerna vänder sig alltså till olika yrkes-
förberedande gymnasieprogram. Var och en av läroböckerna förut-
sätter att alla elever i en undervisningsgrupp antas ha ett stort in-
tresse för en viss yrkesbransch. Var och en av läroböckerna förut-
sätter också att en sådan elevgrupp ska läsa texter som anknyter 
till en viss yrkeskategori. I en faktisk undervisningssituation kan 
sådana förutsättningar innebära att möjligheterna att synliggöra 
                                                  
118 Louise M. Rosenblatt (1938), Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, 1995, Lund, s. 
210.   
119 Ibid. 154–155. 
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andra intressesfärer begränsas och att tankar och idéer om sådant 
som berör något utanför det kommande yrkeslivet inte lyfts fram.  
     Enligt kursplanen i Svenska ska vald studieinriktning ha bety-
delse för hur undervisningen planeras och genomförs:  
 

Utbildningen skall anpassa innehåll och språkutvecklande 
arbetssätt med utgångspunkt från det program eller den 
studieinriktning som eleverna har valt. Eleverna skall ges 
tillfälle att fördjupa sig inom något område i ämnet 
svenska efter egna behov och vald studieinriktning. En 
sådan fördjupning kan t.ex. gälla att utveckla sin ut-
trycksförmåga i tal eller skrift, att sätta sig in i ett fack-
språk eller ett visst slags texter som anknyter till studiein-
riktningen.120  

 
Hur stor betydelse vald studieinriktning ska ha för val av innehåll 
och upplägg blir dock inte tydligt i utdraget ovan eftersom det är 
möjligt att tolka det på olika sätt. En möjlig tolkning är att svensk-
undervisningen ska ta hänsyn till elevernas behov och vald studie-
inriktning genom att eleverna vid något eller några tillfällen för-
djupar sig inom ämnet svenska genom att arbeta med något som 
anknyter till vald studieinriktning. En sådan tolkning betonar 
svenskämnets innehåll och individens behov.       
     En annan möjlig tolkning är att svenskämnets innehåll och upp-
lägg till stor del ska styras av vald studieinriktning och att pro-
gramtillhörighet ska avgöra vad fördjupningen ska handla om. En 
sådan tolkning utgår från tanken att det är programval som styr 
elevernas behov.  
     Det verkar som att de läromedelsförfattare som står bakom 
programanknytningsböckerna har gjort en tolkning liknande den 
senare då läroböckernas texter till stor del legitimeras med att de 
anknyter till vald studieinriktning och den yrkesutbildning som 
studierna leder till. 
                                                  
120 Lpf 94, Läroplan för de frivilliga skolformerna, Kursplanen för Svenska under ”Ämnets karaktär 
och uppbyggnad” för kursen Svenska A. Anpassning efter vald studieinriktning tas även upp under 
kursen Svenska B, under ”Mål” för Svenska A respektive Svenska B och under rubrikerna ”Ämnets 
syfte” och ”Mål att sträva mot”.  
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     Under resten av kapitlet kommer jag nu att belysa och diskutera 
läroböckernas texturval utifrån de fyra perspektiv som jag inled-
ningsvis talade om: ett litteraturhistoriskt perspektiv, ett kulturellt 
perspektiv, ett genreperspektiv och ett genusperspektiv. 
      
Texturval ur ett litteraturhistoriskt perspektiv 
En granskning av texters tillkomsttid i grundböckerna visar att det 
finns en tydlig förskjutning mot samtiden. I Bra Svenska A och Bra 
Svenska B dominerar texter tillkomna under 1900- och 2000-talet, 
vilka jag benämner som yngre texter. I Bra Svenska A är dominan-
sen närmast total. Av de totalt 79,5 textsidorna, d.v.s. lärobokens  
texturval, utgörs drygt hälften (41,6 sidor) av texter från den andra 
delen av 1900-talet, knappt en tredjedel (25,5 sidor) av texter pro-
ducerade under 2000-talet, samt 5,4 sidor som tillkommit under 
den första hälften av 1900-talet. Tillsammans tar 1900- och 2000-
talstexter upp 72,5 sidor, vilket är hela 91 % av textutrymmet. Ett 
sju sidor långt utdrag ur den medeltida Tusen och en natt är det 
enda textavsnittet av äldre datum i läroboken.121  
     I Bra Svenska B är det också texter från 1900-talets början fram 
till i dag som får ett stort utrymme då de tar upp nästan två tredje-
delar av bokens textsidor (89,3 av 142,2, d.v.s. 63 %), men här får 
äldre texter, d.v.s. sådana som tillkommit före 1900-talets inbrott, 
visst utrymme.122 Den resterande dryga tredjedelen innehåller text-
avsnitt från antiken fram t.o.m. naturalismen. Vid en indelning av 
de äldre texterna i tidsepokerna antiken, medeltiden, renässansen, 
upplysningen, romantiken, realismen och naturalismen finner man 
att varje (äldre) epok endast fyller mellan fem och tio sidor var och 
sålunda får en förhållandevis liten representation. Som exempel 
kan nämnas att ett fyrsidigt utdrag ur Defoes Robinson Crusoe får 
utgöra exempel för hela upplysningsepoken. 
   När man betraktar de två grundböckernas sammanlagda urval ur 
ett litteraturhistoriskt perspektiv finner man således att det är 
1900- och 2000-talstexter som läromedlet fokuserar på. Diagram 1 
nedan illustrerar hur stor andel sidor text olika tidsperioder tillde-
las i de två grundböckerna. 
 
                                                  
121 Se Bilaga 11. 
122 Se Bilaga 12. 
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Diagram 1.  

Den indelning i epoker och tidsintervall som är utgångspunkten 
här utgår delvis från läromedlets egna litteraturhistoriska översikt, 
som finns i Bra Svenska B.123 Perioden från antiken t.o.m. natura-
lismen överrensstämmer med den perioduppdelning jag gör. Läro-
bokens indelning i svenskt 90-tal124, modernismen och 1920-talet 
har jag valt att modifiera då det inte är så lätt att orientera sig i lä-
robokens litteraturhistoria.  
     Enligt lärarhandledningen är lärobokens litteraturhistoriska 
översikt en litteraturhistoria i ”fickformat”, som ger eleverna möj-
lighet ”att följa den litterära utvecklingen i ett svep” och att man 
kan läsa mer om de olika epokerna genom att följa hänvisningar 
till olika kapitel. Lite senare sägs det också att den ger eleverna ”en 
tydligare bild av de olika epokerna”.125 Lärobokens förord förstär-
ker intrycket av att det är en traditionell kronologisk litteraturhi-
storisk genomgång, som erbjuds: 
 

Med Odysséen börjar resan genom litteraturens historia 
och du färdas kronologiskt genom epokerna fram till da-
gens författare vilka bland annat representeras av Anna-
Karin Palm och Tony Parson.126 

                                                  
123 Bra Svenska B, under rubriken ”Några nedslag i litteraturens historia”, s. 166–171.  
124 De få rader som ägnas svenskt 90-tal ingår i perioden naturalism.  
125 Lärarpärm Bra Svenska B, s. 22 och s. 38. 
126 Bra Svenska B, förord. 
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Den indelning i epoker och tidsintervall som är utgångspunkten 
här utgår delvis från läromedlets egna litteraturhistoriska översikt, 
som �nns i Bra Svenska B .123 Perioden från antiken t.o.m. natura-
lismen överrensstämmer med den perioduppdelning jag gör. Läro-
bokens indelning i svenskt 90-tal 124, modernismen och 1920-talet  
har jag valt att modi�era då det inte  är så lätt att orientera sig i lä-
robokens litteraturhistoria.  
     Enligt lärarhandledningen  är lärobokens litteraturhistoriska 
översikt en litteraturhistoria i ”f ickformat”, som ger eleverna möj-
lighet ”att följa den li tterära utvecklingen i ett svep” och att man 
kan läsa mer om de olika epokerna genom att följa hänvisningar 
till olika kapitel. Lite senare sägs det också att den ger eleverna ”en 
tydligare bild av de olika epokerna”. 125 Lärobokens förord förstär-
ker intrycket av att det är en tr aditionell kronologisk litteraturhi-
storisk genomgång, som erbjuds: 
 

Med Odysséen börjar resan ge nom litteraturens historia 
och du färdas kronologiskt genom epokerna fram till da-
gens författare vilka bland annat representeras av Anna-
Karin Palm och Tony Parson. 126 

                                                  
123 Bra Svenska B , under rubriken ”Några ne dslag i litteraturens hi storia”, s. 166–171.  
124 De få rader som ägnas svenskt 90-tal  ingår i perioden naturalism.  
125 Lärarpärm  Bra Svenska B , s. 22 och s. 38. 
126 Bra Svenska B , förord. 
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Lärarhandledning, förord och lärobokens egen litteraturhistoriska 
översikt signalerar att epoker och texter presenteras i tidsföljd. I 
läroboken är det dock bara epokerna som tas upp i kronologisk 
ordning – inte texterna. Så får t.ex. antikens Odysséen sällskap av 
Jorden runt på 80 dagar och i kapitlet där renässansen presenteras 
finns ett utdrag ur Molières Den girige tillsammans med Pär La-
gerkvists novell Far och jag. Vidare behandlas antikens Sapfo och 
hennes ”Gudars like...” i kapitlet där epoken romantiken tas upp. 
Det är således inte så lätt att få en ”tydlig bild av epokerna”, dess 
författare och verk, vilket åberopas i handledningen. Detta beror 
på att läroboken är tematiskt organiserad efter områden som bl.a. 
handlar om arbetssätt och olika språkliga moment.127       
     Vidare tar lärobokens litteraturöversikt upp svenskt 90-tal och 
1920-talet, som ”epoker”, men dessa återfinns inte i något kapitel. 
I stället förs andra epoker eller snarare litterära strömningar in, 
som t.ex. absurdism och arbetarförfattare. Många gånger är inte 
heller litteraturöversiktens hänvisningar till någon hjälp för den 
som vill läsa mer om olika epoker. Ett exempel är litteraturöversik-
tens genomgång av naturalismen:  

 
Naturalisterna såg verkligheten genom ett mikroskop och 
värjde inte för några hemskheter. Émile Zola räknas som 
epokens frontfigur. Han skrev bland annat Den stora 
gruvstrejken. I Sverige debuterar August Strindberg. Han 
skrev både lyrik, dramatik och epik. Hemsöborna, ett na-
turalistiskt verk, är hans kanske mest kända bok.   

Läs mer i kapitel 5 och 6. 128  
 

I läroboken existerar det inte någon text om eller av Strindberg i 
kapitel fem och sex. Däremot finns en presentation av honom och 
några av hans verk samt ett utdrag ur Röda rummet i kapitel sju, 
som svenskt 90-tal hänvisar till. Strindbergs text får här sällskap 
med texter skrivna av bl.a. Astrid Lindgren, Olof Palme, och Joyce 
Carol Oates, samt ett omfångsrikt uppgiftsmaterial som handlar 
om retorik. Det är uppenbart att det inte är litteraturhistorien som 
styr lärobokens upplägg och disposition.      
                                                  
127 Se ovan s. 45. 
128 Bra Svenska B, s. 167.  
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     Det som i stället styr upplägg och urval av texter i såväl Bra 
Svenska A, som Bra Svenska B är syftet att bygga upp språkliga 
färdigheter och erbjuda texter som kan leda till relevanta samtals-
ämnen. Böckernas kapitelindelning i sex respektive åtta olika te-
man, som innehåller en ”mix” av framförallt olika språkliga mo-
ment som olika skrivregler och ordklasser, ger uttryck för denna 
strävan. Så gör, som tidigare sagts, även lärarhandledningar, för-
ord och baksidestexter. Därmed har inte textens litterära, språkliga 
eller kontextuella värde legat till grund för urvalet. Den litteratur-
syn som de två grundböckerna förmedlar betraktar därför inte tex-
ten som en kunskapskälla.      
     De kanoniserade texterna och informationen om olika epoker i 
Bra Svenska B tyder på att modelläsaren förväntas ta del av ett kul-
turarv och sätta det i ett sammanhang. Lärobokens litteraturhisto-
riska material är dock organiserat utifrån en strävan att presentera 
korta texter och förenkla information om författare och epoker. 
Denna strävan efter enkelhet resulterar i att läromedlet presenterar 
lösryckta bilder av såväl texter, som litteraturhistorien, vilket gör 
det svårt att få sammanhang och därför antas inte heller den postu-
lerade modelläsaren att läsa texter utifrån ett litteraturhistoriskt 
perspektiv.  
     Som exemplen ovan visar är de korta presentationerna av epo-
ker, författare och verk informationstäta. En faktainriktad text 
som radar upp upplysningar som inte förbinds sinsemellan och inte 
sätts in i ett sammanhang blir svår att förstå. Monica Reichenberg 
diskuterar ”stoffträngseln” i läroböcker. Hon menar att moderna 
läromedelsförfattare använder sig av den s.k. ”osthyvelsprincipen”, 
d.v.s. att de försöker få plats med så mycket som möjligt på minsta 
möjliga plats och att det påverkar både språket och innehållet på 
ett negativt sätt – och att texten därtill även blir svårare att för-
stå.129 Den faktauppräkning som präglar informationssidor om 
epoker, författare och verk i mitt undersökta läromedel verkar vara 
orsakad av att ”osthyvelprincipen”, som Reichenberg talar om, har 
brukats. Detta antyder också en kunskapssyn som utgår från före-
ställningen att kunskap är något redan givet och bestämt, inte nå-
got som tillägnas genom att egna slutsatser dras.  
                                                  
129 Reichenberg, 2000, s. 64.    
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     Det är, som sagt, framförallt sena 1900-talstexter och 2000-
talstexter som får störst utrymme i grundböckerna, framförallt i 
Bra Svenska A. I en faktisk undervisningssituation kan detta leda 
till att det ”heltäckande” läromedelspaket som är föremål för min 
undersökning i praktiken bara leder till läsning av texter, som är 
skrivna i nutid. I programanknytningsböckernas texturval fokuse-
ras nämligen samtiden i ännu högre grad.   
     Förutom ett recept signerat Cajsa Warg i Blickpunkt hotell och 
restaurang, ett utdrag ur Rousseaus Èmile i Blickpunkt barn och 
fritid och ett bibelcitat i Blickpunkt bygg är alla texter i program-
anknytningsböckerna tillkomna under 1900- och 2000-talet.130 Av 
dessa är de allra flesta skrivna mellan åren 1990 och 2007. I Blick-
punkt omvårdnad t.ex. är ett utdrag ur P.C. Jersilds Babels hus den 
enda texten, som är författad före 1990. De övriga böckerna tar 
upp mellan tre och sju texter som är skrivna tidigare än 1990. Des-
sa är i regel skrivna av erkända författare som kan sägas tillhöra 
den stomme av litterär kanon som verkar finnas kvar i många lä-
romedel för svenskämnet.131 Som exempel kan nämnas att Blick-
punkt barn och fritid t.ex. tar upp Rousseau och Key och att det i 
Blickpunkt bygg finns texter av Ferlin, Boye och Lo-Johansson. Lo-
Johansson finns också i Blickpunkt el, som även tar upp Harry 
Martinson. I Blickpunkt hotell och restaurang får texter av Moa 
Martinson och Strindberg ta plats och slutligen finns texter av 
Tage Danielsson och Roald Dahl i Blickpunkt fordon.  
      En urvalsprincip som ligger bakom de fåtal texter skrivna före 
1990 verkar vara att välja texter av kanoniserade författare: Men 
vilka texter av dem har valts och varför?  
     Om vi börjar med att göra några nedslag i texternas rubriker 
framkommer det tydligt att de anspelar på det valda studiepro-
grammet. Lo-Johansson är representerad i böckerna för Bygg- och 
Elprogrammet, med novellen ”Bygget” respektive ”Electra kvinna 
år 2070”, ett utdrag ur romanen med samma namn. Ett avsnitt ur 
                                                  
130 Se Bilaga 1 t.o.m. Bilaga 6. 
131 B. Englund, 1997, tabell 12–14. Se även Katrin Lilja Waltå, ”Litterär kanon på gymnasiet: Kanon-
förskjutningar, litterär förmedling och litteratursyn i Dialogantologierna 1990 och 2000”, C-
uppsats, Malmö, 2006, Bilaga 2–5. I Dialogseriens antologier från 1970- och 80-talen, samt från 
1990 och 2000 återkommer t.ex. hela tiden texter av Rousseau, Lo-Johansson, Strindberg, Moa 
Martinson och Harry Martinson. Dessa författare tas också upp i Blickpunktserien. 
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Tage Danielssons ”Sagan om busschauffören som tänkte va fan”, 
finns i boken för Fordonsprogrammet och ett avsnitt ur ”Sagan om 
Elis Bengtssons datamaskin” hittar man i Elprogrammets bok. 
Slutligen har novellen ”Måste” ur Strindbergs Giftas 1 försetts med 
rubriken ”Kräftor” i Blickpunkt hotell och restaurang. Det är på-
fallande hur val av text och rubrik korresponderar med de olika 
studieinriktningarna som böckerna riktas mot.132   
     Detta gäller i stort sett alla texter i de olika programanknyt-
ningsböckerna i Blickpunktserien, men det finns divergenser mellan 
böckerna, vilket innehållsförteckningarna vittnar om.      
     Blickpunkt fordon är indelad i fem kapitel, vilkas rubriker ut-
trycker en påtaglig hopkoppling med programinriktningen:         
           

Introduktion – Starta motorn  
Branschkunskap – Bilar förr och nu  
Service – I verkstaden  
Säkerhet – På med bältet   
Bil som yrke – Bakom ratten133 

 
Det är svårt att tänka sig att de texter som gömmer sig bakom ru-
brikerna kan beröra något annat än verksamheter som har med 
motorfordon att göra, vilket de inte heller gör. Alla handlar på nå-
got sätt om bilar, bilism, motorcyklar, motorsporter, samt olika 
yrken och sporter som kan förknippas med dessa. Här antyds en 
litteratursyn som framförallt betonar textens innehåll.    
     I anslutning till de totalt 21 texterna finns också ett bildmaterial 
som utgörs av fotografier. Av dem är det bara fyra stycken som 
inte innehåller ett fordon. Dessa föreställer en skruv och en skruv-
mejsel, rinnande olja, oljiga händer och ett gipsat ben. Det är bara 
den sista, som inte självklart kan förbindas med ett framtida yrke 
inom någon fordonsverksamhet.  
      
 
 
      
 
                                                  
132 Se Bilaga 1. t.o.m. Bilaga 6. 
133 Blickpunkt fordon, innehållsförteckning.  
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Blickpunkt el är indelad i fem kapitel:  
 

En upptäckt som förändrar världen  
Datorernas värld 
Yrkesval och yrkesliv  
Mysterier med spänning  
Om kraften sinar   
Framtidsvisioner134 

 
Anknytningen till valt program är här inte lika tydlig. Visserligen  
väcker rubrikerna associationer till elevens yrkesval, men de är mer 
mångtydiga och kan också ses som metaforer för något annat som 
inte behöver förbindas med det kommande yrkeslivet. Rubriken 
Mysterier med spänning kan t.ex. föra tankarna till elektrisk spän-
ning, men även till spännande berättelser och rubriken Om kraften 
sinar behöver inte nödvändigtvis förknippas med elkraft.  
     De 18 texterna i boken för Elprogrammet handlar visserligen 
ofta om sådant som kan förknippas med ett framtida yrke inom el- 
och elektronikbranschen, men här finns också texter som berör 
andra aspekter och som kan väcka tankar om sådant som ligger 
utanför yrkesval och arbetsliv. Det kan bero på att Blickpunkt el är 
den programbok som har högst andel skönlitterära texter, som kan 
väcka allmänmänskliga frågor.135 Utdrag ur Ivar Lo-Johanssons 
Elektra kvinna år 2070 och Douglas Adams Liftarens guide till ga-
laxen t.ex. har ett innehåll, som kan väcka tankar om känslor och 
vilka möjligheter eller svårigheter som livet kan erbjuda. I Blick-
punkt el antyds en litteratursyn som också betraktar texten som en 
källa till kunskap om det allmänmänskliga.  
     I likhet med Blickpunkt el presenterar Blickpunkt bygg flera 
texter som fokuserar på annat än det kommande yrkeslivet. Här 
finns också programanknytningsböckernas längsta text, ett tiosi-
digt utdrag ur Willy Josefssons Vila i vatten. Hela noveller som 
Boyes Min son blir inte snickare och Lo-Johanssons Bygget kan 
                                                  
134 Blickpunkt el, innehållsförteckning.  
135 I Blickpunkt el är 71 % av texterna av skönlitterär art. Av programböckerna är det är bara Blick-
punkt omsorg, som tar upp lika hög andel skönlitterära texter (69 %), men de är generellt kortare än 
de i Blickpunkt el (Bilaga 8). Dessutom presenteras ingen skönlitterär text i sin helhet och alla utom 
en fokuserar på sådant som kan förknippas med ett yrkesliv inom vården. Se även nedan under av-
snittet ”Texturval ur ett genreperspektiv” där jag definierar skönlitteratur.   
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visserligen tänkas anknyta till elevens yrkesval, men de rymmer 
också någonting mer då de kan väcka tankar som rör livet i stort.  
      Blickpunkt bygg- och el skiljer sig, som tidigare nämnts, också 
från de andra genom att de generellt innehåller längre texter. Att 
texterna generellt är längre hänger samman med att flera, t.ex. no-
veller, återges i sin helhet. I en faktisk undervisningssituation kan 
detta gynna läsningen positivt och öka engagemanget för texten. 
Jämfört med de övriga programanknytningsböckerna har de även 
flest antal textsidor, drygt ett sextiotal.136 Det finns således flera 
tecken på att det ligger andra kriterier bakom texturvalet i böcker-
na som riktar sig mot Bygg- och Elprogrammet än vad det gör i de 
övriga. Något som stärker den tesen är att Blickpunkt bygg- och el, 
till skillnad från de övriga, presenterar flera författare och texter. 
Dessa presentationer är visserligen korta, oftast bara ett par me-
ningar, men de antyder en vilja att uppmärksamma textens förfat-
tare, något i texten och dess kontext.     
     I Blickpunkt bygg presenteras sex författare och tre texter. Det 
verkar finnas en vilja att lyfta fram de texter och författare som re-
presenterar tiden före 1990 då det t.ex. sägs något om Lo-
Johansson, Boye och Ferlin. I Blickpunkt el finns 7 respektive 13 
författar- och textpresentationer. Detta ska jämföras med, Blick-
punkt omvårdnad och Blickpunkt hotell och restaurang som båda 
bara har tre kortfattade textpresentationer, Blickpunkt fordon i 
vilken det endast finns en kort författarpresentation och Blick-
punkt barn och fritid som inte har några författar- och textpresen-
tationer.137  
     Textpresentationerna ger ofta en bakgrund till textens intrig, 
men det förekommer även att texten sätts in i ett historiskt eller 
samhälleligt sammanhang och att berättarteknik uppmärksammas. 
Detta tyder på att det förmedlas en litteratursyn som skiljer sig från 
de övriga böckerna i Blickpunktserien. I böckerna för Bygg- och 
elprogrammet betonas fler aspekter av texten än i de övriga. Här 
anas en litteratursyn som ser texten som något som kan erbjuda 
mening och möjlighet att skapa kunskap också om sådant som inte 
                                                  
136 Det är ungefär ett tiotal fler textsidor än Blickpunkt barn och fritid, Blickpunkt hotell och restau-
rang och Blickpunkt omvårdnad, som innehåller drygt 50 textsidor (Bilaga 10). Med ”textsidor” 
avses, som tidigare påpekats, de sidor som upptas av texturvalet, alltså inte sidor med uppgifter.  
137 Se Bilaga 7. 
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berör ett visst yrkesval.  I Blickpunkt bygg- och el förutsätts därför 
modelläsaren kunna lära sig något av texten t.ex. att få kunskaper 
om textens språkliga repertoar eller om författaren och dennes 
samtid.  
     Ingen av programanknytningsböckerna har en fullständig käll-
förteckning över de texter som tas upp.138 Det är bara i Blickpunkt 
bygg, som information om titel och datum för utgivning alltid re-
dovisas i anslutning till textavsnitten. Därför är det mycket svårt, 
eller omöjligt, att finna varifrån texterna i läroböckerna har häm-
tats. I Blickpunkt fordon görs t.ex. en hänvisning till en Internet-
adress utan att datum för hämtningen anges. I Blickpunkt hotell 
och restaurang finns en text, ”Från student till hotellkung”, som 
helt saknar källuppgifter. 139 Läroböckernas brist på korrekta käll-
hänvisningar förmedlar att texten egentligen ses som något se-
kundärt. Här postuleras modelläsare som inte förutsätts vilja ta 
reda på varifrån texterna kommer för att t.ex. läsa hela verket. 

Som framkommit så långt utgörs texturvalet i programanknyt-
ningsböckerna framför allt av yngre texter från 1990-talet och 
framåt.  

 Urvalet är också styrt av en strävan att anpassa innehållet efter 
den valda studieinriktningen samt att texterna ska ge inspiration 
till olika uppgifter. Det finns också en bakomliggande idé om att 
modelläsarens intressesfär är begränsad bara till sådant som har 
med yrkesvalet att göra. Därför finns ingen ambition i det svensk-
ämne som böckerna förmedlar att vidga denna intressesfär.  
 
Texturval ur ett kulturellt perspektiv  
I boken för Byggprogrammet finns bara svenska texter, d.v.s. 
svenskspråkiga texter som från början har skrivits på svenska. Sett 
till antalet sidor innehåller de övriga programanknytningsböckerna 
mellan 83 % och 94 % svenska texter.140 Ingen av böckerna tar 
upp ett icke-västerländskt perspektiv. De få texter som inte är 
svenska är europeiska, främst från England förutom att Blickpunkt 
omsorg- och hotell- och restaurang tar upp några sidor amerikansk 
                                                  
138 De två grundböckerna saknar också fullständig källförteckning. 
139 Se Blickpunkt fordon, s. 89–90 samt textförteckning, s. 103, Blickpunkt el, s. 58–60 och textför-
teckning, s. 99 och Blickpunkt hotell och restaurang, s. 84–85 och textförteckning, s. 96. 
140 Se Bilaga 9. 
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text. Här noterar jag också att Blickpunkt el utmärker sig genom 
att innehålla minst andel sidor svensk text (83 %) och att den är 
ensam om att ta upp en annan nordisk text. Det nordiska represen-
teras av en norsk novell, Surfarn, skriven av Ari Behn. Novellen, 
som utkom 1999 (på svenska 2001), samt ett fyrsidigt utdrag ur 
Erlend Loes Naiv. Super från 1996 (i Bra Svenska B) är för övrigt 
de enda norska texterna som finns i hela läromedelspaketet. Båda 
återges på svenska, vilket avslöjar att läromedlet inte tar upp det 
nordiska ur ett språkligt perspektiv.  

I en artikel, ”Kanon på grensen – det svenske i det norske og det 
norske i det svenske”, diskuterar Bente Aamotsbakken vad som 
konstituerar den norska och svenska skolans kanonisering av respek-
tive grannlands skönlitterära texter. Han jämför läroplaner, littera-
turhistorier och antologier och finner flera olikheter: bl.a. att svens-
ka läroböcker lägger mindre tonvikt på norsk skönlitteratur än vad 
de norska läroböckerna gör på svensk skönlitteratur. Aamotsbakken 
understryker också en annan diskrepans, som säger en del om hur 
texter är avsedda att läsas. I de norska läroböckerna presenteras 
svenska texter på originalspråket, vilket visar att ett av syftena med 
läsningen är att möta grannlandets språk. I de svenska antologierna 
är däremot de norska texterna översatta till svenska.141   

Med tanke på att fem av sex programanknytningsböcker inte 
presenterar några nordiska texter överhuvudtaget kan man förvän-
ta sig att någon av grundböckerna gör det i stället. Kursplanen i 
svenska ger nämligen direktiv om att nordisk litteratur ska ingå i 
undervisningen och tar även upp att det norska och danska språket 
ska behandlas:  

 
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att 
eleven 
(---) uppövar sin förmåga att förstå talad och skriven 
norska och danska och får kännedom om litteratur, språk 
och språk-situation i hela norden inklusive minoritets-
språken i Sverige142  

                                                  
141 Bente Aamotsbakken, ”Kanon på grensen – det svenske i det norske og det norske i det svenske”. 
I: Susanne V. Knudsen & Bente Aamotsbakken (red.), Tekst som flytter grenser: Om Staffan Selan-
ders ’pedagogiske tekster’, Oslo, 2008, s. 43–57. 
142 Lpf 94, Kursplanen för Svenska under rubriken ”Mål att sträva mot”. 
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Kursplanens intentioner ger utrymme för olika tolkningar. Vad 
som menas med att få ”kännedom om litteratur” kan diskuteras, 
men för att förstå skriven norska och danska måste man rimligtvis 
komma i kontakt med texter på originalspråket, t.ex. genom att 
läsa böcker eller se filmer.  
     Frågan är om det nordiska innehållet (det svenska undantaget) i 
läromedelspaketet kan sägas motsvara kursplanens krav. Jag anser 
inte det. Programanknytningsböckerna tar upp en enda nordisk 
text. När det gäller grundböckerna finns ingen nordisk representa-
tion i Bra Svenska A. Det nordiska perspektivet i Bra Svenska B 
måste också anses som obetydligt. Förutom en lista i nio punkter, 
som tar upp fakta om norska och danska språket, presenteras två 
medeltida isländska texter, en kort betraktelse av Kierkegaard samt 
novellen av Erlend Loe. Den sammanlagda nordiska representatio-
nen i hela läromedelspaketet ryms på tio sidor och tidsmässigt in-
nefattas endast medeltid, 1850-tal och vår samtid. De nordiska tex-
terna presenteras på svenska. Erlend Loe får dessutom heta ”Er-
land Loe” i såväl den författar- och textpresentation som finns i 
anslutning till hans text, som i lärobokens textförteckning.  
     Det tydliga svenska perspektivet och betonandet av den väster-
ländska kulturen som programanknytningsböckerna förmedlar ge-
nom sitt texturval finns också i grundböckerna. I Bra Svenska A 
utgörs ungefär tre fjärdedelar av sidorna av svenska texter. Därut-
över finns några 1900-talstexter från England, Irland och USA, 
samt en medeltida indisk text.143      
     Det svenska perspektivet och betonandet av den västerländska 
kulturen präglar också texturvalet i den andra grundboken, Bra 
Svenska B. Nästan hälften (68 av 142 sidor) utgörs av svenska tex-
ter. Den andra hälften upptas nästan uteslutande av europeiska och 
nordamerikanska texter.144 Det icke-västerländska perspektivet re-
presenteras här av två nobelpristagare, som tillägnas totalt en och 
en halv sida: ett tre meningar långt citat ur den japanska författa-
ren Kenzaburo Oes Mardrömmen och ett något längre citat ur den 
indiske filosofen och författaren Rabindranath Tagores Örta-
gårdsmästaren.  
                                                  
143 Se Bilaga 13.  
144 Ibid. 
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     Texturvalets tydliga svenska dominans, i både grund- och pro-
gramanknytningsböcker, förmedlar ett svenskämne som inte be-
traktar litteraturen som en källa till att lära sig något om andra 
kulturer. I den faktiska undervisningssituationen blir således möj-
ligheterna att, med hjälp av enbart läromedlet, få ta del av ett an-
nat kulturarv än det svenska ytterst begränsade. Den modelläsare 
som konstrueras här förväntas således inte reflektera över att det 
finns olika sätt att se på världen. Det begränsade geografiska urva-
let kan sägas implicera en etnocentriskt orienterad kunskapssyn, 
där en provinsiell inställning till omvärlden framskymtar. 
     De programanknytningsböcker som är avsedda för Bygg-, For-
don- och Elprogrammet innehåller inga texter som behandlar ett 
mångkulturellt perspektiv. I de tre övriga kan man möjligen skönja 
ett mångkulturellt perspektiv i en eller ett par texter, men de för-
medlar alltid att det finns något problem med att tillhöra andra 
kulturer, d.v.s. kulturer som är annorlunda i förhållande till det 
västerländska och det svenska. För att belysa vad dessa texter för-
medlar kan ett exempel ur Blickpunkt barn och fritid anföras, som 
kan sägas beröra ett mångkulturellt perspektiv eller snarare tar upp 
en främmande-aspekt. Texten har rubriken ”En dag på badhuset” 
handlar om en flicka, Zlata, som ska bada i en simhall och inleds 
så här:  

 
’NI SOM HAR GLÖMT baddräkt eller badbyxor får 
låna på simhallen. Nu går vi till bussen lugnt och sansat.’ 
Gymnastikläraren tog täten men det dröjde inte länge för-
rän alla sprang i förväg till bussen. Zlata hade aldrig för-
stått det där. Alla fick plats men ändå så skulle man 
trängas för att komma först. 
     ’Jag glömma baddräkt’, sa Zlata till Svea. 

 ’Du får låna där, fast de är inte så snygga.’145 
  
Redan i början antyds att Zlata är annorlunda. Namnet Zlata och 
den inledande dialogen indikerar detta. Texten utgörs huvudsakli-
gen av ett samtal som förs mellan Zlata och en flicka med det på-
tagligt svenska namnet Svea. Svea talar om för Zlata, som inte har 
                                                  
145 Blickpunkt barn och fritid, s. 90. 



  65 

förstått, att tjejer måste noppa ögonbryn och raka sig på vissa stäl-
len. En annan flicka, Jenny, blir ”äcklad” av att Zlata har hår 
[svart visar sig det senare] under armarna: ”Man var väl ingen apa 
heller. Fast Zlata var lite apa. Hon sminkade sig inte ens.” Därefter 
talar Svea om för Zlata att det ”är äckligt” om man inte rakar sig 
under armarna och att det inte finns ”någon normal svensk tjej 
som inte rakar sig under armarna” och frågar: ”Du vill väl vara 
som vi andra eller hur?”, varpå Zlata svarar: ”Jo det är klart.”146 
     Den korta texten på två sidor inkluderar också ett färgfotografi, 
som upptar över hälften av den ena sidan, föreställande en mörk 
flicka som håller en rakhyvel under en renrakad armhåla. Med 
tanke på textens innehåll är det svårt att associera bilden till någon 
annan person än Zlata – som genom att göra som de andra (svens-
karna) assimilerar sig till ”det svenska”.  
     Texten kan sägas innehålla ett mångkulturellt perspektiv i och 
med att den handlar om en flicka från en annan kultur än den 
svenska. Det som blir problematiskt är att texten målar upp det 
svenska som norm och därmed förmedlar ett tänkande, som utgår 
från ett vi och de andra, där de andras önskan att bli ”svenskar” 
framställs som en självklarhet. Dessutom presenteras inte de andra, 
i det här fallet Zlata, utifrån den egna samhälleliga eller sociala 
kontexten. Därmed berörs inte heller mångkulturella aspekter i nå-
gon egentlig mening och därför förutsätts inte heller den modellä-
sare som postuleras här att läsa texter som erbjuder en internatio-
nell utblick. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att läroplanen 
tar upp att en av skolans grundläggande uppgifter är att anlägga 
ett internationellt perspektiv i undervisningen:  
 

Ett internationellt perspektiv i undervisningen är viktigt 
för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sam-
manhang för att skapa internationell solidaritet och för 
att förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare 
kontakter över nations- och kulturgränser. 147 

 
                                                  
146 Ibid. s. 90–91. 
147 Lpf 94, under avsnittet ”Skolans värdegrund och uppgifter”, s. 6. 
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Som tidigare framkommit innehåller programanknytningsböckerna 
framförallt svenska texter tillkomna under de senaste 20 åren. Där-
för kan man inte tala om ett internationellt perspektiv i dessa.  

Att det, enligt förlaget inte spelar någon roll vilka texter i en 
grundbok som ersätts med texter från en programanknytningsbok 
stärker tesen om att själva texten tillmäts ett lågt värde i urvalspro-
cessen. Det implicerar också en okritisk litteratursyn som främst 
ser texten som ett hjälpmedel att väcka igenkänning, inte som en 
källa till kunskap om människor från olika kulturer och tider. Det 
kan vara en anledning till att den geografiska spridningen i läro-
böckernas texturval är snävt västerländsk – och mycket svensk.  
 
Texturval ur ett genreperspektiv 
Genrebegreppet är problematiskt. Till vilken genre en viss text ska 
föras är ofta inte självklart och kan diskuteras. Det är inte ens 
självklart hur man skiljer en litterär text från andra (icke-litterära) 
texter. I allmänhet brukar man med litteratur mena poesi, drama-
tik och berättarkonst i romaner och noveller, d.v.s. texter som går 
under benämningen skönlitteratur.148 Den egentliga betydelsen av 
ordet litteratur är ”skrivna eller tryckta texter över huvud taget el-
ler inom något område; i inskränkt bemärkelse diktning, skönlitte-
ratur”.149 Ordet ”litteratur” kommer av latinets litteratura och be-
tyder bokstav, bokstavsskrift. Redan under antiken förbands litte-
ratur med sådant som har med lärdom och bildning att göra. Att 
vara bildad innebar att man hade kunskaper om värdefull och be-
stående litteratur.150  
     Begreppet ”skönlitteratur” härstammar från franskans belles-
lettres, men numera associeras det mer till engelskans fiction (av 
latinets fi’ctio till fi’ngere som betyder skapa, uppdikta). Det är 
dock först på 1700-talet, d.v.s. tämligen sent, som ”skönlitteratur” 
börjar likställas med begreppet ”litteratur”.151 I dag förs en diskus-
sion om distinktionen mellan s.k. ”finlitteratur”, och ”populärlitte-
                                                  
148 Peter Hallberg, Litterär teori och stilistik, Göteborg, 1979, s. 1.  
149 Nationalencyklopedin, Malmö, 2009. 
150 Bengt Landgren, ”Vad är en litterär text?”. I: Staffan Bergsten (red.), Litteraturvetenskap – en 
inledning, 2 uppl. Lund, 2002, s. 22. 
151 Hallberg, 1979, s. 1 och Landgren, 2002, s. 21–22. 
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ratur”, begrepp vilka ofta polariseras i en hög bildande litteratur 
och en lägre litteratur med främst en underhållande egenskap.152   
     När det gäller problematiken med att skilja skönlitteratur från 
sakprosa tar litteraturhistorikern Peter Hallberg upp Per Olov En-
quists Legionärerna (1968) som ett exempel. I förordet menar En-
quist att hans text är en roman, som handlar om baltutlämningen. 
Samtidigt ger författaren själv utrymme för en annan tolkning av 
genretillhörighet när han lägger till att Legionärerna också kan ses 
som ett reportage eller en bok.153 Hallberg menar att Enquist på ett 
estetiskt sätt förmedlar en dynamisk bild av en verklig historisk 
händelse, byggd på noggrant genomgångna historiska källor, men 
att texten, d.v.s. boken, till syvende och sist ändå är författarens 
rekonstruktion av en verklighet och av det skälet bör man betrakta 
Legionärerna som fiktion, d.v.s. som litteratur, en skönlitterär ro-
man.154 Hallberg menar att det är det sätt man förhåller sig till äm-
net och det sätt som det framställs på som är avgörande för om 
texten ska benämnas som sakprosa eller fiktion och att man också 
måste ta hänsyn till det inflytande som samhällsutveckling utövar.  
     Vad som är litteratur är alltså en fråga om både form och inne-
håll. Till den uppfattningen ansluter sig också Björn Larsson. Han 
menar att form och innehåll alltid samexisterar, men att det fortfa-
rande är en öppen fråga om det finns några specifikt litterära egen-
skaper av språkliga eller innehållsliga slag. Av den anledningen kan 
man aldrig betrakta den gängse indelningen av texter i litterära re-
spektive icke-litterära som given på förhand.155 Däremot konstate-
rar Larsson att det ändå råder viss konsensus om ”att litteratur har 
något med fiktion att göra, att litteratur på det ena eller andra sät-
tet är ’lögn och förbannad dikt’ även om det finns stora skillnader i 
graden av fiktionalitet mellan olika texter”.156  
     Med utgångspunkt från resonemanget ovan kan man konstatera 
att det inte är oproblematiskt att kategorisera texter och dela in 
dem i olika genrer. Det handlar inte bara om att ta ställning till kri-
terier som rör texters innehåll och form. Tidsaspekten och samhäl-
                                                  
152 Se t.ex. Persson, 2007 och Landgren, 2002. 
153 Hallberg, 1979, s. 3.  
154 Ibid. s. 2–5.  
155 Björn Larsson, ”Vad är det för mening med litteratur... och med vetenskap om litteratur?”. I: 
Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson (red.), Litteraturens offentligheter, Lund, 2009. 
156 Ibid. s. 234. 
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leliga förändringar påverkar också. Hur ska man t.ex. genrebe-
stämma Shakespeares Romeo och Julia? Här blandas högt (trage-
din) och lågt (komedin) inte minst vad gäller den språkliga utform-
ningen och dessutom skiljer sig det engelska språk, som talades och 
skrevs på Shakespeares tid väsentligt från det språk som används i 
England i våra dagar. Det är alltså inte möjligt att en gång för alla 
slå fast ett genresystem eftersom tidsaspekten, olika tolkningar av 
innehåll och form påverkar sätt att se på texter. Dessutom uppstår 
nya genrer. Den brittiske genreteoretikern Alastair Fowler drar frå-
gan om genrebestämning till sin spets: ”Definitions of genre can 
hardly be stated, before they are falsified.”157 I praktiken blir alltså 
genrebegreppet förgängligt. 
     Mot bakgrund av detta väljer jag att göra en grov indelning av 
texterna i mitt undersökta läromedel. Jag utgår från ett nutidsper-
spektiv när jag delar in dem i två kategorier. Den ena kategorin be-
tecknar jag som skönlitteratur. Dessa texter har tydliga drag av fik-
tion och här finner man t.ex. dikter, noveller, romanutdrag och 
dramatik. Till den andra kategorin för jag texter, som jag beteck-
nar som sakprosa. Dessa är faktainriktade och innefattar t.ex. tid-
ningsartiklar, populärvetenskapliga artiklar och recept. Dessa tex-
ter kan sägas göra anspråk på att förmedla något verkligt, något 
faktiskt. Jag är medveten om att det finns gränsfall som kan disku-
teras, men min förhoppning är att denna indelning ger en tydligare 
bild av läromedlets texturval och kan hjälpa mig att tolka vilka 
kunskaps-, ämnes- och litteratursyner de olika läroböckerna för-
medlar och vad böckerna således erbjuder sina läsare. 
     Det är, som sagt, ingen lätt uppgift att fastställa en texts genre-
tillhörighet eftersom form och innehåll i en text kan sägas vara be-
roende av varandra och att det dessutom finns en tidsaspekt att ta 
hänsyn till. Även om man inte kan komma fram till ett slutgiltigt 
svar när det gäller frågor om texters genretillhörighet, vill jag häv-
da att diskussioner om genretillhörighet kan ge medvetenhet om att 
texter är beskaffade på olika sätt. I en faktisk undervisningssitua-
tion kan sådana resonemang ge kunskap om hur olika texter kan 
utformas och också insikt om hur man kan närma sig, tolka och 
också kritiskt granska texter.  
                                                  
157 Alastair Fowler, 1982, Kinds of Literature, Oxford, s. 42. 
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    Fördelningen av skönlitterära texter och sakprosa i mitt under-
sökta läromedel skiljer sig åt i de olika läroböckerna. Mest utmär-
kande är grundboken Bra Svenska B, som nästan uteslutande tar 
upp skönlitterära texter. Hela 94 % av antalet textsidor (136,8 av 
142,2) består av skönlitteratur. I Bra Svenska A är andelen skönlit-
terära textsidor 69 % (54,5 av 79,5).158 Här finns spår av kurspla-
nens anvisningar, som indikerar att de två olika svenskämneskur-
serna, Svenska A- och B, har olika tyngdpunkter. En jämförelse 
mellan t.ex. de mål som eleverna skall ha uppnått efter respektive 
kurs visar att olika slags texter betonas. För båda kurserna gäller 
att olika litterära texter från olika tider och kulturer ska behandlas, 
men under mål för A-kursen, och inte för B-kursen, tas sakprosa 
upp explicit då eleverna efter avslutad kurs bl.a. skall kunna ”göra 
egna bedömningar vid läsning av saklitteratur”. 159 I motsvarande 
passage för B-kursen sägs det ingenting om ”saklitteratur”. Här ta-
las det i stället om att ”jämföra och se samband mellan litterära 
texter” och här betonas också litterära texter i större utsträckning 
då även kunskap om verk, författarskap och epoker tas upp. Detta 
antyder att ett litteraturhistoriskt innehåll kan ingå i undervisning-
en.160 Som jag tidigare har påpekat, tar Bra Svenska B upp ett litte-
raturhistoriskt perspektiv och detta är också troligen skälet till att 
den främst presenterar texter av skönlitterär art och lämnar sak-
prosan därhän.          
    Det finns även en skillnad i hur skönlitteratur och sakprosa för-
delas mellan de olika programanknytningsböckerna. Det procentu-
ella antalet sidor skönlitteratur varierar mellan 44 % och 71 %, 
högst i Blickpunkt el, där fördelningen mellan sakprosa och skön-
litteratur är den samma som i grundboken Bra Svenska A, och 
lägst i Blickpunkt hotell och restaurang, som är den enda program-
anknytningsbok som tar upp mer sakprosa (64 %) än skönlittera-
tur. Här är alltså över hälften av textsidorna sakprosa.161 En orsak 
till det är att Blickpunkt hotell och restaurang tar upp många tex-
ter, som är hämtade från fackböcker och tidningar t.ex. recept, och 
                                                  
158 Se Bilaga 13. 
159 Lpf 94, Kursplanen för Svenska under ”Mål” för Svenska A. Kursplanens val av termen ”saklitte-
ratur” kan ifrågasättas då den inte problematiserar litteraturbegreppet, men min tolkning är att den 
kan översättas med begreppet ”sakprosa”. 
160 Lpf 94, Kursplanen för Svenska under ”Mål” för Svenska A. 
161 Se Bilaga 8.  
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artiklar. Speciellt flitigt hämtas texter från boken Golvmoppen & 
Pepparkvarnen, som Hotell- och restaurangfacket står bakom. När 
det gäller de skönlitterära texterna, anknyter de i första hand till 
restaurangbranschen. Förutom texten, ”Det manuella hotellet”, 
handlar alla skönlitterära texter om mat, matlagning och tillfällen 
när mat förtärs. Som exempel kan nämnas ett utdrag ur Moa Mar-
tinsons roman Kungens rosor, som försetts med rubriken ”Den 
obeskrivliga röran”, ett textavsnitt som handlar om matlagning i 
ett restaurangkök. Den modelläsare som postuleras i Blickpunkt 
hotell och restaurang förväntas därför främst vara intresserad av 
mat, matlagning och restaurangverksamhet och antas inte vilja en-
gagera sig i narrativa och fiktiva berättelser som handlar om andra 
människor i andra tider och verksamheter. Därmed antas inte hel-
ler modelläsaren vara intresserad av texternas språkliga eller este-
tiska aspekter.    
     I Blickpunkt barn och fritid är andelen sidor skönlitteratur och 
sakprosa 56 % respektive 44 %.162 Även här finns en tydlig kopp-
ling mellan texterna och yrkesval. Det finns fyra skönlitterära tex-
ter, som är avpassade för barn; utdrag ur Pippi Långstrump, Katja 
Katja av Finn Zetterholm, Katarina Mazettis Tarzans tårar, samt 
Kompisprovet av Carolina Lundgren. Totalt upptar de 12,2 av lä-
robokens 54 textsidor, d.v.s. 23 % av texturvalet.163 Här kan man 
också notera att det är flickor som är protagonister i den barnlitte-
ratur som tas upp.  
     De sex programanknytningsböckerna i Blickpunktsserien lanse-
ras, i baksidestexterna, som ”textsamlingar” och man talar till en 
början om ”texter” i allmänna ordalag. Men därefter specificeras 
även vilka olika genrer som de olika böckerna sägs ta upp. Alla 
Blickpunktsböcker sägs innehålla noveller, romanutdrag och dik-
ter. Förutom dessa sägs också att varje bok innehåller ytterligare 
ett slags texter. Här skiljer sig de olika böckerna något. Baksides-
texterna i böckerna som vänder sig till El-, Fordons-, Omvårdnads- 
och Hotell- och restaurangprogrammet tar upp ”faktatexter”. I 
boken för Barn- och fritidsprogrammet ersätts faktatexter med 
                                                  
162 Se Bilaga 8. 
163 Ibid. Se även Bilaga 1. Om man i stället beräknar det utrymme som barnanpassad litteratur får 
utifrån antal texter så är 4 av 21 texter också omkring 20 %.  
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”debattexter” och i boken för Byggprogrammet talas det i stället 
om ”artiklar”.164  
     Eftersom debattartiklar och artiklar också rimligtvis bör kunna 
betecknas som faktatexter uppkommer frågan om varför Blick-
punkt barn och fritid och Blickpunkt bygg fokuserar på denna typ 
av faktatexter och varför de tar upp just dem. Eftersom urvalet av 
text i första hand styrs av att det ska anknyta till ett framtida yrke 
kan man anta att modelläsaren i Blickpunkt barn och fritid, i högre 
grad än modelläsare i andra programanknytningsböcker, förutsätts 
behöva läsa debattexter för att lära sig något om argumentation, 
d.v.s. något om hur man för fram sina åsikter. Bakom detta anta-
gande antyds också en föreställning om att olika yrkesgrupper har 
olika behov av att argumentera och föra fram sina åsikter. Därmed 
kan man även hävda att Blickpunkt barn och fritid och de andra 
programanknytningsböckerna tar stor hänsyn till vilka krav sam-
hällets olika yrkesverksamheter ställer på sina medarbetare. Detta 
är i linje med kursplanens skrivningar om att svenskundervisningen 
ska anpassas efter vald studieinriktning.165 Men kursplanen talar 
också om annat: 
 

I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en 
helhet. Kunskaper i och om språk och litteratur är ämnets 
huvudsakliga innehåll. Litterära, språksociologiska och 
språkteoretiska aspekter samspelar. Detta bidrar till en 
större förståelse av litteraturen och en djupare kunskap 
om den. Att läsa, skriva tala, se och lyssna blir menings-
fullt när personliga, existentiella, etiska, historiska, fram-
tidsinriktade eller andra frågor behandlas i undervisning-
en.166 

 
Här uppmärksammar kursplanen att många olika aspekter ska be-
handlas i samband med att det lästa bearbetas, t.ex. existentiella, 
etiska och historiska frågor. Med tanke på att programanknyt-
ningsböckernas texter främst verkar vara valda utifrån tanken att 
                                                  
164 Se baksidestext i de sex programanknytningsböckerna i serien Blickpunkt, samt förordet i Blick-
punkt bygg. 
165 Se ovan under avsnittet ”Programanknytningsböcker och legitimering av text”.  
166 Lpf 94, Kursplanen i Svenska under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad”. 
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de ska väcka frågor som handlar om elevens personliga yrkesval 
menar jag att inte kursplanens intentioner har beaktats när läro-
böckernas texter har valts.  
     Det är, som sagts ovan, endast Blickpunkt barn och fritids bak-
sidestext som framhäver att läroboken innehåller debattexter. Min 
bedömning är att det inte finns några tydliga exempel på debattex-
ter i den. De flesta texterna är utdrag och återges inte i sin helhet 
och därmed blir det inte möjligt att följa en argumentation i dem. 
Därför blir det också mycket svårt att tolka t.ex. utdraget ur Keys 
Barnets århundrade, som är en sida långt och dessutom fragmenta-
riskt då vissa delar i mitten har tagits bort, som en debattext eller 
argumenterande text. 
     Däremot är det lättare att finna texter som kan betecknas som 
artiklar bland ”faktatexterna” i Blickpunkt bygg då det finns hela 
eller delar av olika tidningsartiklar och artiklar, hämtade ur t.ex. 
Illustrerad vetenskap, Populär Historia, Dagens Nyheter, Vi i Villa 
och Byggnadsarbetaren.167 
     Med tanke på att de läroböcker som ingår i mitt undersökta lä-
romedelspaket, med undantag av Blickpunkt bygg, inte redovisar 
sina texters källor fullständigt är det ofta inte möjligt att finna ur-
sprungstexten. Av den anledningen kan man också diskutera läro-
böckernas val av termen ”faktatexter” eftersom termen signalerar 
att det är fråga om texter som förmedlar fakta, d.v.s. sanningar. 
Om den ursprungliga texten inte går att hitta kan t.ex. inte ett av-
sändarperspektiv beaktas, vilket begränsar möjligheten att värdera 
och bedöma en texts innehåll. Här har vi att göra med modelläsare 
som inte förväntas förhålla sig kritisk till de sanningar som ”fakta-
texterna” har att ge.     
     Programanknytningsböckerna presenterar alltså sina texter ge-
nom att omnämna olika textgenrer. Baksidestexterna talar om no-
veller, romanutdrag och dikter, vilket ger en signal om att modellä-
saren i de olika programanknytningsböckerna förväntas ha eller få 
kunskap om att texter kan föras till olika genrer. Det är dock bara 
i Blickpunkt bygg- och el som texters olika genretillhörighet upp-
                                                  
167 Blickpunkt bygg är den enda lärobok i läromedelspaketet som anger korrekta källhänvisningar till 
texterna.  
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märksammas ett flertal gånger.168 Det sker i de textpresentationer, 
som finns i anslutning till olika skönlitterära texter. I textpresenta-
tionerna problematiseras dock inte genrebegreppet då det snarast 
bara ges information eller slås fast att en text är en dikt, en novell 
eller ett romanutdrag. Med andra ord behandlas frågor om texters 
genretillhörighet bara på ett ytligt plan. I Blickpunkt el ges dessut-
om en direkt felaktig uppgift då Peter Englunds essä ”Om mörker 
och ljus” påstås vara en novell.169 Då läroböckerna ofta saknar 
fullständiga källhänvisningar och då det inte anges om texten åter-
ges i sin helhet eller ej signalerar det också att modelläsaren inte 
förmodas reflektera över texters genretillhörighet eller att olika 
texter utformas på olika sätt. I Blickpunkt hotell och restaurang 
t.ex. presenteras, som tidigare sagts, Strindbergs novell ”Måste” 
som en novell med titeln ”Kräftor” och utan att det anges att det 
bara är halva novellen som återges i läroboken. Här uppkommer 
frågan om vilken bild en faktisk elev i en faktisk undervisningssitu-
ation får av texten och genren novell. Den modelläsare som postu-
leras antas i alla fall inte få en känsla för vad som kan vara känne-
tecknande för en novell då textutdraget i läroboken både har för-
satts med en annan titel och ett annat slut. Den litteratursyn som 
förmedlas här ser texten som ett fristående objekt som kan betrak-
tas utan att beakta textens helhet och den kontext i vilken den har 
tillkommit.      
     I lärarhandledningarnas presentation av de båda grundböckerna 
presenteras texturvalet som ”en blandning av noveller, dikter, ro-
manutdrag och facklitteratur”.170 Här återfinns således inte be-
greppet ”faktatext” och här ges heller inga exempel på vad sakpro-
sa eller facklitteratur skulle kunna innefatta för slags texter. Med 
andra ord kan man anta att inte heller grundböckernas modelläsa-
re förutsätts reflektera kring texters genretillhörighet eller att texter 
konstrueras på olika sätt.   
     I grundböckernas baksidestexter och förord skiljer man bara, i 
Bra Svenska A, mellan skönlitteratur och facklitteratur och, i Bra 
                                                  
168 I Blickpunkt omvårdnad finns tre textpresentationer, men de tar inte upp genretillhörighet. Här 
omnämns t.ex. en roman som ”boken” (s. 49 och 66). I Blickpunkt hotell och restaurang vidrörs 
genrebegreppet bara en gång då texten ”Kräftor” presenteras som en novell (s. 50). 
169 Blickpunkt el, s. 7. 
170 Lärarpärm Bra Svenska A i introduktionen och Lärarpärm Bra Svenska B, s. 1.  
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Svenska B, endast mellan sakprosa och skönlitterära texter.171 Des-
sa begrepp finns inte upptagna i läroböckernas innehållsförteck-
ningar och register. Däremot tar registret i Bra Svenska A upp 
”genre” och det som läroboken tar upp om genrer är följande:  

 
Skönlitteraturens genrer 
Med ordet genre menar man en texttyp med vissa sär-
drag. De tre klassiska genrerna inom skönlitteraturen är 
epik, lyrik och dramatik. Epik är berättande litteratur och 
hit hör noveller och romaner. Lyrik kallas den litteratur 
som är skriven på vers och dramatik är sådan litteratur 
man framför på scenen. 
     Berättande litteratur kan i sin tur delas upp i olika 
genrer: 
 
deckare kärleksromaner samhällsskildringar 
thrillers historiska romaner barndomsskildringar 
science fiction krigsromaner sagor172  

   
Den modelläsare som postuleras här förutsätts inte kunna läsa 
längre informerande texter då presentationen är starkt förenklad. 
Lärobokens presentation av genrebegreppet är mycket kortfattad 
och statisk. Den problematiserar inte att olika texter konstrueras 
på olika sätt. Snarare ger presentationen intrycket att bara de gen-
rer som räknas upp existerar och att det är självklart hur texter ska 
kategoriseras. Det finns ingen antydan om att en texts genretillhö-
righet kan diskuteras eftersom olika läsare kan lägga tonvikt på 
olika aspekter i sin läsning. En historisk roman kan t.ex. skildra en 
kärlekshistoria samtidigt som den kan vara en samhällsskildring. 
Vidare kan presentationen av olika genrer tolkas som att dramatik 
och lyrik inte är berättande texter.  
     Lärobokens korta presentation är signifikativ för hur kunskap 
förmedlas i läromedlet. På nytt förmedlas ett epistemologiskt för-
hållningssätt eller en kunskapssyn som behandlar kunskap som nå-
got givet, något på förhand bestämt.  
                                                  
171 Se Bra Svenska A och Bra Svenska B i förord och baksidestexter. 
172 Bra Svenska A s. 35. 
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     I en praktisk undervisningssituation finns en stor risk att simpli-
fierade ”lätta” texter i själva verket blir svåra att förstå. I en arti-
kel, ”Varför en lätt text kan vara svår att förstå” pekar Olle Jo-
sephson på innehållsliga aspekter som påverkar en texts läsbar-
het.173 Förutom att läsaren först och främst måste begripa vad 
han/hon ska använda texten till spelar textbindningen en stor roll 
för läsbarheten (t.ex. referensbindningar, tematik). Josephson talar 
också om att olika genrer följer olika ”scheman” [textstrategier], 
som vi mer eller mindre omedvetet lär oss och att vi också har oli-
ka ”scheman” [strategier] för hur vi strukturerar kunskap.174 En 
lättbegriplig text måste motsvara de förväntningar som läsaren har, 
d.v.s. följa både textschema och kunskapsschema: ”i ett textsche-
ma som är oss bekant bör innehållet ordnas på ett sådant sätt att 
en rimlig kunskapsstruktur framträder.”175  
     I lärobokens presentation av skönlitteraturens genrer fungerar 
inte textbindningen eftersom olika genrer listas upp som fakta utan 
närmare upplysning om vad som kännetecknar dem, vilket också 
får till följd att presentationen inte erbjuder något att hänga upp 
kunskapen på. Därmed blir inte heller textens syfte möjligt att klar-
lägga.  
     Det är således inte självklart att en kort text är en lättläst text. 
Texterna i mitt undersökta läromedelspaket är, som tidigare sagts, 
korta, oftast bara en eller ett par sidor långa. Undantaget är några 
noveller som återges i sin helhet. När det gäller romanutdrag blir 
de extra svåra att sätta in i ett sammanhang om de inte åtföljs av 
en textpresentation. I Blickpunkt omvårdnad t.ex. finns texten 
”Tandborsten”.176 Det är den enda texten i läroboken som inte har 
en tydlig koppling till ett visst yrke (om man inte förbinder ordet 
tandborste med ett yrkesliv som har med omvårdnad att göra). 
Texten är ett utdrag ur en roman, Ökenblomman återvänder, skri-
ven av Waris Dirie. Den gör anspråk på att vara självbiografisk 
och handlar om en kvinna, som blivit utsatt för könsstympning. 
                                                  
173 Olle Josephson, ”Varför en lätt text kan vara svår att förstå”. I: Elsie Wijk-Andersson (red.), Kul-
tur – text – språk: det finns mer i en text än ord, Uppsala, 1992. Josephson ställer sig tveksam till 
den metod som går ut på att beräkna textens s.k. lixvärde (procentandelen ord längre än sex bokstä-
ver adderas med det genomsnittliga antalet ord per mening) för att kontrollera en texts läsbarhet. 
Josephson utgår i stället från innehållsligt orienterade textanalysmetoder. 
174 Ibid. s. 31. 
175 Ibid.  
176 Blickpunkt omvårdnad, s. 80–81. 
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Textavsnittet i läroboken skildrar en dialog mellan ett ”jag”, som 
försöker beskriva vad en tandborste är för en person som heter Ra-
shid. Eftersom inte texten presenteras är det svårt att sätta in per-
sonerna i en kontext och förstå vad texten handlar om. Det är ing-
en bra förutsättning för att texten ska kunna engagera sin läsare. I 
programanknytningsböckerna blir således de textavsnitt som häm-
tats från olika romaner ofta svåra att förstå.  
     Alla programanknytningsböcker tar upp mellan en och tre dik-
ter, som alltid på något sätt kan associeras till ett visst yrke. I 
Blickpunkt fordon representeras genren dikt av inledningen till en 
sångtext, som Ulf Lundell har skrivit, ”Ute på vägen igen”. I pre-
sentationen av texten tas det upp att det framförallt i amerikansk 
musik är vanligt att ”låtar handlar om bilar eller bilkörning”, men 
att det även förekommer i svenska musiktexter.177 Blickpunkt bygg 
är ensam om att uppmärksamma något annat än att diktens inne-
håll kan förknippas med ett yrke. I samband med att Nils Ferlins 
dikt ”Lugnt” tas upp finns ett påpekande om att många av hans 
dikter ”är utpräglat melodiska”.178 Detta är en antydning om att 
modelläsaren i Blickpunkt bygg kan tänkas intressera sig för att det 
finns olika sätt att betrakta texter.   
     Generellt förväntas dock inte de modelläsare som postuleras i 
de olika programanknytningsböckerna att reflektera över olika 
genrer och att texter är uppbyggda på olika sätt. I Blickpunkt 
bygg- och el gäller detta inte i lika hög grad eftersom text- och för-
fattarpresentationer i anslutning till vissa texter involverar en kon-
text och i viss mån uppmärksammar olika genrer.  
     Totalt sett förväntas modelläsarna främst tillägna sig kunskap 
för att få kännedom om det kommande yrkeslivet. Innehållet ver-
kar grunda sig på ett antagande om att den faktiska eleven och den 
faktiska framtida yrkesarbetande människan bara är intresserad av 
sådant som rör arbetslivet. Detta säger också något om det svensk-
ämne som läroböckerna kan sägas konstruera, ett svenskämne som 
strävar efter att individualisera undervisningen i den bemärkelsen 
att elever ska läsa texter som kan knytas till individens förmodade 
intressesfär som bara antas röra arbetslivet.      
                                                  
177 Blickpunkt fordon, s. 11. 
178 Blickpunkt bygg, s. 14.  
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     I sammanhang när olika svenskämnen diskuteras brukar Lars-
Göran Malmgrens tre olika teoretiska ämnesparadigm tas upp: 
svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett litteraturhisto-
riskt bildningsämne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt 
ämne. De tre olika svenskämnena ska ses som tre olika grundläg-
gande ämnesuppfattningar, om hur svenskundervisningen ska be-
drivas och Malmgren menar att dessa avspeglar sig i kursplaner, i 
läromedel, i ämnesdebatt och i praktiken.179  
     I stora drag präglas färdighetsämnet av formell färdighetsträ-
ning så som enskild träning av språkliga färdigheter som t.ex. stav-
ning och grammatik. Litteraturen får litet utrymme och skiljs från 
träningen av färdigheter. Litteraturen har däremot en framstående 
plats i det litteraturhistoriska bildningsämnet, som i första hand 
syftar till att eleverna ska få ta del av ett kulturarv via en litterär 
kanon. Även i detta ämne görs en åtskillnad mellan språk och litte-
ratur. Det erfarenhetspedagogiska ämnet, som också kan betecknas 
som ett historiskt humanistiskt bildningsämne, skiljer sig från de 
föregående då varje elevgrupps förutsättningar och erfarenheter 
avgör hur undervisningen ska läggas upp. I detta ämne utgår un-
dervisningen från en holistisk syn som bl.a. innebär att kunskaper 
söks via språk och litteratur. Malmgren menar dock att det kan 
vara svårt att finna de tre ämnena i renodlad form och att många 
lärares undervisning kan präglas av alla tre i olika grad.180  
     En forskare som ger ett bidrag till diskussionen om svenskäm-
net är Stefan Lundström. Han intresserar sig speciellt för svensk-
ämnets texturval med fokus på varför texter till slut används i 
praktiken. 181 Lundström menar att det inte räcker med att tala om 
olika ämnessyner/ämnesparadigm och gör därför en distinktion 
mellan ämneskonception och ämneskonstruktion. Det första inklu-
derar lärarens tal om och föreställningar om ämnet. Det senare 
handlar om den faktiska undervisningen.182 Lundström försvarar 
denna teoretiska åtskillnad med att det kan vara en stor skillnad 
mellan tal om undervisning och hur undervisningen utformas i 
praktiken med tillägget att retorik och praktik naturligtvis kan gå 
                                                  
179 Lars-Göran Malmgren, Svenskundervisning i grundskolan, Lund, 2006, s. 87.  
180 Ibid. s. 87–89. 
181 Lundström, 2007, s. 15f.    
182 Ibid. s. 26–27 och 198. 
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in i varandra.183 Utifrån Lundströms teoretiska resonemang borde 
man diskutera de läroböcker jag undersöker utifrån ämneskoncep-
tionella aspekter då man inte säkert kan veta på vilka olika sätt de 
kan komma att användas i praktiken. Samtidigt behöver inte det 
utesluta att man undersöker läroböckerna ur ett ämneskonstruktivt 
perspektiv, vilket jag också i viss mån för när jag placerar läro-
böckerna i ett ämnesdidaktiskt perspektiv och frågar mig hur och 
varför läroböckerna kan påverka den praktiska undervisningssitua-
tionen.  
     Sten-Olof Ullström är en av de få forskare som ägnat sig åt att 
undersöka läroböcker, inte minst gymnasieböcker i svenska. Han 
hävdar att läroböcker kan betraktas ”som koncentrerade uttryck 
för den faktiska undervisningssituationen” och att de kan ”hjälpa 
oss att få syn på delar av undervisningskulturen”184 Jag vill också 
påstå att de läroböcker som är föremål för min studie kan säga nå-
got om hur den faktiska svenskundervisningen kan se ut på olika 
yrkesförberedande program och att den verkar utformas på skilda 
sätt på olika praktiska program. 
      Staffan Hellberg är ytterligare en av dem som bidrar till debat-
ten om svenskämnet. Han tar stöd av Kerstin Bergöö och för fram 
tesen att Malmgrens indelning av svenskämnen har gjorts utifrån 
en engelsk modell (Ball, Kenny & Gardiner), som innehåller ett 
fjärde paradigm, som inte Malmgren formulerade i en svensk mot-
svarighet: ”Progressive English” eller ”English as Personal 
Growth”, som nådde Sverige genom processkrivningen på 1980-
talet.185 Detta svenskämne kännetecknas bl.a. av ett fokuserande på 
individens utveckling, att innehållet styrs av elevens personliga in-
tresse och att masskultur och triviallitteratur går lika bra som de 
litterära kanontexterna.         
     Det ämne eller den ämneskonception som programanknyt-
ningsböckernas texturval kan sägas konstruera verkar innehålla 
vissa likheter med det fjärde svenskämne som Hellberg uppmärk-
sammar i den meningen att urvalet av text grundar sig på ett för 
                                                  
183 Ibid. 
184 Sten-Olof Ullström, ”Läroboken som lärare. Uppgiftskulturer i läromedel för gymnasieskolan”. I: 
Anders Sigrell (red.), Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Umeå, 2007, 
s. 128. 
185 Staffan Hellberg, ”Konflikter i grundskolans kursplaner för svenska”. I: Språk och stil: Tidskrift 
för svensk språkforskning, 8/2008, Uppsala, 2008, s. 8.  
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individen förmodat intresse för ett visst yrke och inte på textens 
inneboende litterära eller språkliga kvalitéer. Litteraturen står allt-
så inte i centrum, vilket också överensstämmer med Malmgrens 
svenska som ett färdighetsämne.  
     
Texturval ur ett genusperspektiv 
De sex olika programanknytningsböckerna vänder sig till elever 
som går på olika yrkesförberedande program, som kan leda till ar-
bete direkt efter gymnasiet. Tre av böckerna, Blickpunkt bygg-, el- 
och fordon, vänder sig till program som domineras av manliga ele-
ver och som utbildas inom traditionellt manliga yrken. Två av lä-
roböckerna, Blickpunkt omvårdnad- och barn- och fritid, riktas 
mot kvinnodominerade program som förbereder för ett arbetsliv 
inom verksamheter där kvinnor är i majoritet. Blickpunkt hotell 
och restaurang är den enda programanknytningsbok som kan sä-
gas ha en heterogen målgrupp bestående av ungefär lika många 
manliga och kvinnliga elever, som förbereds för en bransch där 
dito förhållande råder.186  
     För att komma fram till hur fördelningen mellan manliga och 
kvinnliga författare ser ut i läroböckerna kan man få olika resultat 
beroende på om man utgår från antal kvinnliga och manliga förfat-
tare eller antal sidor som är skrivna av män respektive kvinnor. 
Detta påpekar också Boel Söderberg i artikeln ”Var är kvinnorna i 
litteraturhistorien?”187 Hon har studerat läroböcker i litteraturhi-
storia och märkt att den redan låga kvinnliga representationen 
sjunker ytterligare om man gör beräkningar utifrån antalet sidor i 
stället för antal författare. Orsaken är att det är vanligt att många 
kvinnliga författare får samsas på några få sidor i läroböckerna. I 
min undersökning visar det sig att den procentuella fördelningen 
                                                  
186Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik årsbok 2011, Tabell 7.2.  
<http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0524_2010A01_BR_08_UF0110TAB.pdf> [2011-01-
03]. Fördelningen mellan manliga och kvinnliga elever som antas till de gymnasieprogram som pro-
gramanknytningsböckerna vänder sig till har i princip varit konstant under perioden 2002–2009, 
d.v.s. även under den period som läroböckerna har producerats. Av dem som antas till Hotell- och 
restaurangprogrammet är 60 % kvinnor och 40 % män. Till programmen Bygg, El och Fordon an-
togs nästan bara manliga elever, mellan 91 % och 97 %. Till programmen Omvårdnad, samt Barn- 
och fritid antogs 86 % respektive 73 % kvinnliga elever.  
187 Boel Söderberg, ”Var är kvinnorna i litteraturhistorien?”. I: Svenskläraren: Tidskrift för Svensklä-
rarföreningen, 33:2, 1989, s. 36–37. I slutet på 1980-talet fick Söderberg i uppdrag av den statliga 
Läromedelsnämnden att granska alla läroböcker i litteraturhistoria för skolbruk, som fanns på 
marknaden.  Bakgrunden till detta var att en livlig debatt hade förts om kvinnliga författares ringa 
utrymme samt på vilket sätt de presenteras i läroböcker i litteraturhistoria.  
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blir ungefär den samma oavsett om man räknar antalet sidor eller 
antal författare. Blickpunkt omvårdnad är dock ett undantag, som 
bekräftar Söderbergs resultat då 65 % av författarna är kvinnor, 
men bara 49 % av textsidorna är författade av kvinnor.188   
     En annan faktor att ta hänsyn till i min undersökning är att det 
inte är möjligt att finna alla texters författare eftersom läroböcker-
na ofta saknar källhänvisning. Andelen okända författare är dock 
högre än andelen sidor okända författare. Detta är ytterligare ett 
skäl till att jag, i min analys, främst beaktar det procentuella anta-
let sidor som är skrivna av män respektive kvinnor. 189         
     Som jag antydde ovan är texterna i de programanknytnings-
böcker som riktas mot ett mansdominerat program också till störs-
ta delen författade av män. I Blickpunkt bygg-, el- och fordon är 
drygt 70 % av textsidorna skrivna av män. Kvinnorna får alltså en 
låg representation i dessa böcker. Att kvinnliga författare får ett 
litet utrymme i läroböcker som presenterar ett antologimaterial el-
ler ett litteraturhistoriskt urval är dock inget ovanligt utan snarare 
regel än undantag. Söderberg kommer t.o.m. fram till att andelen 
kvinnor snarare minskar än ökar i 1980-talets läroböcker jämfört 
med de från 1950- och tidigt 1960-tal.190  Som jag tidigare har tagit 
upp är det först på 1970-talet, som 1900-talslitteratur börjar ta 
mer plats i läroböckerna.191 Det borde innebära att den kvinnliga 
representationen ökar, men så verkar alltså inte vara fallet. Det be-
kräftar också min egen tidigare studie av ett väletablerat läromedel, 
Dialog. I den undersöker jag Dialogseriens antologier utkomna 
1990 och 2000. Trots att det sker en tydlig förskjutning mot 1900-
talslitteraturen i 2000-talets läroböcker ökar inte den kvinnliga re-
                                                  
188 Se Bilaga 10. 
189 Jag har dock lyckats hitta de flesta texternas författare. I Blickpunkt fordon och Blickpunkt barn 
och fritid har jag funnit alla texters författare, men i de övriga saknas uppgifter om författare till 
mellan 1 och 4 texter. Detta motsvarar mellan 6 och 18 % av antalet författare eller mellan 2 och 13 
% av antalet sidor. I Blickpunkt el och Blickpunkt omvårdnad finns flest okända författare, men 
eftersom procenttalet sjunker markant vid beräkning av antalet sidor så utgår jag från att skillnader-
na är marginella och att det ändå är möjligt att jämföra antalet sidor av kvinnliga och manliga för-
fattare. När texterna har fler än en författare av samma kön räknas de som en. Det finns också sex 
texter som har skrivits av en man och en kvinna och då räknar jag båda författarna.   
190 Söderberg, 1989, s. 5 och Boel Söderberg, Granskningsrapport om kvinnligt och manligt i littera-
turhistorien, Rapport1988:1, Stockholm, 1988, s. 36.  
191 Se ovan s. 43. 
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presentationen och inom 1900-talslitteraturen minskar dessutom 
andelen sidor skrivna av kvinnor.192  
     En jämförelse mellan Dialog och det läromedel som jag nu un-
dersöker visar dock att kvinnorna generellt får ett större utrymme i 
det senare. I de båda grundböckerna Bra Svenska A- och B, som 
alltså vänder sig till alla yrkesförberedande program är andelen si-
dor författade av kvinnor 32 %.193 Det är nästan dubbelt så högt 
jämfört med Dialogseriens antologier från 1990 och 2000, där 
motsvarande siffra är 18 %.194 Med tanke på att 1900- och 2000-
talstexter dominerar i grundböckerna, framför allt i Bra Svenska A, 
kan man dock ifrågasätta varför könsfördelningen ändå inte är 
jämnare. Samtidigt kan man även konstatera att den låga kvinnliga 
representationen i de tre programanknytningsböcker som vänder 
sig till Bygg-, El- och Fordonsprogrammet inte är så uppseende-
väckande då andelen sidor skrivna av kvinnor bara är något lägre 
än i grundböckerna.195 Det som dock är anmärkningsvärt är de 
skillnader som finns mellan de olika programanknytningsböckerna 
när det gäller fördelning av kvinnliga och manliga författare och 
att dessa kan kopplas till den könsbundenhet som råder på de 
gymnasieprogram som böckerna vänder sig till.  
     De böcker som vänder sig Omvårdnads- samt Barn- och fritids-
programmet, d.v.s. program som främst väljs av kvinnliga elever, 
innehåller en betydligt högre andel sidor författade av kvinnor,  
55 % respektive 49 %.196 Den kvinnliga dominansen är dock inte 
lika hög som den manliga dominansen i böckerna för Bygg-, El- 
och Fordonsprogrammet. I programanknytningsböckerna återspeg-
las således mycket av könsfördelningen på programmen när det 
gäller texturvalets författare. Med andra ord antas modelläsarna i 
Blickpunkt barn och fritid och Blickpunkt omvårdnad vara kvinn-
liga läsare som kan inspireras av texter skrivna av båda könen, 
samtidigt som Blickpunkt bygg, Blickpunkt el och Blickpunkt for-
                                                  
192 Lilja Waltå, 2006, Bilaga 8 samt s. 18 och s. 27. Andelen sidor skrivna av kvinnor ligger på 18 % 
i antologierna från 1990 och 2000. Inom 1900-talslitteraturen sjunker den dock från 28 till 24 % i 
2000-talets antologier. 
193 Se Bilaga 10. 
194 En jämförelse som är möjlig att göra eftersom jag utgår från samma beräkningssystem. 
195 Blickpunkt el utmärker sig dock. Här är andelen sidor skrivna av kvinnor 14 %, men med tanke 
på att andelen sidor okända författare är 8 % är den siffran något osäker. I Blickpunkt bygg och 
Blickpunkt fordon är motsvarande siffra 71 % respektive 76 % alltså 3 % och 8 % högre än grund-
böckerna.  
196 Se Bilaga 10. 
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don postulerar manliga läsare som främst antas inspireras av man-
liga textförfattare. Därför kan man säga att läroböckerna förmed-
lar en polariserad litteratursyn som utgår från att det är skillnad på 
manliga och kvinnliga författare och att läsarna helst engageras av 
författare av samma kön som läsaren.      
     Dessa utgångspunkter kan inte betraktas som gynnsamma i en 
faktisk undervisningssituation. En könsmässigt homogent samman-
satt elevgrupp, som dessutom läser texter som innehållsmässigt 
kretsar kring ett för gruppen framtida yrke, främjar knappast ett 
klassrumsklimat där olikheter synliggörs och diskuteras utifrån 
olika synvinklar, vilket rimmar illa med läroplanens demokratiska 
värdegrund.197 Flera studier visar också att homogena grupper, kön 
och studieinriktning spelar stor roll för hur svenskundervisningen 
utformas i den faktiska undervisningen.  

Jag har tidigare fört fram att Gun Malmgren finner två olika 
svenskämnen på 1980-talets linjegymnasium, ett lägre för praktis-
ka linjer och ett högre för teoretiska linjer.198 Malmgens studie vi-
sar att de olika svenskämnena kan kopplas till socio-kulturella 
skillnader, men hon upptäcker också att det finns skilda könskul-
turer. Pojkar och flickor förhåller sig till litteratur på olika sätt, 
vilket innebär att de föredrar olika genrer. De kan även fascineras 
av samma slags texter, men då närmar sig de och bearbetar det läs-
ta utifrån skilda perspektiv.199 Malmgren kommer också fram till 
att de skillnader som finns mellan pojkar och flickor som går på 
praktiska och teoretiska linjer är störst pojkarna emellan. Mellan 
flickorna är olikheterna inte så stora:  
 

Flickornas kulturella socialisation är inbördes mer likartad än 
pojkarnas. Gränsen mellan konsumtionsflickornas [praktisk 
linje] och treårsflickornas [teoretisk linje] kulturer är öppen 
medan pojkarnas kulturmönster visar större polarisering och 
avstånd. Mellan polerna Rambo, Kafka och Pär Lagerkvist 
finns en kvinnokultur som rymmer både Alltid Amber och 
Fogelström.200 

                                                  
197 Lpf 94, t.ex. s. 4 där läroplanen tar upp att det inte räcker med att förmedla grundläggande de-
mokratiska värden utan att undervisningen också måste bedrivas i demokratiska arbetsformer.   
198 Se ovan s. 48.  
199 G. Malmgren, 1992, s. 300–312. 
200 Ibid. s. 305. 
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Lotta Bergmans doktorsavhandling bekräftar Malmgrens slutsatser 
och visar att man fortfarande kan tala om olika svenskämnen i 
2000-talets gymnasieskola. Hon finner också olikheter när det 
gäller kön. Flickor och pojkar föredrar olika genrer såväl inom 
skönlitteraturen, som inom olika bildmedier.201  Bergmans studie 
spänner över två läsår, 2003/2004 och 2004/2005. Den läroplan 
som styr under denna period verkar inte heller ha medfört att man 
kan tala om ett enhetligt svenskämne. I Bergmans undersökning 
ingår fyra klasser, två på studieförberedande program och två på 
yrkesförberedande program. Hon kommer visserligen fram till att 
färdighetsträning och en mer eller mindre omfattande litterär ka-
non är huvudingredienserna i de svenskämnen hon observerar. 
Men hon konstaterar också att det finns stora olikheter mellan oli-
ka program och att de elever som går på ett yrkesinriktat program 
verkar få en enklare, mindre omfattande undervisning i svenskäm-
nets gymnasiekurser.202 Olika svenskämnen för olika elevgrupper är 
en tradition inom skolan som lever vidare och som tyder på att 
skolan reproducerar socio-kulturella skillnader genom att elever 
med olika bakgrund socialiseras in i olika kulturella sfärer.203 
     Bergman menar också att ett ämnes traditioner och värderingar 
återspeglas på olika sätt bl.a. i läromedel.204 Även Söderberg är 
inne på denna tanke då hon menar att böckerna i litteraturhistoria 
för de tvååriga linjerna, d.v.s. bland sådana linjer som Malmgren 
fann det lägre svenskämnet och som i dag kan sägas motsvara det 
lägre svenskämne som Bergman fann bland de två yrkesförbere-
dande programmen, ibland framstår som ”alltför förenklade”.205 
En annan studie i 2000-talets gymnasieskola, som bekräftar att det 
fortfarande går att tala om olika svenskämnen, ett på praktiska 
och ett på studieförberedande program är Eva Hultins avhandling 
från 2006, Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning. 
En ämnesdidaktisk studie. Hon utgår från Lars-Göran Malmgrens 
teori om tre olika svenskämnen när hon analyserar styrdokument 
                                                  
201 Bergman, 2007, s. 57. 
202 Ibid. s. 114. Se även s. 125–133 där en manlig lärare beskriver skillnader i hur han undervisar på 
teoretiska respektive praktiska program och att detta även innebär att han utgår från olika urvals-
principer när han väljer texter. 
203 Ibid. s. 39. 
204 Ibid. s. 35–36. 
205 Söderberg, 1988, s. 41. 
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och en faktisk undervisning med fokus på olika samtalsgenrer. I 
hennes undersökning kommer det fram att praktiska program, i 
jämförelse med studieförberedande program verkar få en enklare 
svenskundervisning.206  
     Utifrån G. Malmgrens, Bergmans och Hultins resultat kan man 
dra slutsatsen att gamla traditioner och social reproduktion tycks 
överleva både nya läroplaner och förändrade lärarutbildningar och 
det verkar vara pojkar/män på de mansdominerade programmen, 
som är minst benägna och har sämst förutsättningar att bryta 
köns- och sociokulturellt betingade mönster.207 Detta innebär att 
man inom den faktiska undervisningen bör ta ett särskilt ansvar för 
att homogent sammansatta grupper på yrkesförberedande program 
får möjlighet att möta olika slags texter, författade av både män 
och kvinnor och som tar upp allmänmänskliga frågeställningar ut-
ifrån flera perspektiv – och att de frågor som texter väcker diskute-
ras i ett klimat där olikheter får lov att synas och mötas.  
     Officiellt har inte det svenska skolväsendet enkönade klasser, 
men valen till gymnasiet är i hög grad könsstereotypa. Intresset 
bland pojkar för gymnasieskolans vård- och omsorgsutbildningar 
är t.ex. mycket lågt.208 I praktiken går också omkring en tredjedel 
av de manliga eleverna på program där färre än tio procent av ele-
verna är flickor. Det betyder att den faktiska undervisningen sker i 
tämligen enkönade klasser på sådana program till vilka bl.a. Bygg-, 
El- och Fordonsprogrammen kan räknas.209  
     I anglosaxiska skolsystem har man gjort medvetna satsningar 
på enkönade klasser i syfte att förbättra pojkars studieresultat. En-
ligt Minna Salminen-Karlsson blir försök med enkönade klasser 
ofta misslyckade och resulterar i en återgång till blandundervis-
                                                  
206 Eva Hultin, Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning: En ämnesdidaktisk studie, 
Diss. Örebro, 2006, s. 187–189. Ett exempel är att en lärare säger sig använda ’en simpel pedago-
gik’(s. 188) när hon undervisar på yrkesförberedande program. Notera att Hultin väljer att utgå från 
begreppet ämneskonception i stället för ämnesuppfattning (ämnet i praktiken), s. 50. Jfr. med Lund-
ströms, 2007, särskiljande av ämneskonception och ämneskonstruktion (ämnet i praktiken), där det 
senare begreppet kan jämställas med det som Hultin benämner som ämnesuppfattning. 
207 På senare tid visar flera undersökningar att pojkar över lag, inte bara pojkar från de lägre social-
grupperna, har svaga (läs) resultat jämfört med flickor. Se t.ex. Mats Björnsson, Kön och skolfram-
gång: Tolkningar och perspektiv, Stockholm, 2005, s. 29. 
208 Eva Nyström, Nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola och utbildning 2005–2009, 
Oslo, 2009, s. 20 och s. 23. <http://urn.kb.se/resolve?urn:nbn:se:umu:diva-26400> [2011-01-02].     
209 Minna Salminen-Karlsson, ”Pojkars skolprestationer och könssegregerade klasser”. I: LOCUS: 
Tidskrift för forskning om barn och ungdomar, 2-3:10, Stockholm, 2010, s. 47. 
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ning.210 Studier av enkönade pojkklasser visar att undervisningen 
präglas av en återgång till auktoritära metoder utifrån antagandet 
att pojkar behöver disciplineras och kontrolleras. Forskningen pe-
kar även på att kritiskt tänkande kring maktstrukturer som t.ex. 
handlar om genus sällan får något utrymme i enkönade pojkklasser 
och att traditionella maskulinitetskonstruktioner ofta befästs och 
reproduceras.211  
     Det verkar således finnas en risk att könsmässigt homogena 
grupper i sig kan fungera som en kraft som bevarar könsmönster 
och motverkar ett öppet och dialogiskt klassrumsklimat. Flera av 
de läroböcker som ingår i mitt material vänder sig specifikt till 
gymnasieprogram som kan betecknas som enkönade: Blickpunkt 
bygg, Blickpunkt el, Blickpunkt fordon till ”maskulina program” 
och Blickpunkt barn och fritid och Blickpunkt omvårdnad till ”fe-
minina” program. Att dessa böckers texturval också kan sägas 
vara präglat av ett manligt respektive kvinnligt textförfattarper-
spektiv är ytterligare en faktor som kan bidra till att genusgränser 
slås fast. Det finns dessutom ytterligare en aspekt som talar för att 
de olika programanknytningsböckerna förmedlar antingen ett 
manligt eller ett kvinnligt perspektiv. Allra tydligast sker detta i de 
böcker som vänder sig till programmen Bygg, El och Fordon. För-
utom några dikter kretsar handlingen i alla skönlitterära texter i 
Blickpunkt fordon, Blickpunkt bygg och Blickpunkt el kring män 
eller pojkar, antingen genom ett uttryckligt manligt jag-perspektiv 
eller genom en påtaglig fokusering på manliga protagonister. I 
böckerna som vänder sig till gymnasiets vård- och omsorgsutbild-
ningar, Blickpunkt barn och fritid och Blickpunkt omvårdnad, 
finns visserligen några få skönlitterära texter, två respektive fyra 
stycken, som är skrivna ur ett manligt perspektiv och/eller handlar 
om pojkar och män. Det är dock kvinnor och flickor som domine-
rar textinnehåll och berättarperspektiv. På så sätt förmedlar pro-
gramanknytningsböckerna ett svenskämne där frågor om jäm-
                                                  
210 Ibid. Salminen-Karlssons antagande grundar sig på en genomgång av forskningsartiklar om enkö-
nad undervisning i USA, Storbritannien och Australien, publicerade under perioden 2004–2008. 
211 Ibid. 
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ställdhet är nedtonade, vilket implicerar en kunskapssyn som inte 
ställer sig kritisk till att traditionella könsmönster reproduceras. 
     I programanknytningsböckerna är det endast två kvinnliga för-
fattare som på något sätt uppmärksammas i anslutning till en text: 
Karin Boye i Blickpunkt bygg och Anna Skarin i Blickpunkt el.212 
Det är tydligt att de modelläsare som postuleras i de programan-
knytningsböcker som riktas mot de program, som kan betecknas 
som enkönade, främst förutsätts läsa texter som handlar om det 
egna könet och ofta ur det egna könets perspektiv.  
 
Sammanfattning 
De läroböcker jag undersöker är producerade i ett samhälle som 
präglas av stora förändringar. Historiskt sett har det tagit lång tid 
innan samhälliga förändringar avspeglas i skolans verksamhet. Ett 
exempel är att det har tagit lång tid innan samtidens litteratur får 
utrymme. Först på 1970-talet börjar den samtida litteraturen få ett 
större utrymme i läroböcker. 
     Min studie pekar på att det har skett en förändring då de läro-
böcker jag undersöker domineras av texter tillkomna efter 1950-
talet. I programanknytningsböckerna är alla texter skrivna mellan 
1990 och 2007. Texturvalet är således fokuserat på samtiden. 
     Mycket tyder dock på att själva texten tillmäts ett lågt värde. 
För det första anges inte, med undantag av Blickpunkt Bygg, full-
ständiga källor till de texter som läroböckerna presenterar. För det 
andra får texturvalet ett litet utrymme, speciellt i Bra Svenska A 
där bara en tredjedel av utrymmet upptas av skönlitterära texter 
och sakprosa. För det tredje är textavsnitten i regel korta, i snitt 
runt två sidor och består oftast av utdrag. För det fjärde spelar det, 
enligt förlaget, inte någon roll vilka eller hur många texter i en 
grundbok som ersätts med texter från en programanknytningsbok. 
För det femte legitimeras texterna främst utifrån en tanke om att 
de kan ligga till grund för samtal om den egna verkligheten, språk-
lig färdighetsträning och att de kan väcka läslust. Det är inte tex-
ternas språkliga och estetiska kvaliteter som ligger till grund för 
urvalet av texter. Visserligen motiveras texterna i Bra Svenska B 
också av att de kan ge litterära kunskaper om litteratur och littera-
                                                  
212 Se Bilaga 7.  
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turhistoria, men lärobokens litteraturhistoriska upplägg är oorga-
niserat och svårt att följa.              
     Även lärarhandledningarna ger uttryck för att textens huvud-
sakliga funktion är att väcka igenkänning, skapa läslust och i viss 
mån bidra till någon form av kunskap om texter och olika epoker. 
Därmed ges alltså texten en undanskymd plats. Det svenskämne 
som läroböckerna kan sägas konstruera betonar träning av olika 
färdigheter framför läsning och tolkning av litteratur, ett ämne som 
påminner mycket om det som Lars-Göran Malmgren definierar 
som svenska som ett färdighetsämne, ett ämne som präglas av att 
litteraturen får ett litet utrymme och skiljs från träning av färdighe-
ter. Tanken att språket kan utvecklas genom isolerad träning av 
basfärdigheter tyder också på att läromedlet förmedlar en kun-
skapssyn som betraktar kunskap som något redan givet och be-
stämt.  
     Texturvalet i de sex olika programanknytningsböckerna som 
vänder sig speciellt till programmen Barn- och fritid, Bygg, El, For-
don, Hotell- och restaurang och Omvårdnad utmärks av att inne-
hållsförteckningar, textrubriker och textinnehåll förbinds till det 
yrkesval som är förknippat med respektive program. Här finns 
dock en skillnad mellan läroböckerna då de för Bygg- och Elpro-
grammet inte signalerar lika stark koppling mellan texturval och 
programinriktning. I Blickpunkt el och Blickpunkt bygg finns fler 
skönlitterära texter som kan väcka tankar om annat än den kom-
mande yrkesrollen som t.ex. ett utdrag ur Lo-Johanssons Elektra 
kvinna år 2070 (El). Blickpunkt el är också den programanknyt-
ningsbok som har högst andel skönlitterära texter, 71 %. Den mo-
delläsare som förutsätts i Blickpunkt bygg respektive Blickpunkt el 
antas även någon gång fundera över allmänmänskliga frågor och 
inte bara om sådant som berör yrkesval och arbetsliv. Den littera-
tursyn som förmedlas i böckerna för programmen Bygg och El skil-
jer sig därför från de övriga programanknytningsböckerna då tex-
ten inte bara syftar till igenkännande utan även ses som en källa till 
kunskap om sådant som ligger utanför ett kommande arbetsliv 
inom ett visst yrke. De modelläsare som postuleras i Blickpunkt 
bygg och Blickpunkt el antas närma sig texter på ett annat sätt då 
texter placeras i en kontext t.ex. genom författarpresentationer.  
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     Gemensamt för alla programanknytningsböcker är att texturva-
let är snävt västerländskt och mycket svenskt då 80–100 % av 
textsidorna utgörs av svenska texter, d.v.s. sådana som ursprungli-
gen har författats på svenska. Ett mångkulturellt perspektiv berörs 
bara i ett fåtal texter och utifrån en svensk norm, som förmedlar 
ett tänkande, som utgår från ett vi och de andra. De andra presen-
teras inte heller utifrån den egna samhälleliga eller sociala kontex-
ten. Därför menar jag att mångkulturella aspekter egentligen inte 
förs fram. I den faktiska undervisningssituationen blir således möj-
ligheterna att, med hjälp av enbart läromedlet, få ta del av ett an-
nat kulturarv än det svenska ytterst begränsade.  
     De olika modelläsare som förutsätts i programanknytnings-
böckerna antas således vara ”svenska” och förväntas inte rikta 
blicken ut mot den övriga världen.  
     Officiellt har inte det svenska skolväsendet enkönade klasser, 
men valen till gymnasiet är fortfarande väldigt könsstereotypa. De 
böcker som riktas mot kvinnodominerade program, Barn och- fri-
tid och Omvårdnad innehåller en betydligt högre andel sidor för-
fattade av kvinnor, 55 % respektive 49 %. Den kvinnliga domi-
nansen är dock inte lika hög som den manliga dominansen i böck-
erna för mansdominerade program, Bygg, El, och Fordon.  Med 
andra ord antas modelläsarna i Blickpunkt barn och fritid och 
Blickpunkt omvårdnad vara kvinnliga läsare som kan inspireras av 
texter skrivna av båda könen, samtidigt som Blickpunkt bygg, 
Blickpunkt el och Blickpunkt fordon postulerar manliga läsare som 
främst antas inspireras av manliga textförfattare. Dessa förutsätt-
ningar kan inte betraktas som gynnsamma i en faktisk undervis-
ningssituation. En könsmässigt homogent sammansatt elevgrupp, 
som dessutom läser texter som innehållsmässigt kretsar kring ett 
för gruppen framtida yrke, främjar knappast ett klassrumsklimat 
där olikheter synliggörs och diskuteras utifrån olika synvinklar, 
vilket rimmar illa med läroplanens demokratiska värdegrund. 
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3. LÄROMEDLETS UPPGIFTSKULTUR 

I anslutning till grundböckernas och programanknytningsböcker-
nas texturval finns ett uppgiftsmaterial. Att det förekommer upp-
gifter till texterna tyder på att det finns en önskan hos läromedels-
författarna att på något sätt försöka styra läsningen. Brink hävdar 
att nutida antologiutgivare vill eller känner sig tvingade att adapte-
ra och didaktisera i syfte att göra läsningen mer begriplig och 
lättillgänglig och inlärning mer effektiv.213 Jag menar att de uppgif-
ter som finns till läroböckernas texter kan komplettera bilden av de 
kunskaps-, ämnes- och litteratursyner som läromedlets texturval 
förmedlar.  
     Det finns ingen lärarhandledning till programanknytningsböck-
erna. Av den anledningen blir den, vad jag kallar, ”pedagogiska” 
röst som framträder mer eller mindre tydligt i uppgiftsmaterialet en 
källa att gå till för att tolka och analysera olika uppgifters syfte. 
Därför uppkommer frågan om hur denna röst, eller ställföreträ-
dande lärare om man så vill, som många gånger vänder sig till ett 
”du” och ibland till ett ”ni”, kan tänkas påverka läsningen och be-
arbetningen av läroböckernas texter.      
     Jag koncentrerar mig på uppgifterna som riktas till texterna i de 
sex programanknytningsböckerna. Inom ramen för min studie 
finns inte utrymme att göra en ingående analys av grundböckerna i 
det här sammanhanget.  
     Jag inleder med att göra en översiktlig presentation av läromed-
lets egen kategori av uppgifter. Därefter koncentrerar jag mig på 
ett urval av uppgifter. Eftersom uppgiftsmaterialet är utformat 
mycket likartat i flera programanknytningsböcker delar jag in lä-
                                                  
213 Brink, 1992, s. 196f. 



  90 

roböckerna i tre olika grupper och gör sedan en mer genomgripan-
de analys av en lärobok från varje grupp.  
     Avslutningsvis gör jag en sammanfattning av vilka uppgifter 
som programanknytningsböckerna presenterar samt vilka kun-
skaps-, ämnes- och litteratursyner som förmedlas genom uppgifts-
materialet och vad det säger om läroböckernas olika modelläsare.  
 
Uppgiftsmaterialet 
Gemensamt för de sex programanknytningsböckerna är att det 
finns uppgifter i direkt anslutning till alla texter som böckerna pre-
senterar.214 Uppgiftsmaterialet upptar ungefär en tredjedel av det 
totala sidantalet. I Blickpunkt bygg och Blickpunkt el är det något 
mindre än en tredjedel (31 % respektive 29 %) och i de övriga fyra 
något mer (36–37 %).215  
     I anslutning till texterna förekommer totalt 15 olika typer av 
uppgifter, d.v.s. läromedlets egna kategorier av arbetsuppgifter. 
Dessa innehåller i sin tur ofta ett flertal uppgifter. I tabellen nedan 
redovisas en sammanställning av programanknytningsböckernas 
uppgifter. Förkortningarna i översta raden anger det program som 
läroböckerna vänder sig till: BF (Barn- och fritid), BP (Bygg), EL 
(El), FP (Fordon), HR (Hotell- och restaurang) och OP (Omvård-
nad).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  
214 Som en parentes kan här nämnas att det i den ena grundboken, Bra Svenska A även förekommer 
att frågor är insprängda och bryter av själva texten. Se Bra Svenska A, s. 12–17.  
215 Som jag tidigare har påpekat (s. 49) skiljer sig böckerna för programmen Bygg och El från de öv-
riga då texterna i dem har en högre genomsnittslängd än de övriga. De har också två andra lärome-
delsförfattare bakom sig än alla de övriga.  
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Tabell 1. Programanknytningsböckernas uppgifter 
Uppgifter BF BP EL FP HR OP 

Förklara orden 15 17 18 20 20 19 

Få grepp om texten 18 18 0 20 20 20 

Skrivförslag 17 16 17 12 20 17 

Dina funderingar 22 8 16 20 26 20 

Gå vidare 5 7 4 5 6 5 

Gör en intervju 0 1 0 1 0 0 

Debattera 0 1 0 0 0 0 

Dina språktankar 0 1 0 0 0 0 

Arkitektur genom historien 0 1 0 0 0 0 

Läs högt 1 0 0 0 0 0 

Andra sätt att arbeta med boken 1 0 1 1 1 1 

Texter ur ett annat perspektiv 1 0 0 0 0 0 

Uttala bilmärkena 0 0 0 1 0 0 

Diskutera 0 0 8 0 0 0 

Skriv vidare 0 0 2 0 0 0 

Antal uppgifter 80 70 66 80 93 82 

   
 
Av tabellen kan man bl.a. utläsa att alla kategorier av uppgifter 
inte förekommer i alla böcker och att det finns fyra uppgifter som 
tas upp i alla böcker: 
 

 Förklara orden  
 Skrivförslag 
 Dina funderingar  
 Gå vidare  

 
Vidare kan man notera att uppgiften Få grepp om texten finns i 
alla böcker utom den för Elprogrammet och att boken för Bygg-
programmet är den enda som inte innehåller uppgiften Andra sätt 
att arbeta med boken. Några kategorier av uppgifter förekommer 
endast i en enda bok, t.ex. Arkitektur genom historien (Bygg), Läs 
högt (Barn- och fritid), Uttala bilmärkena (Fordon) och Skriv vida-
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re (El). Antalet uppgifter varierar också. Flest är de i Blickpunkt 
hotell och restaurang och minst till antalet i Blickpunkt el. Kvanti-
tet säger visserligen ingenting om hur mycket arbete och tid uppgif-
terna kräver i en faktisk undervisningssituation, men skillnaden ger 
en indikation på att det postuleras olika modelläsare i de sex pro-
gramanknytningsböckerna som vänder sig till de sex olika yrkes-
förberedande programmen.  
    När man studerar det innehåll som finns under de fyra kategori-
er av uppgifter som alla programanknytningsböcker presenterar, 
Förklara orden, Skrivförslag, Dina funderingar och Gå vidare, vi-
sar det sig att det finns likheter, men även stora skillnader mellan 
böckerna.   

 
Förklara orden – och överge texten 
Innehållet i uppgiften Förklara orden skiljer sig inte så mycket mel-
lan böckerna. Den går ut på att en lista med ord ska förklaras och i 
alla utom Blickpunkt el finns också frågor om ord och uttryck. Det 
finns inga instruktioner om hur man kan/ska arbeta med Förklara 
orden eller om hur uppgiften ska redovisas.  Här finns således 
många didaktiska alternativ att ta ställning till i den praktiska un-
dervisningssituationen. Vad är det egentliga syftet med uppgiften? 
Ska den lösas enskilt och/eller i grupp/helklass? Ska den redovisas 
muntligt och/eller skriftligt?  
     Orden och uttrycken är hämtade ur den text som finns i anslut-
ning till uppgiften. De står alltid i samma ordning som de före-
kommer i texten.216 Mest omfattande är denna uppgift i Blickpunkt 
fordon då den finns i anslutning till alla texter utom en och kan in-
nebära att upp till 20 ord och uttryck ska förklaras. Minst omfat-
tande är den i Blickpunkt el, där mellan 2 och 5 ords betydelse ef-
terfrågas och inga frågesatser finns. En slutsats man kan dra av 
detta är att modelläsaren i Blickpunkt el inte förutsätts behöva ar-
beta med texternas lexikala del i samma utsträckning som andra 
modelläsare.    
     De frågesatser om ord och uttryck, som återfinns i de övriga 
fem programanknytningsböckerna, innehåller många gånger en 
                                                  
216 Uppgiften Få grepp om texten, som finns i alla programanknytningsböcker, utom i den för Elpro-
grammet, är utformad på samma sätt. Med några få undantag kan denna typ av uppgift lösas genom 
att citera delar av texten. Även här är frågorna kronologiskt ordnade i förhållande till texten.  
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fingervisning om svaret som t.ex. i frågan: ”Hur ser en ogenom-
tränglig djungel ut?”.217  Där finns svaret inbyggt om man känner 
till vad en djungel är. Kursiveringarna ger också en tydlig signal 
om vilka ord och uttryck som ska letas upp i texten. Många gånger 
inleds frågeställningarna med ett ”vad” eller ett ”hur” som i föl-
jande exempel: 
 

Vad är ett oljetråg?  
Vad innebär det att dokumentera något?  
Vad vill man uttrycka när man pekar finger åt nå-
gon/något?  
Vad innebär det att lusläsa en text?218  
  
Hur kör man om man kör i sakta mak?  
Hur yttrar sig följder som är förödande?  
Hur mår någon som är emotionellt störd?  
Hur slutar det om allt vänder sig till det bästa?219  

 
Frågorna är kortfattade och saknar ett personligt tilltal. Den peda-
gogiska rösten är anonym här. Frågeformuleringarna lämnar lite 
utrymme till egna reflektioner kring att ord och utryck kan ha oli-
ka betydelser i olika sammanhang. De signalerar snarare att det 
endast finns ett ”rätt svar”. Ett inflikat ”kan” t.ex. skulle signalera 
att man kan peka finger av flera olika skäl. Frågorna riktar sig inte 
heller tydligt mot texten då de är formulerade i allmängiltiga orda-
lag och går att besvara utan att läsa texten. Den modelläsare som 
postuleras i denna typ av uppgift förutsätts därför egentligen inte 
bearbeta det lästa och inte heller bli nyfiken på att språkliga ut-
trycks betydelse kan skifta beroende på sammanhang.  
      I en faktisk undervisningssituation är det troligt att uppgiften 
kan uppfattas som ett test på att texten har lästs och/eller som ett 
ordförståelseprov. Därmed kan man säga att de har en avstäm-
mande funktion. Hur och vilka frågor som ställs och i vilken ord-
ning de ställs påverkar klassrumsklimatet och därmed inlärnings-
                                                  
217 Frågan finns i Blickpunkt barn och fritid, s. 63.  
218 Blickpunkt fordon, s. 51, Blickpunkt omvårdnad, s. 58, Blickpunkt bygg s. 90 och Blickpunkt 
hotell och restaurang, s. 12. 
219 Blickpunkt fordon, s. 88, Blickpunkt bygg s. 65, Blickpunkt barn och fritid, s. 69 och Blickpunkt 
omvårdnad, s. 33. 
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förutsättningarna i allra högsta grad. Eftersom alla klassrumssitua-
tioner är unika spelar naturligtvis andra faktorer stor roll som t.ex. 
vem eller vilka som får lov att ställa frågor, vilka som får ordet och 
hur svar, tankar och åsikter bemöts av lärare och elever, d.v.s. 
klassrumsinteraktionen.   
     I Opening Dialogue: Understanding the Dynamics of Language 
and Learning in the English Classroom visar Martin Nystrand hur 
sättet att ställa frågor påverkar elevers sätt tänka om och diskutera 
litteratur.220 Han utgår från Bakhtins dialogbegrepp när han talar 
om monologiskt och dialogiskt organiserad undervisning. I en om-
fattande studie finner han att den allra vanligaste klassrumskultu-
ren är monologiskt präglad.221 Nystrand gör reservationen att 
klassrumsdiskurser egentligen aldrig kan vara helt monologiska, 
men att undervisning kan bedrivas utifrån tanken att det är möj-
ligt: 
 

Although classroom discourse, like novels, can never be 
truly monologic, it can be organized and treated as 
though it were.222 

 
Det Nystrand menar är att lärare kan sträva efter monologism. Ett 
sätt att göra det är att på förhand bestämma i vilken ordning vissa 
frågor ska ställas och vilka svar som ska accepteras som de rätta. 
Nystrand kallar denna typ av frågeställningar för ”test questions” 
och menar att de har karaktären av ett förhör.223 När dessa slags 
frågor får styra diskussioner begränsas elevernas möjligheter att få 
tänka själva och dra egna slutsatser utifrån egna erfarenheter. I 
stället för att koncentrera sig på att lära sig något ägnar sig elever-
na åt att försöka lista ut och redogöra för något som någon annan 
redan har tänkt ut.  
                                                  
220 Martin Nystrand, Opening Dialogue: Understanding the Dynamics of Language and Learning in 
the English Classroom, New York, 1997. Nystrand utgår från hundratals olika klassrumsobserva-
tioner av amerikanska åttonde- och niondeklassare, d.v.s. motsvarande svenska högstadieklasser.  
221 Ibid. Nystrand påpekar att Bakhtins dialogiska begrepp är problematiskt eftersom Bakhtin utgår 
från att allt språk är dialogiskt och skapar någon form av mening, men menar att Bakhtins monolo-
giska begrepp antyder ett slutet sätt att bemöta eller ge respons på språkliga uttryck eller att respon-
sen inte syns, s. 11–12. 
222 Ibid. s. 12. 
223 Ibid. s. 7.  



  95 

     De frågor om ords och uttrycks betydelse, som finns under 
uppgiften Förklara orden kan sägas vara organiserade efter en mo-
nologisk princip då de redan finns i läroboken i en viss ordning och 
eftersom de signalerar att det bara finns ett rätt svar. Då de går att 
besvara utan att läsa den tillhörande texten kan man också säga att 
de fjärmar läsaren från texten. 224   
     Trots att de kan sägas fjärma läsaren från texten påminner 
uppgifterna under Förklara orden om de ”slutna färdighetsinrikta-
de kontrollfrågor”, som Ullström talar om och som egentligen bara 
syftar till att läsaren ska visa att texten har blivit läst.225 Uppgifter-
na under Förklara orden måste ses som färdighetsinriktade då de i 
första hand verkar syfta till att träna ordkunskap och de kan också 
tolkas som kontrollfrågor på att orden och uttrycken har blivit för-
stådda.   
     I en senare artikel ”Frågor om litteratur – om uppgiftskulturen i 
gymnasieskolan” utvecklar Ullström sitt resonemang om uppgifter. 
Det uppgiftsmaterial han finner, i olika gymnasieläroböcker för 
svenskämnet, kallar han för ”en uppgiftskultur” och inom den 
upptäcker han framförallt tre olika slag av uppgifter: uppgifter som 
läskontroll, uppgifter som flykt från texten och uppgifter för att 
dikta vidare.226 Uppgifter som läskontroll handlar ofta om textens 
innehåll och Ullström finner dem problematiska eftersom de upp-
muntrar till en icke-litterär läsart då eleverna kan finna svaret utan 
att läsa hela texten. I uppgifter som flykt från texten finns inte sva-
ret i texten överhuvudtaget. Dessa fungerar som ”avstamp mot en 
allmän diskussion, där texten lämnas kvar”, vilket gör att kopp-
lingen till texten blir svag.227 Uppgifter för att dikta vidare finner 
han framförallt i anslutning till lyrik. Enligt Ullström fungerar de 
som inspiration för diktskrivande och riskerar att ersätta tolkning 
och reflektion kring det lästa.   
     Uppgifterna som förekommer under Förklara orden i mitt un-
dersökta läromedel liknar också de uppgifter som Ullström definie-
rar som uppgifter som läskontroll då de går att lösa genom att 
                                                  
224 Några undantag finns dock i Blickpunkt bygg, s. 12 och Blickpunkt fordon s. 43 och 79, där läsa-
ren måste gå tillbaka till texten för att kunna finna fackuttryck, speciella för bygg- och fordons-
branschen.  
225 Ullström, 2007, s. 138. 
226 Ullström, 2009, s. 126–136.  
227 Ibid. s. 135. 
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skumma texten för att finna orden och uttrycken, d.v.s. utan att 
läsa texten i sin helhet.  
     Uppgiften Förklara orden verkar främst syfta till att en isolerad 
språklig färdighet, ordkunskap, ska tränas och då den går att lösa 
utan att läsa texten eller bara genom att skumma igenom texten 
uppmuntrar den till att fokusera på detaljer framför att betrakta 
texten i sin helhet.228 Därmed antyds en ämnessyn som särskiljer 
språk och litteratur. Därför kan man säga att uppgiften konstrue-
rar ett svenskämne som har grundläggande likheter med det ämne 
som Lars-Göran Malmgren definierar som svenska som ett färdig-
hetsämne, ett svenskämne som bl.a. kännetecknas av att undervis-
ningen håller isär språk och litteratur och som inte sätter litteratu-
ren i främsta rummet.229 Den litteratursyn som programanknyt-
ningsböckerna förmedlar kan därmed betecknas som begränsad då 
litteraturen eller texterna ses som sekundära i förhållande till upp-
gifterna.230   
    Jag misstänker också att Förklara orden kan ha en discipline-
rande funktion i en faktisk undervisningssituation då uppgifterna 
alltid är utformade enligt samma mönster och inte kräver att det 
lästa problematiseras i sin helhet och sätts in i ett sammanhang. 
Uppgifterna måste således betraktas som relativt enkla att lösa och 
elever kan alltså arbeta individuellt med dem utan att störa andra. 
Enligt min mening kan sådana uppgifter skapa ett bedrägligt lugn i 
undervisningssituationen eftersom tysta eller lugna klassrumskli-
mat inte behöver innebära att goda inlärningsförutsättningar råder.  
     I studien Tekststrukturens innvirkning på leseforståelsen: En 
studie av fire læreboktekster for ungdomstrinnet og sju elevers le-
sing av dem undersöker Anne Charlotte Torvatn hur läroböckers 
textstrukturer, d.v.s. bl.a. hur deras uppgiftsmaterial, påverkar åt-
tondeklasselevers läsning. Hon finner att elever ofta börjar med att 
söka svar på frågorna innan de läser texten:  
 
                                                  
228 Naturligtvis måste man förstå orden, delarna, i en text för att kunna se helheten men eftersom 
uppgifterna under Förklara orden förutsätter att läsaren inte förstår vissa ord och uttryck i texten 
och/eller förutsätter vilka ord och uttryck som är viktiga att förstå menar jag att helhetsaspekten på 
texten går förlorad.  
229 Jfr. min sammanfattning av L-G. Malmgrens tre olika svenskämnen ovan, s. 77. 
230 Blickpunkt el signalerar inte denna litteratursyn, då uppgiften Förklara orden bara förekommer i 
ringa omfattning. Här signaleras snarare att texten är viktigare än uppgiften.  
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De lette i teksten til de fant en formulering som så ut til å 
stemme med hva det ble spurt om, og brukte denne som 
utgangspunkt. De mer avanserte elevene omformulerte 
lærebokteksten. De mindre avanserte skrev direkte av 
setninger fra boka. Det som var noe overraskende for 
meg, var hvor ofte denne teknikken fungerte godt.231 

 
Torvatn menar att eleverna använder sig av, vad hon kallar för, en 
”matcheteknikk”, som fungerar eftersom eleverna är vana vid att 
lösa uppgifter på detta sätt då det i norska läroböcker verkar fin-
nas en frågetradition som uppmanar till detta.232   
     Utifrån Torvatns iakttagelser är det troligt att elever i en faktisk 
undervisningssituation kan komma att använda en slags match-
ningsteknik för att besvara de frågor om ord och uttryck som finns 
under uppgiften Förklara orden eftersom det inte är nödvändigt att 
läsa hela texten för att lösa uppgiften. Torvatn menar att ett sådant 
sätt att lösa uppgifter på, d.v.s. att inte hela textens sammanhang 
begrundas, bara kan skapa fragmentariska och föga användbara 
kunskaper.233 I det här sammanhanget hävdar hon också att elever-
nas syn på vad kunskap är har ett tydligt samband med hur de blir 
bedömda och att betyg spelar stor roll.  
     Jag menar att elever alltid utsätts för någon form av värdering 
när de deltar i en undervisningssituation, så även när de löser olika 
slags uppgifter. Om dessa uppgifter uppmuntrar till att lyfta fram 
detaljer framför helheter, som ju är fallet med de uppgifter som 
finns under Förklara orden innebär det även att ett visst sätt att 
närma sig ett innehåll sanktioneras. Eftersom uppgifterna efterlyser 
ett visst kunskapsstoff, i det här fallet kunskaper om ords betydel-
se, säger uppgifterna också något om den kunskapssyn som läro-
medlet kan sägas förmedla. Enligt min mening signaleras en, vad 
man kan kalla, passiv kunskapssyn. Den utgår från föreställningen 
att kunskap är, några på förhand bestämda enskilda fakta, som ska 
läras in, d.v.s. en kunskapssyn som betonar faktainlärning och re-
                                                  
231 Anne Charlotte Torvatn Tekststrukturens innvirkning på leseforståelsen: En studie av fire lære-
boktekster for ungdomstrinnet og sju elevers lesing av dem, Diss. Elverum, 2004, s. 266.  
232 Ibid.  
233 Ibid. 
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dogörelse framför tolkning och analys. Utifrån denna föreställning 
ses inte kunskapandet som en aktiv process.  
     Uppgiften Förklara orden handlar alltså snarare om att utföra 
ett disciplinerande arbete än om att bearbeta, tolka och lära sig nå-
got genom att läsa texter. Därför vill jag benämna dessa uppgifter 
som disciplinerande faktauppgifter. Dessa stimulerar inte till en 
läsning som berör och inte heller kan de bidra till någon djupare 
förståelse för texten. Snarare hindrar de läsaren från att få tillträde 
till texten. Med undantag av modelläsaren i Blickpunkt el, som inte 
förväntas arbeta med ordkunskap i någon större utsträckning, för-
väntas alla de olika modelläsare som konstrueras i programan-
knytningsböckerna således främst redogöra för de rätta svaren, inte 
bli engagerad av sin läsning.  
   
Skrivförslag som gäller skrivande? 
Uppgiften Skrivförslag innebär som uppgiften antyder att skriva. 
Den finns i anslutning till de flesta texterna i alla programanknyt-
ningsböcker och innehåller oftast en, ibland två skrivuppgifter. 
Även här finns likheter mellan böckerna, men också stora skillna-
der när det gäller variation av textgenrer, skrivinstruktioner och 
vilka krav som skrivuppgiften ställer på skribenten.  
      I böckerna som vänder sig till programmen Barn- och fritid, 
Hotell- och restaurang, samt Omvårdnad är skrivuppgifterna likar-
tade förutom att de knyter an till olika yrken. Här är den vanligas-
te uppgiften att berätta eller beskriva något som anknyter till den 
kommande yrkesrollen. Insändare och olika slags artiklar före-
kommer också. Gemensamt för dessa böcker är också att skrivin-
struktionen är kortfattad. Störst skillnader finner man mellan å ena 
sidan böckerna för programmen Bygg och El, som t.ex. innehåller 
mer detaljerade skrivanvisningar, ett varierande antal textgenrer 
bl.a. insändare, kåseri, radiomanus, referat och novell och där 
skrivuppgiften inte bara anknyter till ett yrke – och å andra sidan 
boken för Fordonsprogrammet som innehåller minst antal skriv-
uppgifter och där många uppgifter går ut på att skriva korta och 
enkla texter i punktform, som anknyter till ett yrke inom fordons-
branschen, t.ex. en förteckning över verktyg. Med tanke på över-
ensstämmelser i uppgiftsmaterialet kan man alltså dela in böckerna 
i tre olika grupper: 
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1 
Blickpunkt barn och fritid  
Blickpunkt hotell och restaurang  
Blickpunkt omvårdnad  
 
2 
Blickpunkt bygg 
Blickpunkt el 
 
3 
Blickpunkt fordon 

 
För att kunna belysa de likheter och skillnader jag finner i de olika 
programanknytningsböckernas Skrivförslag presenterar jag fort-
sättningsvis en mer djupgående analys av tre läroböcker, en från 
varje grupp ovan: Blickpunkt barn och fritid, Blickpunkt el och 
Blickpunkt fordon. Jag börjar med boken för Barn- och fritidspro-
grammet.  
     Nedan presenteras de skrivuppgifter som finns under uppgifts-
typen Skrivförslag i Blickpunkt barn och fritid: 
 

Dikt (haiku eller tanka) om barndomsminnen (s. 10) 
Artikel i ungdomstidning om att bekämpa fördomar  
(s. 15) 
Berätta om dina mål och drömmar (s. 15) 
Berätta om vad som påverkade din uppväxt (s. 16) 
Berätta om när du blev orättvist behandlad (s. 20) 
Tio gyllene regler: Fostra barn i förskola/fritidshem  
(s. 20)  
Berätta om hur du vill vara som förälder. (s. 23)  
Referat: Välj intressant debattartikel om barnuppfostran 
(s. 23) 
Brev: Låtsas att du ska anordna ett föräldramöte (s. 26)  
Brev till kommunen för att äska medel för utemiljö  
(s. 26) 
Brev till Karin (i texten) (s. 33) 
Skriv om texten till ett manus (s. 33) 
Lista på facktermer som har att göra med förskola (s. 39) 
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Välkomstbrev till en förälder och ett nytt barn (s. 39) 
Skriv om texten eller delar av texten till skriftspråk  
(s. 41) 
Insändare om hur jag vill arbeta med språket på min  
arbetsplats  (s. 41) 
Lista på råd till föredragshållare (s. 47) 
Brev/Mejl: Råd till en kompis om att hålla föredrag  
(s. 47) 
Förklara sju ord, som har med kulturmöten att göra  
(s. 55) 
Berätta om hur du kände dig på en ny arbetsplats (s. 63) 
Brev: råd till Eva (i texten) (s. 63) 
Debattartikel till ungdomstidning om hur datorer bör 
användas i arbetet med barn och ungdomar (s. 69) 
Låt ett barn berätta en saga som du återger i skrift  
(s. 72)  
Barnsaga (s. 72) 
Informationsblad till föräldrar om vikten av att läsa 
godnattsaga. (s. 72) 
Dagbok: Låtsas att du är någon i texten och skriv om 
kaffekalaset (s. 76) 
Skriv om texten till pjäsmanus. (s. 76) 
Beskriv en bra idrottsledare (s. 84)  
Berätta om en tränare som inspirerat dig (s. 84) 
Brev till föräldrar och barn inför första träningstillfället 
(s. 89) 

 
Sammanlagt är det 30 uppgifter, som går ut på att skriva. Av dem 
är det endast 6 som tar avstamp i den text som uppgiften är riktad 
mot och på något sätt kräver en tankemässig och skriftlig bearbet-
ning av det lästa (brev till Karin och Eva, skriva om text till manus, 
skriftspråk och pjäsmanus samt skriva dagbok). De övriga 24 upp-
gifterna är helt oberoende av texten och kan utföras utan stöd av 
denna även om själva ämnet eller innehållet i den kan ses som en 
inspirationskälla. Utmärkande för skrivinstruktionerna är också att 
de är mycket kortfattade, som följande exempel:  
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Sammanfatta gruppens synpunkter och skriv en debattar-
tikel till en ungdomstidning om hur du anser datorer bör 
användas i arbetet med barn och ungdomar. Bestäm själv 
vilken åldersgrupp du vill utgå från.234 

 
Uppgiften vänder sig till ett ”du”. Här synliggörs en pedagogisk 
röst. Den kortfattade instruktionen saknar resonerande partier som 
kan skapa ett personligt tilltal och kan uppfattas som en korthug-
gen uppmaning. Den text som hör till uppgiften ovan är ett utdrag 
ur en bok som heter Cyberungar.235 Den kan inte utgöra exempel 
på hur en debattartikel eller argumenterande text kan utformas då 
flera textpartier har tagits bort. Snarare presenterar den fragmenta-
riska åsikter om cybervärlden, kommunikation på nätet, samt 
barns TV-tittande och användning av datorer. Uppgiftens koppling 
till texten är således svag. 
     I uppgiften sägs det ingenting om hur man kan utforma en de-
battartikel. Däremot uppmanar uppgiften innan till att föra en dis-
kussion i grupp om hur man bäst förhåller sig till IT-teknik i barn- 
och ungdomsverksamhet och om vad barn behöver lära sig när det 
gäller datorer, vilket talar för att uppgifterna ska göras i en viss 
ordning. Här konstrueras en modelläsare som förutsätts göra läro-
bokens uppgifter i samma ordning som de är upptagna i lärobo-
ken.    
     Ett annat exempel på att sammankoppling text och uppgift är 
svag finner man i uppgiften Skrivförslag som hör till en av de för-
sta texterna i läroboken, ”Ge mig en boxboll!”.236 Texten, som jag 
betecknar som sakprosa, är en redogörelse för vad några barn på 
en förskola gör med en boxboll, som hängts upp inomhus. Den 
förmedlar att det är positivt att barn får röra på sig. De två skriv-
uppgifterna till texten är att skriva ett brev till föräldrar på en för-
skola och motivera att utemiljön är viktig och att i ett annat brev 
till kommunen begära extra medel för att förbättra utemiljön.      
     Vidare kan påpekas att skrivinstruktionen inte innehåller någon 
information om vad man bör tänka på när man formulerar ett 
brev, trots att de Skrivförslag som finns i Blickpunkt barn och fri-
                                                  
234 Blickpunkt barn och fritid, s. 69. 
235 Ibid. s. 66–68. Texten är skriven av Ylva Edenby. 
236 Ibid. s. 23–24. Uppgiften finns på s. 25.  
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tid innehåller totalt sju uppgifter, som går ut på att skriva brev. 
Alldeles i slutet av boken, i anslutning till det sista ”skrivförslaget” 
finns dock ett ”tips”: ”Tips! I din lärobok i svenska kan du läsa 
om hur man ställer upp ett brev.”237 Här kan man notera att for-
muleringen ”hur man ställer upp ett brev” kan signalera att det 
bara finns ett enda sätt att göra det, vilket innebär att man bortser 
från mottagaraspekten. I läroboken, Bra Svenska A, går det för öv-
rigt inte att finna något om brevskrivning i register eller innehålls-
förteckning. Det samma gäller för Bra Svenska B.      
     Referat- och insändaruppgiften åtföljs också av en hänvisning 
till någon av grundböckerna. En enda uppgift innehåller en in-
struktion om hur texten ska utformas:    
 

Beskriv något eller några minnen från din barndom. 
Uttryck detta i diktform. Använd dig av de asiatiska dikt-
formerna haiku eller tanka som bygger på stavelseräk-
ning. För att veta antalet stavelser  
kan du räkna antalet vokaler.  
En haiku består av tre rader. Den första raden har fem sta-
velser, den andra sju och den tredje fem. I en tanka lägger 
man till två rader som vardera innehåller sju stavelser. 
 
En haiku kan se ut så här: 
 
Sol, lek, skoj, saft, glass 
Koja och mycket plåster 
Mor, far, syster, bror238 

 
Den text som finns i anslutning till uppgiften är ett utdrag ur en 
roman och kan inte användas som förebild för skrivandet annat än 
möjligen som inspiration då den handlar om barndomsminnen. 
     Ingen koppling görs till haikuns och tankans historiska kontext. 
Instruktionen är inte svår att följa, men att räkna vokaler för att få 
reda på hur många stavelser ett ord innehåller stämmer inte alltid 
(zoo, yuppi, yacht, etc.). Ingenting står det t.ex. om att allitteratio-
ner, assonans, epitet och ordlekar brukar vara stående inslag i tan-
                                                  
237 Ibid. s. 89.  
238 Ibid. s. 10. 
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kan. Den haiku som ges som exempel verkar vara tagen från mo-
dern tid. Enligt min mening är den en torftig förebild såväl språk-
ligt som innehållsmässigt och vänder sig snarare till ett barn på låg- 
eller mellanstadiet än till en gymnasieelev. Den modelläsare som 
postuleras i uppgiften förutsätts inte vilja dikta för att uttrycka 
tankar i koncentrerad form utan snarare för att lära sig något som 
kan knyta an till eller vara användbart i den kommande yrkesrol-
len, något som alltså genomsyrar skrivuppgifterna i Blickpunkt 
barn och fritid. Därför väljer jag att kalla sådana uppgifter för yr-
kesrelaterade uppgifter. De allra flesta uppgifter som finns under 
Skrivförslag i Blickpunkt barn och fritid kan kategoriseras som yr-
kesrelaterande uppgifter. Dessa uppgifter syftar inte till att utveckla 
skrivandet och har ingenting att göra med läsning, bearbetning el-
ler tolkning av text. Skrivuppgifterna handlar snarare om att förbe-
reda sig för ett kommande yrkesliv. Det svenskämne som konstrue-
ras här motiverar således skrivuppgifter utifrån ett enda innehålls-
ligt kriterium då skrivandet ska utgå från sådant som kan ge kun-
skaper som är bra att ha i ett kommande arbetsliv inom barn- och 
skolomsorg, som t.ex. att skriva brev till föräldrar och att ta ställ-
ning till hur man ska förhålla sig till barns användande av datorer. 
De texter som finns i anslutning till skrivuppgifterna fyller således 
inte någon egentlig funktion. Här antyds en litteratursyn som beja-
kar en oreflekterad läsning av lärobokens texter.  
     I Blickpunkt fordon finns betydligt färre skrivförslag (12): 
  

Skriv om dig och berätta om din utbildning. (s. 10) 
Berätta om vilken bil du vill ha. (s.24) 
Välj namn till energisnål bil och motivera valet. (s. 27) 
Lista på vad man behöver veta för att hålla sig uppdate-
rad om bilbranchen. (s. 33) 
Lista på vad man ska tänka på innan man börjar renove-
ra en gammal bil. (s. 39) 
Förteckning över en verktygslådas innehåll och förteck-
ning över utrustning man behöver för att kunna öppna en 
verkstad. (s.43) 
Kvitto och faktura (s. 52) 
Lista på tio tips att tänka på vid kundkontakt. (s. 58) 
Berätta om minnen från bilåkning med en förälder. (s. 68) 
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Brev till försäkringsbolag (från person i texten) om skada 
på motorcykel. (s. 80) 
Platsansökan och meritförteckning. (s. 89) 
Berätta fortsättningen på en saga. (s. 99) 

 
Det är endast två av uppgifterna (brev och fortsättning på saga) 
som på något sätt relaterar till den tillhörande texten och det krävs 
ingen djupare analys av texten för att klara uppgifterna eftersom 
de fokuserar på handlingen. Likt skrivuppgifterna i Blickpunkt 
barn och fritid antyder uppgifternas svaga koppling till texten en 
litteratursyn som förutsätter en oreflekterad läsning.  
     Flera genrer som tas upp under Skrivförslag i Blickpunkt barn 
och fritid återfinns inte i Blickpunkt fordon, t.ex. insändare, referat 
och debattartikel. Det är sådana texter som förutsätter att skriben-
ten bl.a. motiverar och argumenterar. Endast en uppgift i Blick-
punkt fordon kräver i viss mån att något ska motiveras – valet av 
namn till en bil – vilket inte kan betraktas som en avancerad skriv-
uppgift. De övriga texterna som ska skrivas är fyra berättande var-
av tre anknyter till bilar eller bilism och ska handla om den egna 
verkligheten eller den egna erfarenheten. Därutöver ska fem listor 
skrivas på diverse bilbranschrelaterade saker, samt ett brev, ett 
kvitto, en faktura och en platsansökan. Likt skrivuppgifterna i 
Blickpunkt barn och fritid förbinds skrivuppgifterna i första hand 
till sådant som anknyter till ett kommande yrkesliv, den typ av 
uppgifter som jag kallar yrkesrelaterade uppgifter.      
     Skrivuppgifterna i Blickpunkt fordon innebär att främst korta 
och okomplicerade texter ska formuleras – texter som de flesta 
som har gått ut grundskolan förmodligen redan kan eller borde 
kunna utforma. Därför kan man hävda att modelläsaren i Blick-
punkt fordon inte förväntas utveckla sitt skrivande i någon nämn-
värd grad. Något som talar för detta är att det inte förekommer 
några instruktioner till skrivuppgifterna annat än att några få hän-
visningar görs till grundböckerna om hur man skriver kvitto, fak-
tura, brev, platsansökan och meritförteckning. I en hänvisning 
nämns också Internet: ”Tips! I din svenskbok eller på nätet kan du 
få tips på hur man skriver ett kvitto och hur man ställer upp en 
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faktura.”239 I grundböckernas register och innehållsförteckningar 
går det dock inte att finna något om kvitto, faktura och brev. Det 
är endast i grundboken för B-kursen som det finns upptaget något 
om platsansökan och meritförteckning. Att hänvisningarna så ofta 
inte är till någon hjälp antyder också att det konstrueras en model-
läsare, som inte förutsätts fördjupa sig i hur man kan arbeta med 
olika slags texter eller att bli medveten om specifika drag inom oli-
ka genrer.  
     Sammanfattningsvis är de Skrivförslag som ges i Blickpunkt 
fordon få och uppgifterna kan utföras genom ett minimum av 
skriftlig produktion. Ett av målen för kursen Svenska A är att ele-
verna ska ”kunna använda skrivandet som ett medel för att utveck-
la tänkande och lärande”.240 I en faktisk undervisningssituation har 
jag svårt att se hur de skrivuppgifter som erbjuds skulle kunna bi-
dra till att utveckla den skriftliga förmågan i den vidare mening 
som kursplanen talar om.  
     Flera studier pekar också på att programtillhörighet spelar stor 
roll för hur och i vilken omfattning skrivandet realiseras, såväl 
inom svenskundervisning som i andra ämnen.241 Maria Westman 
undersöker elevers skrivande i alla ämnen. När hon undersöker 
skriftbruket i en byggklass och en omvårdnadsklass finner hon sto-
ra skillnader och menar att det finns olika skriftpraktiker som 
bottnar i att karaktärsämnena är uppbyggda på olika sätt. I om-
vårdnadsklassen utgår man mycket från det man talar om och här 
skriver man i hög grad under karaktärsämneslektioner till skillnad 
från byggklassen där man ägnar sig åt att utföra praktiskt arbete 
och här skriver man egentligen inte alls.242 Westman hävdar samti-
digt att karaktärsämnena fokuserar i liten grad på det skriftbruk 
som yrket kräver och menar att elever behöver förberedas för det 
framtida yrkets krav på skrivande: ”Genom att i karaktärsämnet 
visa upp en mångfald av olika texter i olika former och med olika 
                                                  
239 Blickpunkt fordon, s. 52. De andra ”tipsen” finns på s. 80 och s. 89.  
240 Lpf-94, Kursplanen för Svenska under ”Mål” för kursen Svenska A. 
241 Tidigare har jag t.ex. tagit upp Bergmans studie, 2007, som visar att man kan tala om olika 
svenskämnen på gymnasiet och att de stora skillnaderna finns mellan yrkesförberedande och studie-
förberedande program. Andra studier som pekar på att det finns olika svenskämnen för olika elev-
grupper är Lundström, 2007 och Christina Olin-Scheller, Mellan Dante och Big Brother: En studie 
om gymnasieelevers textvärldar, Diss. Karlstad, 2006. 
242 Maria Westman, Skriftpraktiker i gymnasieskolan: Bygg- och omvårdnadselever skriver, Diss. 
Stockholm, 2009, s. 179–180. 
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funktioner kan eleven förses med en beredskap att möta olika 
skriftpraktiker i ett framtida yrkesliv.”243  
     Här uppkommer dock frågan hur mycket ett förmodat yrkesval 
kan eller bör styra vilka slags texter unga människor ska fokusera 
på för att utveckla tänkande och skrivande. Om nu karaktärsäm-
net redan påverkar andra ämnen, bland dem svenskämnet, kan det 
tyckas vara mer väsentligt att föra en diskussion om hur skolan 
kan bidra till att alla elever, oavsett valt studieprogram, kan få 
möjlighet att utveckla skrivande och nå de mål som kursplanen i 
svenska talar om. Westman menar att alla lärare måste ta ett med-
vetet ansvar för elevers skrivutveckling i ”mer ämnesöverskridande 
arbetsformer”.244 Med tanke på att Westman själv kommer fram 
till att karaktärsämnena bara fokuserar på det framtida yrkets 
skrivbehov i liten grad uppkommer frågan om vilken roll svensk-
ämnet får i de arbetsformer som hon föreslår. Jag menar att det 
finns en risk att svenskämnet kan komma att fungera som ett 
hjälpämne, som anpassas efter andra skolämnen och arbetslivets 
önskemål.  
     Enligt kursplanen är det möjligt att: ”i stor utsträckning utgå 
från elevernas önskemål, förutsättningar och erfarenheter och ta 
hänsyn till de språkliga sammanhang som är väsentliga för den 
valda studieinriktningen”245, men att utgå från, d.v.s. att ha elever-
na som utgångspunkt, och ta hänsyn till, d.v.s. beakta, vald studie-
inriktning kan, enligt min mening, knappast innebära att vald stu-
dieinriktning ska styra vilka slags texter och vilka krav som ställs 
på skrivandet inom svenskämnets ramar. Dessutom har elever 
inom en vald studieinriktning rimligen olika önskemål, som inte 
behöver vara kopplade till karaktärsämnena.  
     En undersökning som pekar på att svenskämnet sällan bidrar 
med ett eget ämnesinnehåll i ämnesintegrerade projekt är Annika 
Bergströms Två olika ämnen? Svenska språket på gymnasiet och på 
högskolan. Hon tar upp att det snarare finns en tendens till att 
                                                  
243 Ibid. s. 181. Karaktärsämnets roll för skrivutveckling, d.v.s. att eleverna ska förberedas för det 
valda yrkets krav på skriftlighet tas även upp på s. 187. 
244 Ibid. s. 191. 
245 Lpf 94, Kursplanen i Svenska, under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad”. 
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andra ämnen står för innehållet och att svenskämnet tenderar till 
att bli ett allmänt hjälpämne i ämnesövergripande arbetsformer.246   
      Blickpunkt fordon kan ses som ett exempel på vad som händer 
när svenskämnets innehåll väljs med hänsyn till de karaktärsäm-
nen, som den förutsatta modelläsaren antas ha. Man kan säga att 
syftet med uppgifterna är att de ska ha ett ämnesöverskridande in-
nehåll. De skrivuppgifter som tas upp under uppgiftskategorin 
Skrivförslag syftar tveklöst till att anpassa skrivandet efter vilka 
texter som kan behövas skriva i det framtida arbetslivet, t.ex. lis-
tor, kvitton, fakturor och brev till försäkringsbolag. I vilken mån 
de kan tänkas vara skrivutvecklande och vilken uppmärksamhet 
denna typ av uppgifter bör få inom svenskämnets ramar kan ifrå-
gasättas. Blickpunkt fordons skrivuppgifter kan ses som ett tydligt 
exempel på hur svenskämnets innehåll kan komma att urholkas 
när innehållet anpassas efter ett annat ämne och arbetslivets krav 
på skrivkompetens.  
     De uppgifter som jag kallar yrkesrelaterade uppgifter och som 
jag finner bland de skrivuppgifter som Blickpunkt barn och fritid 
och Blickpunkt fordon presenterar under läroböckernas egen kate-
gori Skrivförslag antyder en litteratursyn som bejakar en naiv och 
oreflekterad läsning, och som främst ser texten som ett medel att 
anpassa svenskämnet till det valda programmets karaktärsämne. 
Den bakomliggande kunskapssynen fäster stor vikt vid en nytto-
aspekt kopplad till ett framtida yrkesliv.  
     I utbildningssammanhang är tanken om att de kunskaper som 
ska tillägnas i skolan ska stå i nära relation till samhället och livet 
inte ny. Frågan om vad kunskap är och vilken kunskap som ska tas 
upp i undervisning har debatterats livligt under lång tid.   
     I skoldebatten framträder både politiska och pedagogiska ar-
gument för vilken kunskap som ska läras i skolan. Bernt Gustavs-
son menar att debatten inte problematiserar kunskapsbegreppet 
och att den måste ses i ett historiskt perspektiv. Då framträder 
framförallt den klassiska motsättningen mellan ett förmedlingspe-
dagogiskt och ett progressivistiskt eller reformpedagogiskt synsätt 
på skolverksamheten, där det förra inkluderar en kunskapssyn som 
bl.a. utgår från att kunskapen är en färdig produkt som ska läras 
                                                  
246 Annika Bergström, Två olika ämnen? Svenska språket på gymnasiet och på högskolan, Göteborg, 
2007, s. 129–131. 
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in och det senare lägger större vikt vid inflytande, motivation och 
problemorienterade studier.247   
     Enligt Gustavsson påverkar samhällets förändringar progressi-
vismens inställning. Under 1990-talets växande, oöverblickbara, 
kunskapsmängd krymper läroplanernas innehållsliga anvisningar 
och här framträder en ny inställning som innebär att eleverna själ-
va får söka sina egna vägar att lära.248 I 2000-talets kunskapsdebatt 
finner han en stark tendens till att vilja anpassa undervisningens 
innehåll efter problem man förväntas stöta på inom yrken och 
verksamheter ute i samhället. Detta synsätt finner man tydliga spår 
av i mitt undersökta läromedel, t.ex. i de skrivuppgifter som syftar 
till att någon verksamhet inom olika yrken behandlas. 
     Tendensen att vilja anpassa undervisningens innehåll efter pro-
blem man kan tänkas möta inom yrkesliv finner man också bland 
lärarstuderande. Det framkommer i Magnus Perssons artikel ”Att 
läsa Lolita på lärarutbildningen”.249 När blivande lärare diskuterar 
läsningen av Vladimir Nabokovs roman Lolita (1955), ställs de in-
för frågan om vilka argument för och/eller emot att läsa Lolita 
inom ramen för svensklärarutbildningen som de vill lyfta fram. I 
studenternas svar både legitimeras och avvisas läsningen av den 
provocerande romanen utifrån yrkesinstrumentella argument.      
     I mitt undersökta läromedel finns spår av 1970-talets progressi-
vistiska kunskapssyn då både texter och uppgifter är ordnade efter 
ett tematiskt mönster utifrån ett förutsatt intresse för ett komman-
de yrkesliv och egna erfarenheter efterfrågas ofta, men detta inne-
bär dock inte att läromedlet utgår från elevens erfarenheter. Snara-
re styr den kunskapssyn som Gustavsson finner i 2000-talets de-
batt, som innebär att stor hänsyn tas till sådana kunskaper som ar-
betsliv och marknadskrafter har nytta eller behov av.  
     Enligt Staffan Hellberg började man tidigt att intressera sig för 
näringslivets behov, vilket återspeglas i det svenskämne som Lars-
                                                  
247 Bernt Gustavsson, Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm, 
2002, s. 27–30. Bernt Gustavsson, Utbildningens förändrade villkor: Nya perspektiv på kunskap, 
bildning och demokrati, Stockholm, 2009, s. 36–37. Här utvecklar Gustavsson diskussionen om de 
två motsatta renodlade inställningarna till utbildning och föreslår ett tredje sätt att se på utbildning. 
Han framhåller att begreppen kunskap, bildning och demokrati måste problematiseras och betraktas 
utifrån att de är ömsesidigt beroende av varandra.   
248 Ibid.  
249 Magnus Persson, ”Att läsa Lolita på lärarutbildningen”. I: TFL: Tidskrift för litteraturvetenskap,, 
2010:3-4, 2010. 
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Göran Malmgren definierar som svenska som ett färdighetsämne. 
Under 1950-talet bekostade Studieförbundet Näringsliv och Sam-
hälle en undersökning i syfte att ta reda på vilka färdigheter i ma-
tematik och svenska som behövdes för fortsatta studier och yrkes-
liv. De tillfrågade arbetsledarna ”angav sådant som förmågan att 
slå i alfabetiska uppslagsböcker, läsa kortare instruktioner och fyl-
la i blanketter”.250 Med tanke på att de få uppgifter som explicit 
manar till skrivande i Blickpunkt fordon och Blickpunkt barn och 
fritid ofta handlar om att producera enkla texter som anknyter till 
det kommande yrkeslivet så verkar läroböckerna vara mer anpas-
sade efter, eller styrda av, arbetslivets krav än kursplanen i svens-
ka. 251       
     De två modelläsare som postuleras i böckerna för programmen 
Barn- och fritid och Fordon förutsätts således främst skriva texter 
som de kan behöva formulera i sitt framtida yrkesliv och texter 
som handlar om den framtida yrkesrollen eller yrkesbranschen. Ur 
ett svenskämnesperspektiv ställs det således låga krav på skrivandet 
i Blickpunkt barn och fritid och Blickpunkt fordon.  
     Betydligt högre krav ställs det däremot på skrivandet i Blick-
punkt el, där uppgiften Skrivförslag tar upp en mängd olika genrer:  

 
Brev: Föreställ dig själv för hundra år sedan och ditt nya 
liv när du för första gången fått uppleva elektricitet (s. 6)  
Blogg om övernaturliga väsen (s. 12)  
Informerande text om en vetenskapsman (s. 13)252  
Baksidestext till favoritbok eller en som du vill skriva  
(s. 19) 
Två notiser om följderna av att elektriciteten uppfanns 
(s. 25) 
Populärvetenskaplig artikel om något sätt att utvinna el 
(s. 28) 
Reportage om praktikplats (s. 29) 

                                                  
250 Hellberg, 2008, s. 8. Här refererar Hellberg till Husén & Dahlöf, 1960.  
251 Ett av målen för Svenska A är att ”kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tän-
kande och lärande” (Lpf 94, Kursplan för svenska under ”Mål”). Frågan uppkommer om vad skriv-
uppgifterna kan tillföra för nya kunskaper då de har så stark anknytning till ett innehåll, d.v.s. så-
dant som är relaterat till ett visst yrke, och i vilken mån detta kan utveckla tänkandet.  
252 Den informerande texten ska skrivas om Michael Faraday, som också figurerar i den skönlitterära 
text som finns i anslutning till skrivuppgiften. 
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Saga (s. 33) 
Krönika om att vara tonåring (s. 39) 
Kontaktannons (s. 39) 
Kärleksbrev, språkligt anpassat till tid hundra år tillbaka 
(s. 39) 
Avsluta en novell (s. 46) 
Arbetsinstruktioner i punktform (s. 53)  
Skriva om berättelse i ett annat perspektiv (s. 56) 
Radiomanus där ord om elektricitet förklaras (s. 67) 
Seriestrip om mysterium som innehåller humor eller 
övernaturliga krafter (s. 72) 
Tre berättelser (s. 72 och s. 96) 
Referat av text i läroboken (s. 78) 
Tal om eget valt innehåll (s. 84–85) 
PM om din samtid (s. 90) 
Argumenterande insändare om maskiners påverkan av 
våra liv (s. 90–91) 
Fiktiv intervju med författare till lärobokens text (s. 96) 

 
Jämfört med Blickpunkt fordon är det betydligt fler och också mer 
krävande skrivuppgifter.253 Dessutom är Blickpunkt el ensam om 
att ta upp en kategori av uppgift, Skriv vidare, som manar till yt-
terligare textproduktion, vilket tyder på att skrivandet värderas 
högre här än i de övriga programanknytningsböckerna. 
      Uppgiften Skrivförslag i Blickpunkt el skiljer sig även på ett 
annat sätt jämfört med de övriga böckerna. Det förekommer inga 
”tips” i form av hänvisningar till grundböckerna om olika skriv-
genrer. I stället finns några instruktioner som är mer utförliga och 
informativa. Den pedagogiska rösten får ta mer plats här. Det är 
bara i Blickpunkt bygg som liknande skrivinstruktioner förekom-
mer.254 I boken för Elprogrammet tas, förutom sådant som kan ge 
skrivandet inspiration, fakta upp om hur skrivandet ska gå till.255 
Vid två tillfällen får den tillhörande texten också tjäna som exem-
                                                  
253 Det är endast i Blickpunkt bygg som uppgiften Skrivförslag innehåller ett liknande utbud. 
254 Se t.ex. Blickpunkt bygg, s. 78. I läroboken finns bara en hänvisning till ”din svensklärobok”, men 
den görs i anslutning till ingående information om hur man skriver ett referat, s. 24–25. 
255 Blickpunkt el, s. 12, 28, 53, 78, 84.  
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pel på den textgenre som ska skrivas.256 En annan uppgift tar upp 
perspektivbyte och allvetande författare och för att kunna göra den 
behöver man gå tillbaka till texten, som är en novell skriven av Ari 
Behn.257 Fem skrivuppgifter under Skrivförslag förutsätter att den 
tillhörande texten bearbetas.258 Här antyds en litteratursyn som i 
viss mån uppmärksammar textens språkliga och litterära kvaliteter 
och som utgår från att texten kan tillföra kunskap, t.ex. om hur 
texter kan utformas. Läroboken förmedlar således en kunskapssyn 
som, till skillnad från de övriga böckerna, inte bara betonar yrkes-
relaterade kunskaper.      
     Det finns dock exempel på, vad jag vill beteckna som, otillräck-
liga instruktioner även i Blickpunkt el, som t.ex. den om hur ett re-
portage kan göras: 
 

Reportage är en längre text som har lite fler och högre 
krav på sig än vad artikeln har. Ett reportage kan du inte 
skriva om [du] inte har gjort en större undersökning och 
till och med själv varit på plats så att du sedan kan be-
skriva miljön och händelsen på ett trovärdigt sätt. Skriv 
ett reportage på ca 600 ord. Skriv om något som intresse-
rar dig! Ta med dig uppgiften ut på din APU och skriv 
om företaget du är på.259 

 
Visserligen görs en jämförelse med uppgiften innan där en popu-
lärvetenskaplig artikel ska skrivas, men det räcker inte med att få 
veta att ett reportage ”har lite fler och högre krav på sig än vad ar-
tikeln har”, att man måste göra en större undersökning och ”själv 
varit på plats” för att skriva ett reportage på 600 ord. I det här fal-
let kan inte den text som finns i anslutning till uppgiften tjäna som 
exempel då den är en populärvetenskaplig artikel om datorns 
barndom. Dessutom sägs det att man ska skriva om något som 
man är intresserad av samtidigt som instruktionen tydligt anger att 
                                                  
256 Ibid s. 28 där texten är en populärvetenskaplig artikel och uppgiften är att skriva en sådan. Se 
även s. 33 där text och uppgift är en saga.  
257 Ibid. s. 54–56. 
258 Ibid. s 6, 28, 46, 56, 78. 
259 Blickpunkt el, s. 29. Uppgiftsinstruktionen innehåller en motsägelsefull aspekt då de nationella 
proven i svenska ofta innehåller en uppgift att skriva ett reportage. Under ett skrivningstillfälle är det 
knappast möjligt att skriva ett reportage om det finns krav på att göra en stor undersökning och att 
skribenten själv måste ha varit på plats. 
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reportaget ska handla om APU-platsen. Här uttrycks det explicit 
att modelläsarens intresse förutsätts vara sådant som berör yrkes-
valet.  
     Modelläsaren i Blickpunkt el antas således också vara intresse-
rad av sitt kommande yrkesliv, men även av annat. Denna model-
läsare förväntas även att gå tillbaka till det lästa, sätta det i en kon-
text och antas också kunna utveckla den skriftliga förmågan.  
     De uppgifter som man finner under Skrivförslag kan således 
inte definieras som yrkesrelaterade uppgifter då de även samman-
kopplas till sådant som ligger utanför yrke och arbetsliv. Många 
uppgifter tar upp ett innehåll som kan föras till svenskämnet då de 
placerar språk och text i centrum i stället för yrkesliv. Därför väljer 
jag att beteckna dessa som språk- och textrelaterade uppgifter.  
     Det finns alltså en stor skillnad mellan skrivuppgifternas syfte i 
å ena sidan Blickpunkt barn och fritid och Blickpunkt fordon och å 
andra sidan Blickpunkt el, då skrivuppgifterna i den senare betonar 
själva skrivandet. Man kan tala om att läroboken för Elprogram-
met förmedlar en annan ämnessyn än de övriga två då skrivuppgif-
terna verkar vara valda utifrån ett svenskämnesperspektiv och inte 
bara utifrån en strävan att anpassa innehåll efter vald studieinrikt-
ning. Därför väljer jag att definiera det svenskämne som Blick-
punkt el kan sägas konstruera som ett svenskämne med yrkesan-
knytning.  

 
Dina funderingar – men inte i första hand om texten   
Ingen av programanknytningsböckerna tar upp hur arbetet med 
uppgiften Dina funderingar ska redovisas.  Jag fortsätter här att 
främst utgå från böckerna som vänder sig till programmen Barn- 
och fritid, Fordon och El.  
      I Blickpunkt barn och fritid finns uppgiften Dina funderingar 
till alla texter.260 Frågeställningarna är kortfattade och utgörs för 
det mesta bara av en mening som de till texten ”Barndomsmin-
nen”, som är ett utdrag ur Inger Edelfeldts Kamalas bok:   

 
Vilken roll får Kamala i flickans liv? 
Hur påverkas man som vuxen av sina barndomsminnen? 

                                                  
260 Här räknar jag Rousseaus och Keys texter på s. 21–22 som en text då uppgiftsmaterialet behand-
lar dem tillsammans. 
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Hur vill du att barn och ungdomar ska komma ihåg dig? 
Vad tror du barn behöver av vuxna?261 

 
Det är bara den första frågan som anknyter till texten. De övriga 
tre fungerar i stället som inspiration för att väcka tankar och ställ-
ningstagande angående barndomens betydelse, något som anknyter 
till något centralt för dem som valt ett yrke inom skol- och barn-
omsorg. Dessa frågor styr bort läsaren från texten och pekar i stäl-
let på något som ligger utanför den och som anknyter till något 
centralt för dem som valt att arbeta inom skola och barnomsorg. 
Därför är det inte nödvändigt att känna till innehållet i texten för 
att besvara denna typ av frågor, som är mycket vanliga i uppgiften 
Dina funderingar.  
     Det är bara två av de sex frågorna till ett utdrag ur Dilsa De-
mirbag-Stens Stamtavlor, som kan sägas ha någon textanknytning. 
Här och endast här finner man dock mer utförliga frågeställningar 
som inkluderar ett sammanhang. Detta görs dock genom att vissa 
föreställningar om omvärlden presenteras som tänkbara sanningar:  

 
Inom förskolan är det viktigt att ha kontakt med föräld-
rar för att beskriva barnets utveckling. I vissa kulturer ser 
man kanske inte förskolan som en pedagogisk inrättning 
utan mer som hjälp med barnpassning. Det blir därför 
inte viktigt för föräldrar att gå dit, utan man kanske låter 
ett äldre syskon lämna och hämta barnet. Som framgår i 
texten är det vanligt att hela familjen hjälper varandra. 
Hur kan personalen agera för att etablera en god kontakt 
med föräldrarna?262 

 
Demirbag-Sten beskriver en kurdisk kultur – en annan än den 
svenska. En slutsats man kan dra av detta är att den modelläsare 
som postuleras i frågeställningarna behöver motiveras och få mer 
kunskap om frågor som rör det mångkulturella. Frågeställningarna 
är mer omfattande till Demirbag-Stens text, men inte tillräckligt 
utförliga för att bidra till ökad förståelse för det främmande. De 
kan snarare bidra till att skapa eller förstärka negativa fördomar. 
                                                  
261 Blickpunkt barn och fritid, s. 10. 
262 Ibid. s. 55. 
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Det är t.ex. inte bara i ”vissa kulturer” som föräldrar ser förskolan 
”mer som hjälp med barnpassning” och inte hämtar sitt barn själ-
va? Det framgår tydligt att ”vissa kulturer” inte innefattar den 
svenska, vilket kan frammana ett tänkande som utgår från vi och 
dem.263 Detta tolkar jag som ett uttryck för etnocentrism och en 
kunskapssyn, som marginaliserar andra kulturer än den svenska. 
Detta går stick i stäv med det som Gustavsson talar om som en 
förutsättning i en globaliserad värld: ”öppenhet inför det som är 
oss själva olikt och främmande”.264  
     Gustavsson för en diskussion om människans tendens att göra 
sin egen värld och det man själv omfattar till universellt allmängil-
tigt och att detta hänger samman med makt: ”Makt utövas när 
man gör gällande att den egna tron, de egna värderingarna och 
normerna, den egna kunskapen ska gälla alla människor”.265 Ut-
ifrån Gustavssons resonemang kan man i mitt undersökta lärome-
del finna inslag som ger uttryck för ett slags dolt maktutövande, 
som understryker den svenska normens giltighet och exkluderar 
alla de andra. Ett exempel är uppgiften ovan. Ett annat exempel är 
de svenska texternas överrepresentation och att den icke väster-
ländska kulturen inte är representerad i läroböckernas texturval.266 
Ytterligare ett exempel är att de få texter som har inslag av ett 
mångkulturellt perspektiv skildrar andra kulturer, än den svenska, 
utifrån ett svenskt perspektiv.267  
     De frågor om texter som ryms under Dina funderingar relaterar 
också främst till den egna världen, de egna erfarenheterna, den 
egna verkligheten och det egna tyckandet. Det egna tyckandet gäll-
er framförallt sådant som finns utanför texten, men det kan även 
gälla åsikter som rör innehållet, framförallt en händelse eller en 
person som i följande exempel: ”Bör man som vuxen ingripa till 
stöd för Karin [i texten]?”268. Ofta kopplas frågan explicit till den 
egna, framförallt kommande, verkligheten: ”Ge exempel på situa-
tioner när du kommer att behöva tala inför en grupp i ditt framtida 
                                                  
263 Under uppgiftskategorin Gå vidare finns ytterligare ett exempel på att läroboken utgår från en 
svensk norm. Se nedan s. 123.  
264 Gustavsson, 2009, s. 25.  
265 Ibid. s. 24. 
266 Se ovan, kapitel 2, under avsnittet ”Texturval ur ett kulturellt perspektiv”. 
267 Se ovan, s. 64–65. 
268 Blickpunkt barn och fritid, s. 33. 
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yrkesliv.” 269 De flesta uppgifterna under Dina funderingar blir på 
så vis textoberoende eftersom de kan lösas utan insikt om vad den 
tillhörande texten handlar om.      
     Den modelläsare som konstrueras här förväntas inte vara in-
tresserad av den lästa texten, som knappast kan sägas fylla någon 
funktion för uppgiftslösandet annat än att inspirera till att uttrycka 
sin egen mening. Många gånger går uppgiften ut på att uttrycka 
åsikter om sådant som berör ett framtida yrkesliv. Därför kan man 
säga att uppgifterna under Dina funderingar är, vad jag kallar, 
värderande yrkesrelaterade uppgifter. Till dessa hör även de upp-
gifter som i viss mån för läsaren tillbaka till texten eftersom alla 
texters innehåll kretsar kring sådant som kan associeras till ett 
kommande arbetsliv inom barn- och skolomsorg. Här förmedlas 
således en ämnessyn som ger litet eller inget utrymme till studier i 
och om litteratur. Innehållet väljs pragmatiskt utifrån en tanke om 
att eleven ska skolas in i sin framtida yrkesroll. Det antyder en 
kunskapssyn som betonar individualism och som utgår från att 
skolan är underordnad samhällsutvecklingen.270    
     Den modelläsare som postuleras i Blickpunkt fordon har många 
gemensamma drag med den i Blickpunkt barn och fritid. Båda för-
väntas vara intresserade av sitt kommande yrkesliv. I Blickpunkt 
fordon finner jag däremot inga uppgifter som tar upp ett mångkul-
turellt perspektiv.  
     Till texten ”Tina Thörner – kartläsare” finns frågor som inne-
håller ett visst genusperspektiv då de tar upp om det finns typiskt 
manliga och kvinnliga sporter och varför en kvinna kan ha det  
 
                                                  
269 Ibid. s. 47. 
270 Jfr. T. Englund, 1997, s. 130–135. Ett sätt att karakterisera utbildning och dess innehåll är att 
analysera innehållet som kontingent, d.v.s. som att det är beroende av något annat. Englund labore-
rar med en utbildningsfilosofisk karta som är inordnad i flera spänningsfält, ytterst bestämt av socia-
la krafter i kamp. Ett spänningsfält handlar om skolan ska förvalta en tradition (samhällsbevarande 
skola), om den ska underordnas samhällsutvecklingens krav eller om den också ska syfta framåt och 
förbereda för framtiden (medborgarförberedelse). Se även Tomas Englund, ”På väg mot undervis-
ning som det ordnade samtalet”. I: Gunnar Berg, Tomas Englund, Sverker Lindblad (red.), Kunskap, 
Organisation, Demokrati, Lund, 1995. Englund menar att tre olika filosofiska utbildningskonceptio-
ner anger en första riktning för olika sätt att uppfatta skolans syfte och mening: den patriarkaliska 
(samhällsbevarande skola), den vetenskapligt-rationella (skolan underordnad samhället) och den 
demokratiska (medborgarförberedande skola). Dessa inbegriper t.ex. olika syn på vad olika termer 
står för; kunskap, individ och på hur skolarbete ska organiseras. Den vetenskapligt-rationella kon-
ceptionen är starkt kopplad till att producera rationellt selekterad arbetskraft. Se s. 49–70.  
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svårt att tävla i en mansdominerad värld.271  Genusperspektivet förs 
dock här fram ur en manlig synvinkel och frågor om jämställdhet 
lyser med sin frånvaro.  
     I Blickpunkt fordon kretsar frågorna under Dina funderingar 
kring olika motorfordon och bilism, samt yrken och verksamheter 
som hör samman med dessa och refererar även här främst till den 
egna erfarenheten/verkligheten och/eller det egna tyckandet som i 
följande exempel:  
 

 Vilka motiv [motivlackeringar på bilar] tycker du 
är speciellt snygga? (s. 61) 

 Äger du en skruvmejsel? Vilka andra verktyg har 
du? (s. 46) 

 Har du erfarenhet av att det finns regler [för] hur 
man arbetar och att det är ordning på verktyg och 
instrument i en verkstad? Berätta. (s. 52)   

 Hur gör du när du behöver rensa tankarna?  
(s. 11) 

 
Exemplen ovan visar också att frågeställningarna är kortfattade 
och helt oberoende av den tillhörande texten. Så är också fallet 
med de flesta frågor som finns under uppgiften Dina funderingar. 
Några uppgifter kräver dessutom att läsaren helt lägger texten åt 
sidan för att söka fakta på annat håll. Ett exempel är frågorna till 
texten ”Att lyfta ett varumärke”, som handlar om bilmärket Fords 
historia.272 Alla, åtta stycken, efterfrågar fakta som inte står att fin-
na i texten. Här frågas det t.ex. om vem som är chef över Volvos 
personbiltillverkning och vilka problem som bilindustrin har.273         
     Av de totalt 76 frågor som finns under uppgiften Dina funder-
ingar i Blickpunkt fordon är det endast 20 som kräver att läsaren 
går tillbaka till texten, men bara för att redogöra för egna åsikter 
eller egna erfarenheter/verklighet som i följande exempel:  

 
                                                  
271 Blickpunkt fordon, s. 91. Under Gå Vidare, s. 100–101, finns ytterligare två uppgifter som anty-
der ett genusperspektiv då ett bussbolag ska kontaktas för att ta reda på hur könsfördelning bland 
förare ser ut och då frågan om det finns något som kallas manligt respektive kvinnligt språk ska be-
svaras.   
272 Ibid. s. 30–31. 
273 Ibid. s. 32. 
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 Vad tycker du om Dannys pappa som håller poj-
ken hemma från skolan? (s. 10) 

 Finns det något i texten om Johan och Lars som 
du känner igen? Motivera ditt svar. (s. 39)  

 
Det uppgiftsmaterial som finns under uppgiften Dina funderingar i 
Blickpunkt fordon karaktäriseras framförallt av att det bygger på 
ett antagande om igenkänning och att uppgifterna för läsaren bort 
från texten då även frågor som ovan, som i viss mån tar avstamp i 
texten, i en faktisk undervisningssituation riskerar att landa i ett 
allmänt tyckande. Därför har det uppgiftsmaterial som Dina fun-
deringar tar upp stora likheter med de uppgifter som Ullström ka-
tegoriserar som uppgifter som flykt från texten, eftersom svaren 
sällan går att finna i texten och då frågorna många gånger snarare 
manar till funderingar om något som ligger utanför texten.274  
     Gemensamt för de två olika modelläsare som postuleras i Blick-
punkt barn och fritid och Blickpunkt fordon är att uppgifterna för-
väntas bidra till att befästa den yrkesmässiga identiteten. Andra in-
slag i läromedlet som kan sägas förstärka olika yrkesidentiteter är 
att pagineringen är försedd med olika symboler i de olika läro-
böckerna: en lekkloss (BF), ett hus (BP), en kontakt (EP), en ratt 
(FP), en tallrik med bestick (HR) och ett plåster (OP). De bilder, 
oftast färgfotografier, som finns i anslutning till läroböckernas tex-
ter verkar också valda utifrån principen att de ska ge associationer 
till ett visst yrke. Som exempel kan ges att i Blickpunkt barn och 
fritid är motivet oftast barn, i Blickpunkt hotell och restaurang fö-
reställer bilderna antingen mat och/eller restauranger och hotell 
och i Blickpunkt fordon innehåller 20 av 24 bilder på ett fordon. I 
Blickpunkt el är bildmotiven mer varierande och kan inte associe-
ras lika tydligt till programinriktningen. Det kan bero på att tex-
terna också förbinds till annat än just den framtida yrkesrollen.               
      Jag vill hävda att den starka sammankoppling som görs mellan 
text och verklighet antyder en bakomliggande okritisk litteratursyn 
som utgår från att texter förmedlar sanningar om omvärlden. Att 
anlägga en sanningsaspekt vid tolkning av texter är något som är 
centralt i Anette Årheims studie När realismen blir orealistisk: Lit-
                                                  
274 Jfr. s. 95 ovan. 
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teraturens ”sanna historier” och unga läsares tolkningsstrategier. 
Årheim menar att gymnasieelevers läsning och tolkning av de allt 
mer populära dokumentärromanerna, den s.k. faktionslitteraturen, 
som ofta utges för att vara ”sanna berättelser”, till exempel David 
Pelzers Pojken som kallades Det och Lisa Marklunds Gömda, på-
verkar receptionen av annan litteratur. Hon kommer fram till att 
eleverna inte får adekvat hjälp för att kunna närma sig det lästa ut-
ifrån ett kritiskt förhållningssätt och för att kunna tränga djupare 
in i det lästa.275 Med tanke på att den egna verkligheten och det 
egna tyckandet dominerar i frågeställningarna under uppgiften 
Dina funderingar är det osannolikt att denna typ av uppgift skulle 
kunna bidra till att elever i en faktisk undervisningssituation får 
hjälp med att tolka det lästa. 
     I en faktisk undervisningssituation finns det i stället en uppen-
bar fara att elevernas bearbetning av texterna stannar vid en naiv, 
subjektiv läsning som bara mynnar ut i, vad Lars-Göran Malm-
grens betecknar som, en pseudo-pragmatisk reception, d.v.s. att 
läsningen innebär att textvärlden bara jämförs med det som läsaren 
känner igen från sin egen värld och att inget försök till att tolka 
symbolik görs. Denna läsning är också inriktad på att läsa littera-
turen utifrån att den förmedlar en sanning.276  
     Den okritiska litteratursynen, betoningen av den egna verklig-
heten, det egna tyckandet och den framtida yrkesidentiteten i de 
uppgifter som finns under Dina funderingar i Blickpunkt fordon 
förmedlar också, likt Blickpunkt barn och fritid, en ämnessyn där 
litteraturen spelar en liten roll och där elevens individuella yrkesval 
står i centrum, vilket antyder en bakomliggande kunskapssyn som 
ser utbildning av yrkesmänniskor som mer angeläget än att utbilda 
framtida medborgare.  
     Det material som finns under Dina funderingar i Blickpunkt el 
skiljer sig från beskrivningen ovan på flera punkter. Frågeställning-
arna är många gånger mer utförliga och har ett mer varierat inne-
                                                  
275 Anette Årheim, När realismen blir orealistisk: Litteraturens ”sanna historier” och unga läsares 
tolkningsstrategier, Diss. Växjö, 2007. Årheim kommer fram till att ungdomar misstolkar det litterä-
ra begreppet realism då de är övertygade om att det realistiska i litteraturen står för en sannings-
aspekt. Detta påverkar deras reception av litteratur – av såväl de samtida ”sanna romanerna” som 
den litteratur, tillkommen i en annan historisk kontext. Årheim hävdar att faktionslitteratur ofta 
används i gymnasiets litteraturundervisning, vilket hon menar är problematiskt då hon misstänker 
att många lärare inte har blivit utbildade i hur man hanterar denna. Se s.13.  
276 Lars-Göran Malmgren, Åtta läsare på mellanstadiet, Lund, 1997, s. 225, s. 102 och s. 116–117.  
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håll. Ofta anknyter de direkt till texten t.ex. genom att ett citats 
innebörd ska begrundas. Några frågor handlar om fakta, händelser 
eller personer i texten, som likt de övriga programanknytnings-
böckerna, framförallt kopplas till egna åsikter, men för att besvara 
frågorna krävs det i regel att en egen tolkning av texten görs, d.v.s. 
att man kan dra egna slutsatser av det lästa. Här kan man ana en 
ämnessyn som ger viss plats till studier av texter och en litteratur-
syn som är textinriktad. Frågorna till texterna är oftast öppna i den 
bemärkelsen att de inte signalerar att det finns ett enda givet svar, 
som i följande exempel: 
 

Bristen på god belysning gjorde att människor blev vid-
skepliga menar Englund. Anser du att det är en rimlig 
förklaring till varför man t ex trodde på näcken och tom-
ten? Kan du komma på någon mer förklaring? 277 
 
Vilken inställning verkar Jörgen Persson ha till psykolo-
ger?278 
 
När man ska inleda ett muntligt anförande är det viktigt 
att man fångar publikens intresse. Vad tycker du om Ed-
las sätt att inleda?279 
 

I den andra frågan signalerar ordvalet verkar att det kan finnas fler 
än ett svar på frågan. Frågan ställs till ett utdrag ur en novell, där 
endast slutet återges. En resumé av handlingen finns dock. Novel-
len handlar om en busschaufför som ofta råkar ut för att gatube-
lysningen släcks. Han börjar till slut tro att han håller på att bli ga-
len. Flera besök hos en psykolog hjälper honom inte. Vid ett senare 
tillfälle bidrar dock psykologen till att busschauffören får kontakt 
med en person, som finner en naturlig orsak till att lamporna 
släcks och det blir inte självklart vilken inställning busschauffören 
har till psykologer.  
     I boken för Elprogrammet uppmärksammas flera olika aspekter 
av texten. I nedan citerade uppgift berörs t.ex. både språk, stil och 
                                                  
277 Blickpunkt el, s. 12. 
278 Ibid. s. 72. 
279 Ibid. s. 84.  
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en historisk kontext i Harry Martinsons dikt ”Kraft” och därmed 
förs också läsaren tillbaks till texten: 
 

DINA FUNDERINGAR 
Det här är en dikt som innehåller s k stildrag. Stildrag är 
en sammanfattande beteckning på olika knep som förfat-
tare använder för att med språkets hjälp lyfta texten och 
till exempel ge bilder och tankar till läsaren. Ett exempel 
på det är när Martinson skriver ”Kraftverket mumlar in-
åtvänt i turbinerna”. Eftersom kraftverk faktiskt inte kan 
mumla, även om det kan låta så, så är detta exempel på 
stildraget besjälning. Martinson ger kraftverket en egen-
skap som det krävs en själ för att kunna ha. Finns det 
några fler exempel på besjälning i dikten? Om du vill kan 
du slå upp fler beskrivningar av stildrag och sedan se om 
du kan hitta dem i dikten. 
– Dikten publicerades 1934. Tycker du att det märks eller 
kunde den ha varit skriven idag? Motivera! 
– Vad tycker Martinson om landsbygden respektive sta-
den? Hur märks det i dikten? 280 

  
Såväl författare som text ges således en viss uppmärksamhet. I 
andra frågeställningar markeras också en tydlig distinktion mellan 
å ena sidan den faktiska författaren, som omtalas som ”författa-
ren”, ”artikelförfattaren” och vid namn och å andra sidan textens 
berättare som omnämns i termerna av ”jaget i berättelsen” och 
”berättarjaget”.281 Man kan hävda att den modelläsare som postu-
leras här erbjuds några redskap för att kunna tränga djupare in i 
det lästa.   
     Jämfört med de övriga programanknytningsböckerna är fråge-
ställningarna i Blickpunkt el mer tillåtande i synen på olika svar. 
På så sätt finns en viss likhet med den typ av frågor som Nystrand 
definierar som ”authentic questions” (autentiska frågor).282 Auten-
tiska frågor ställs i syfte att låta elevernas egna tankar och kunska-
per få synas och driva diskussionen framåt – och i förlängningen 
                                                  
280 Ibid s. 6. 
281 Ibid. t.ex. s. 12, 50, 56 och 72. 
282 Nystrand, 1997, s. 38.  
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bidra till att eleverna kan lära sig något nytt.283 Till skillnad från de 
frågor som Nystrand definierar som ”test questions” finns inga fel 
svar på de autentiska frågorna, utan de syftar till att starta en 
gemensam reflektion på djupet i gruppen.284 Det betyder också att 
autentiska frågor måste uppmana till att se helheter och att dra 
egna slutsatser och att det inte bara är läraren som sitter inne med 
alternativa svar. 
      De uppgifter som finns under uppgiften Dina funderingar i bo-
ken för Elprogrammet berör för det mesta något i texten och fråge-
ställningen kompletteras ofta med någon form av bakgrund, som i 
exemplet ovan när termen stildrag presenteras. På så sätt blir in-
struktionen mer sammanhängande.        
   Nystrand utgår från en faktisk undervisningssituation när han 
ställer det dialogiska klassrummet mot det monologiska. Han me-
nar att det inte finns ensidigt eller helt monologiska klassrum, men 
att de kan organiseras utifrån en strävan att de existerar. Jag menar 
att begreppen också är applicerbara på läroböcker. Jag har tidigare 
visat hur uppgiften Förklara orden kan sägas vara organiserad ut-
ifrån en monologisk strävan då lärobokens frågeställningar signale-
rar att det bara finns ett rätt svar på vad olika ord och uttryck be-
tyder.285          
     I Blickpunkt el finns en ansats till en strävan mot en dialogisk 
organisation då de frågeställningar som finns under uppgiften Dina 
funderingar ofta placeras i ett sammanhang och implicit uttrycker 
att olika svar är tillåtna.  Därför menar jag att den kunskapssyn 
som förmedlas i Blickpunkt el i viss mån utgår från tanken att egna 
tolkningar av texter är en källa till kunskap. 
     De allra flesta uppgifterna kräver att den tillhörande texten be-
arbetas på något sätt. Den modelläsare som skrivs fram i Blick-
punkt el förutsätts, till skillnad mot Blickpunkt barn och fritid och 
Blickpunkt fordon, inte bara fundera över det kommande yrkesli-
vet då denna även erbjuds redskap för att kunna tränga djupare in 
i det lästa. Denna modelläsare antas arbeta med lärobokens texter 
                                                  
283 Ibid. Nystrand påpekar att även frågor som har karaktär av förhör kan vara autentiska. Det beror 
på situationen och varför frågan ställs, d.v.s. om den som frågar bara är ute efter att kontrollera vad 
någon vet eller för att få veta det någon känner till. I klassrumsdiskussioner inbjuder autentiska frå-
gor elever till att bidra med något nytt som kan förändra diskussionen på något sätt, s. 38–39.  
284 Ibid. s. 21. 
285 Se ovan s. 92–95. 
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och lära sig något av dem. De uppgifter som manar till detta väljer 
jag att kalla för kontextuppgifter då de tar upp texten i ett sam-
manhang.  
 
Gå vidare – gå långt bort från texten  
Det finns även olikheter mellan Blickpunkt barn och fritid, Blick-
punkt fordon och Blickpunkt el när det gäller den sista uppgiften 
Gå vidare. I Blickpunkt barn och fritid och Blickpunkt fordon av-
slutas varje kapitel med uppgiften Gå vidare, som innehåller ett 
omfattande uppgiftsmaterial med upp till åtta respektive tolv olika 
uppgifter, totalt ett trettiotal uppgifter. Den inledande instruktio-
nen är alltid formulerad på samma sätt: ”Uppgifterna i Gå vidare 
kan lösas enskilt, parvis eller i en mindre grupp om 3–4 perso-
ner”.286 I boken för Fordonsprogrammet finns ett tillägg: ”Redo-
visning kan ske muntligt i grupp eller genom en skriven text.”287 
Genom ordvalet, ”kan”, signalerar instruktionen att det är möjligt 
att välja redovisningssätt, men i vissa uppgifter rekommenderas 
ändå redovisningssätt. Även om tillägget i Blickpunkt fordon inte 
säger någonting om hur man kan göra en muntlig redovisning eller 
hur man kan utforma en text så är det en indikation på att model-
läsaren i Blickpunkt fordon förutsätts behöva upplysas om att re-
dovisningar kan gå till på olika sätt. Instruktionen kan även tolkas 
som att det inte spelar någon roll hur uppgifterna redovisas.    
     I Blickpunkt el finns ingen övergripande instruktion och uppgif-
ten Gå vidare förekommer inte i alla kapitel. Den innehåller betyd-
ligt färre uppgifter, totalt sex stycken.288 Även här, som så många 
gånger tidigare i min undersökning särskiljer sig alltså läroboken 
för Elprogrammet från de övriga programanknytnngsböckerna, 
vilket talar för att den modelläsare som postuleras i Blickpunkt el 
förutsätts närma sig texter på ett annat sätt än de övriga modellä-
sarna.  
                                                  
286 Blickpunkt barn och fritid, s. 16, 34, 56, 77, 92. 
287 Blickpunkt fordon, t.ex. s. 12. Här kan nämnas att Blickpunkt hotell och restaurang och Blick-
punkt omvårdnad har ett mer informativt tillägg i den inledande instruktionen: ”Till vissa uppgifter 
finns förslag på redovisningssätt. Övriga uppgifter kan redovisas på valfritt sätt.” Se t.ex. s. 59 re-
spektive 87. 
288 I Blickpunkt bygg finns inte heller någon övergripande instruktion och här finns totalt tolv uppgif-
ter under Gå vidare.  
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     Under Gå vidare i Blickpunkt barn och fritid ingår alltid att en 
intervju ska göras med en person som arbetar med barn och ung-
domar eller med någon som ska svara på frågor som har med barn 
att göra, t.ex. om vilka barndomsminnen personen har. Det ingår 
också alltid ett uppdrag som innebär att en undersökning ska göras 
och att information om ett specifikt ämne ska samlas in som t.ex. 
att ta reda på vilka sånger som är populära på praktikplatsen och 
att samla information om de olika stadierna i ett barns språkut-
veckling.289 I dessa typer av uppgifter sägs det lite eller ingenting 
om hur arbetet ska redovisas.  
     Det förekommer, som sagt, att redovisningsformer förs på tal, 
som i uppgiften nedan:  
 

Intervjua fem till tio personer om vad som är deras star-
kaste barndomsminne. Se till att ni talar med människor i 
olika åldrar. Om era ’intervjuoffer’ samtycker, ta då en 
bild, skriv ned minnet och sätt ihop en liten bok om 
Barndomsminnen.290  

     
I kapitlet som har Sagor och lek som tema finns många uppdrag 
under Gå vidare.291 Två av uppgifterna innehåller fem uppgifter var 
varav en ska väljas och redovisas inför klassen eller för tvärgrup-
per. Dessutom ska roliga rim och ramsor och ett sånghäfte göras. 
En sång ska framföras inför klassen, en tidskrift ska också presen-
teras för klassen och en berättelse ska läsas högt för barn. Slutligen 
ska en bokmässa ordnas för en viss åldersgrupp.  Som tidigare 
nämnts förbinds uppgifternas alltid på något sätt med det tema 
som ett kapitels texter kretsar kring. I kapitlet Barndom t.ex. finns 
en uppgift om olika språks barndom: 
 

Martins föräldrar kommer från Uganda. Vilka olika na-
tionaliteter finns på din skola och på din praktikplats? 
Vilka olika språk talas?  
Är dessa språk släkt med svenska språket? 
 

                                                  
289 Blickpunkt barn och fritid s. 56 och s. 77. 
290 Ibid. s. 17. 
291 Ibid. s. 77–79. 
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Tips! Använd din lärobok i svenska och slå upp avsnittet 
om olika språks släktskap. Där kan du säkert hitta det 
indoeuropeiska språkträdet.292  

 
I en faktisk undervisningssituation är det föga troligt att uppgifter-
na kan väcka intresse för världsspråkens gemensamma barndom då 
de två första är utformade på så sätt att de kan besvaras genom att 
göra en lista på olika nationaliteter och språk och att den sista kan 
besvaras med ett ja eller nej. Vidare är denna uppgift ett exempel 
på hur frågorna så att säga leder bort från texten, som främst 
handlar om en fotbollsintresserad pojke som är född i Sverige och 
om hans tankar kring att vara svensk.       
     Som jag tidigare har påpekat är det, enligt förlaget, tänkt att 
texter och uppgifter i en programanknytningsbok kan ersätta tex-
ter och uppgifter i grundböckerna, framförallt de i Bra Svenska 
A.293 Tipset att använda läroboken i svenska för att finna det indo-
europeiska släktträdet syftar på läroboken Bra Svenska B eftersom 
det inte finns något om språkhistoria i Bra Svenska A. Detta är i 
linje med kursplanens intentioner eftersom språkhistoria explicit 
nämns i B-kursen, men inte i A-kursen. I en faktisk undervisnings-
situation förutsätter således programanknytningsböckerna att båda 
grundböckerna finns tillgängliga.  
     Den ovan citerade uppgiften kan sägas beröra det mångkultu-
rella perspektivet då den uppmärksammar att barn har olika mo-
dersmål, men då den går ut på att se likheter med det svenska 
språket utgår den från ett svenskt perspektiv. Jag har tidigare tagit 
upp att uppgifterna i Blickpunkt barn och fritid berör det mångkul-
turella, men att det förmedlas utifrån en svensk norm.294 Under 
uppgiften Gå vidare finns ytterligare ett exempel på detta: 
 

Du arbetar på en förskola i ett invandrartätt område. Du 
ska skriva ett brev till föräldrarna och informera om 
’mulleverksamheten’. Tänk då särskilt på att du tydligt 
måste förklara vad ’mulleverksamheten’ innebär. Tänk 
också på att alla kulturer inte har samma syn på vikten av 

                                                  
292 Ibid. s. 18. 
293 Se ovan s. 35.  
294 Se ovan s. 113–114. 
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att vistas ute. Inställningen ’Det finns inget dåligt väder, 
bara dåliga kläder’ existerar inte överallt. Du kan också 
välja att presentera aktiviteten på ett föräldramöte.295 

 
Åter fokuseras på olikheter. Att synen på utevistelse är strikt kul-
turbunden kan ifrågasättas. Uppgiftsformuleringen tenderar att 
förmedla en negativ syn på ”de andra” kulturerna, d.v.s. andra än 
den svenska, som inte har ”samma syn på vikten av att vistas ute”. 
Uppgiften ovan riskerar därmed att skapa eller befästa negativa 
fördomar i stället för att framkalla nyfikenhet och tolerans för det 
främmande. Dessutom tillskrivs såväl den svenska, som andra kul-
turer speciella egenheter. Bakom uppgiften ovan antyds en kun-
skapssyn, som förutsätter att människor från andra kulturer, ska 
assimileras till det svenska samhället. Jag väljer att kalla den för en 
etnocentrisk kunskapssyn eftersom den betonar skillnader framför 
likheter och inte utgår från att möten mellan olika perspektiv kan 
ge upphov till nya kunskaper.  
     Här framträder också en modelläsare som utan tvekan är 
svensk och som antas betrakta andra människor och kulturer ut-
ifrån ett svenskt perspektiv eftersom uppgiften går ut på att klargö-
ra det svenska, implicit ”rätta”, sättet att förhålla sig till utomhus-
aktiviteter.  Denna uppgift är också ett exempel på hur uppgifterna 
under Gå vidare förbinds med ett kommande yrkesliv i stället för 
att föra läsaren tillbaka till någon av lärobokens texter. Ingen upp-
gift tar avstamp i texten här. Jag finner därför att uppgifterna un-
der Gå vidare främst är vad jag kallar, yrkesrelaterade uppgifter 
och som man också finner under lärobokens egen kategori Skriv-
förslag.  
     Sammanfattningsvis är det uppgiftsmaterial som finns under Gå 
vidare omfångsrikt och varje uppgift i sig kan ses som ett större 
projekt som ska genomföras. Man kan också konstatera att uppgif-
terna inte manar till någon större skriftlig produktion. Med tanke 
på att de mer tydligt skrivriktade uppgifterna, Skrivförslag, kan 
tolkas som just förslag och inte heller kräver skrivande som ett 
medel att framföra åsikter och utreda tankar kring läst litteratur 
får skrivandet en obetydlig roll i Blickpunkt barn och fritid. Den 
                                                  
295 Blickpunkt barn och fritid, s. 93. 
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modelläsare som postuleras förväntas främst sysselsätta sig med 
aktiviter som anknyter till ett framtida yrkesliv inom barn- och 
skolomsorg.  
      I Blickpunkt fordon är uppgifterna under Gå vidare utformade 
på liknande sätt. De går nästan alltid ut på att göra något som går 
att koppla till ett förmodat intresse för bilar och de yrken som pro-
grammet Fordon kan leda till. Jag definierar dessa som yrkesrelate-
rade uppgifter. Som exempel kan nämnas de som finns under Gå 
vidare i kapitlet Branschkunskap. Uppgifterna där är att beskriva 
bilismens utveckling muntligt, göra årtalslista, svara på frågan om 
vilka för- och nackdelar det finns med vänster- respektive högertra-
fik, intervjua en person som var med vid högertrafikens införande, 
rekommendera en bil, presentera ett bilmärke, studera bilreklam, 
söka fakta om Ferdinand Porsche och Henry Ford, förklara 21 
fackord, göra billexikon, förklara bakgrund till bilnamn och svara 
på frågan om vilka olika dialekter som finns i Sverige och vad som 
är utmärkande för dem.296  
     Under Gå vidare finns två uppgifter som kräver att man går 
tillbaka till någon av lärobokens texter. En sådan uppgift finns i 
kapitlet Branschkunskap: 
 

Använd Svenska årtal som bas när du beskriver bilismens 
utveckling i Sverige. Du plockar själv ut lämpliga fakta 
från texten och kompletterar med att fördjupa dig i något 
årtal/någon händelse. Uppgiften är lämplig att redovisa 
muntligt.297 

 
Här riktas uppgiften mot texten ”Svenska årtal”, som in-
nehåller fakta i punktform om sådant som rör bilism. 
Den koppling som görs till texten är svag då uppgiften 
inte kräver någon egentlig bearbetning av det lästa. Den 
enda uppgift som kräver att en text bearbetas går ut på 
att finna temat i Tage Danielssons text, Sagan om buss-
chauffören som tänkte att va fan: 

 
 

                                                  
296 Blickpunkt fordon, s. 34–35. 
297 Ibid. s. 33. 



  127 

Du har läst inledningen till Sagan om busschauffören som 
tänkte att va fan av Tage Danielsson. Läs resten av berät-
telsen. Vilket är temat i ”sagan”? Varför kallas berättel-
sen för en ”saga”? Kan något liknande hända i verklighe-
ten?298 

 
Som jag tidigare har påvisat kan frågeställningarna i programan-
knytningsböckerna många gånger betecknas som slutna. De anty-
der att det bara finns ett svar.299 Ett alternativ här hade det varit att 
efterfråga vilket tema man kan finna och inte avsluta frågeställ-
ningen med något som kan besvaras med ett ja eller nej.  
     I Blickpunkt barn och fritid innehåller alla Gå vidare-uppgifter 
en uppmaning att göra en ”intervju”. I Blickpunkt fordon före-
kommer ordet ”intervju” bara en gång då en person som varit med 
om högertrafikens genomförande ska intervjuas.300 Det finns dock 
uppgifter som går ut på att man ska ta reda på fakta genom att ”ta 
kontakt” med olika företag och organisationer som har med bilar 
och transport att göra, t.ex. Svensk bilprovning, verkstäder och 
bussbolag.301 Att ta reda på fakta innebär ofta att de frågor som 
redan står i uppgiften ska ställas då frågeställningarna inte inspire-
rar till att egna frågor ska formuleras, som fallet oftare är i Blick-
punkt barn och fritids intervjuuppgifter. Uttrycket ”ta kontakt” 
signalerar dessutom att det räcker med att ringa ett telefonsamtal 
och att uppgiften kan göras innanför skolans väggar. I Blickpunkt 
barn och fritid blir motsvarande uppgift ett moment som för upp-
giftslösaren ut i samhället och bort från skolans överinseende. Det-
ta stödjer antagandet att den modelläsare som förutsätts i Blick-
punkt barn och fritid antas kunna ta ett större ansvar för skolupp-
gifterna genom att arbeta mer självständigt än den modelläsare 
som konstrueras i Blickpunkt fordon.  
     Det finns således stora likheter men också vissa skillnader mel-
lan boken för Fordonsprogrammet och boken för Barn- och fri-
                                                  
298 Blickpunkt fordon, s. 100.  
299 Se ovan under avsnittet ”Förklara orden – och överge texten”. 
300 Blickpunkt fordon s. 33. I boken finns också en kategori av uppgift, Gör en intervju, som bara 
förekommer en gång vardera i böckerna för Fordonsprogrammet och för Byggprogrammet. I Blick-
punkt fordon innebär intervjuuppgiften att 10 frågor ska ställas till någon som är aktiv inom en mo-
torsport.  
301 Ibid. Se t.ex. s. 62, s. 63, s. 100.   
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tidsprogrammet. När det gäller boken för Elprogrammet finner 
man dock fler olikheter än likheter i de uppgifter som finns under 
Gå vidare. 
     Till att börja med innehåller tre av fyra Gå vidareuppgifter en-
dast en enda uppgift. Redovisningsformen tas alltid upp. De totalt 
sex uppgifterna, som finns under Gå vidare är att: söka fakta och 
presentera en känd uppfinnare eller vetenskapsman/kvinna genom 
att spela upp en intervju för klassen, jämföra språket i läroböck-
er och jämföra en vetenskaplig artikel med en populärvetenskaplig, 
skriva om en text till ett pjäsmanus, att läsa högt ur en egen vald 
text som innehåller mystik, på APU-platsen vara uppmärksam på 
om människor upplever det som ett mysterium när elektriker löser 
problem åt dem och skriva en debattartikel om eget valt ämne. 
Till uppgiften att skriva en debattartikel finns en utförlig anvisning 
om hur man kan utforma en sådan.302 Uppgifterna är varierande 
och kan ses som traditionella svenskämnesuppgifter.  
     Uppgifterna är inte lika uppenbart knutna till den valda studie-
inriktningen som i de övriga programanknytningsböckerna. Här 
har vi att göra med en modelläsare som förväntas utföra de olika 
arbetsmomenten och även ägna sig åt aktiviteter som kan föras till 
svenskämnets innehåll. En likhet med de övriga programanknyt-
ningsböckerna är dock att uppgifterna under Gå vidare inte syftar 
till att bearbeta lärobokens texter. 303 Därför vill jag hävda att alla 
programanknytningsböckers uppgift Gå vidare kan sägas signalera, 
vad man kan kalla, en marginaliserande eller alienerande litteratur-
syn.304  
      I böckerna för programmen Barn- och fritid och Fordon är 
uppgifterna mycket tydligt orienterade mot ett framtida arbetsliv, 
vilket implicerar en ämnessyn som utgår från att elevens val av 
yrke och (förmodade) intresse för arbetslivet ska vara styrande för 
innehåll och upplägg. Den kunskapssyn som läroböckerna förmed-
                                                  
302 Blickpunkt el, s. 25, 29, 73 och 91.  
303 Ibid. s. 73. Här finns dock ett undantag då uppgiften går ut på att skriva om en text till ett teater-
manus.  I Blickpunkt omvårdnad finns en uppgift under Gå vidare, som kräver att en av lärobokens 
texter läses (skriva frågor till text på s. 13). Ingen uppgift under Gå vidare i böckerna för program-
men, Barn- och fritid, Bygg samt Hotell- och restaurang syftar till att bearbeta någon av lärobokens 
texter.  
304 De uppgifter som finns under Gå vidare i Blickpunkt bygg, Blickpunkt hotell och restaurang, och 
Blickpunkt omvårdnad uppmärksammar inte heller det antologimaterial som de presenterar utan 
fokuserar på ett kommande yrkesliv.  
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lar betraktar således kunskap som något på förhand givet och be-
stämt för olika grupper i samhället. I boken för Elprogrammet 
förmedlas en kunskapssyn som inte är lika tydligt orienterad mot 
samhällets krav då uppgifterna under Gå vidare är mer inriktade 
på att utveckla kunskaper utifrån ett svenskämnesperspektiv.  
 
Sammanfattning 
Jag inledde min diskussion om uppgiftsmaterialet med att ta upp 
att det hos dagens läromedelsförfattare finns en tydlig strävan att 
adaptera och didaktisera i syfte att göra läsningen mer begriplig 
och lättillgänglig och inlärningen mer effektiv. Min analys pekar på 
att det går att tala om ytterligare ett bakomliggande syfte då upp-
giftsmaterialet generellt uppvisar en tydlig tendens till att betona 
ett kommande yrkesliv framför läsning och tolkning av de texter 
som läroböckerna presenterar. Man kan därför hävda att upp-
giftsmaterialet förmedlar en kunskapssyn som framhåller en nytto-
aspekt kopplad till arbetsmarknadens behov. En sådan kunskaps-
syn går att spåra såväl i 1970-talets som i dagens kunskapsdebatt 
där det framhävs en vilja att anpassa undervisningens innehåll efter 
problem man förväntas stöta på inom yrken och de kunskaper som 
olika yrken efterfrågar.  
     På frågan om uppgiftsmaterialets ”pedagogiska” röst, eller ställ-
företrädande lärare, kan tänkas påverka läsningen och bearbet-
ningen av läroböckernas texter måste jag svara att den generellt 
inte verkar syfta till att adaptera och didaktisera för att underlätta 
bearbetning och tolkning av olika texter och inte heller skapa 
gynnsamma förutsättningar för att utveckla skriftlig kompetens. 
Svaret på frågan är alltså att uppgiftsmaterialets inverkan snarare 
leder till ett förringande av själva texten. Flera av läromedlets egna 
kategorier av uppgifter kan sägas förmedla en litteratursyn som 
marginaliserar texten. Man kan kalla den för en alienerande littera-
tursyn eftersom många uppgifter fjärmar läsaren från texten.305 
Samtidigt förmedlas en okritisk litteratursyn i uppgiftsmaterialet då 
det många gånger signalerar att det bara är tillåtet att besvara frå-
gor på ett sätt och då uppgiftsmaterialet genomsyras av tanken att 
verklighet och text går att jämställas. Uppgifterna handlar många 
                                                  
305 Detta gäller i hög grad för det uppgiftsmaterial som finns i Blickpunkt barn och fritid och Blick-
punkt fordon under uppgifterna Skrivförslag, Dina funderingar, och Gå vidare.  
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gånger om att relatera texten till den egna verkligheten, den egna 
erfarenheten och eget tyckande. I en faktisk undervisningssituation 
finns en risk att text och verklighet sammanblandas.     
     Tre programanknytningsböcker utmärker sig, de för El- och 
Byggprogrammet, då deras uppgiftsmaterial fokuserar mer på tex-
ten och då de ställer högre krav på skrivandet, samt den för For-
donsprogrammet då den knappast ställer några krav alls på skrift-
lig kommunikation. Detta är ett exempel på att de olika läroböck-
erna konstruerar olika modelläsare.      
     I min mer djupgående analys av böckerna för programmen 
Barn- och fritid, El och Fordon framträder tre olika modelläsare. I 
läroboken för Elprogrammet konstrueras en modelläsare, som vis-
serligen antas ha ett visst intresse för ett kommande arbetsliv, men 
som också antas utveckla sitt skrivande och tolka texter från andra 
perspektiv än utifrån en blivande elektrikers. Uppgifterna är mer 
varierade och inte lika förutsägbara som i de två andra läroböck-
erna. Här finns, till skillnad från de två övriga, skrivuppgifter som 
syftar till att utveckla skrivandet då de berör t.ex. språk, stil och 
också relaterar till den tillhörande texten. Denna typ av uppgifter 
väljer jag att definiera som språk- och textrelaterade uppgifter. Här 
finns också sådana övningar som jag kallar för kontextuppgifter, 
vilka betonar textens sammanhang. Det kommande arbetslivet är 
inte heller lika närvarande i Blickpunkt el, som i Blickpunkt barn 
och fritid och Blickpunkt fordon. Det svenskämne som Blickpunkt 
el kan sägas konstruera kallar jag för ett svenskämne med yrkesan-
knytning. Det har vissa likheter med Lars-Göran Malmgrens 
svenska som ett färdighetsämne då läromedlets egen indelning av 
uppgifter i t.ex. Skriv vidare, Dina funderingar, Förklara orden 
trots allt antyder en ämnessyn som utgår från att svenskämnets in-
nehåll kan delas upp i olika moment som tränas var för sig.  
     De två modelläsare som konstrueras i Blickpunkt barn och fri-
tid och Blickpunkt fordon antas ha en annan relation till själva tex-
ten då uppgifterna inte för läsaren tillbaka till texten. I de få fall 
uppgiften relaterar till texten handlar det om att redogöra för det 
egna tyckandet eller att jämföra innehållet med den egna verklighe-
ten. Därför kan man konstatera att de två modelläsare som kon-
strueras inte antas närma sig texter på ett djupare plan. Här är tex-
ternas huvudsakliga funktion att väcka tankar om det framtida yr-
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keslivet. Dessa typer av uppgifter kallar jag för värderande yrkesre-
laterade uppgifter. De uppgifter som syftar till att producera texter 
är påtagligt inriktade på den skriftproduktion som det framtida yr-
ket kan komma att kräva. Dessa definierar jag som yrkesrelaterade 
uppgifter.  
     Frågor som berör den värdegrund som skolans läroplan vilar 
på, t.ex. demokrati, jämställdhet mellan könen och tolerans i ett 
mångkulturellt samhälle berör programanknytningsböckerna bara 
sporadiskt och på ett ytligt plan. Ett exempel på det är att ett ge-
nusperspektiv antyds i Blickpunkt fordon genom frågor om manli-
ga respektive kvinnliga sporter och när mångkulturella aspekter tas 
upp i Blickpunkt barn och fritid, men bara utifrån ett snävt svenskt 
perspektiv. Min tolkning är att läromedlet också förmedlar en et-
nocentrisk kunskapssyn, som utgår från att ett likriktat ”svenskt” 
sätt att betrakta verkligheten är det enda rätta.  
     Vissa delar av uppgiftsmaterialet kan också sägas förmedla, vad 
jag vill kalla för, en passiv kunskapssyn, t.ex. genom läromedlets 
egen kategori av uppgift Förklara orden, som går ut på att finna 
olika ords och uttrycks betydelse och som går att lösa utan att läsa 
den tillhörande texten. Trots att orden och uttrycken finns i ett 
sammanhang, i en text, betonar ändå uppgiften en isolerad färdig-
hetsträning, ordkunskap. Jag menar att uppgiften förutsätter en 
modelläsare som förväntas lära in ett förutbestämt stoff i stället för 
att betrakta texter ur olika perspektiv och på så sätt skapa egna 
kunskaper om språk och texter och kallar denna typ av uppgifter 
för disciplinerande faktauppgifter.  
     I Blickpunkt barn och fritid och Blickpunkt fordon får de disci-
plinerande faktauppgifterna ett stort utrymme i uppgiftsmaterialet, 
allra störst i den senare. I Blickpunkt el däremot finns bara ett få-
tal, vilket stärker tesen om att modelläsaren i läroboken för Elpro-
grammet antas ägna sig åt mer avancerade uppgifter som kräver 
självständigt tänkande.        
     Det är inte bara uppgifterna under Förklara orden som håller 
isär språk och litteratur. I Blickpunkt barn och fritid och Blick-
punkt fordon genomsyras uppgifterna av att uppmärksamheten 
leds bort från texten. Därför kan man säga att uppgiftskulturen 
förutsätter ett ämne som påminner om det svenskämne som 
Malmgren definierar som svenskämnet som färdighetsämne, som 
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bl.a. kännetecknas av att undervisningen håller isär språk och litte-
ratur och som inte sätter litteraturen i främsta rummet. Detta ser 
jag inte som förenligt med kursplanen eftersom den explicit säger 
att språk och litteratur ska behandlas som en helhet.  
     Med tanke på uppgifternas tydliga betoning på en framtida yr-
kesverksamhet blir det svårt att tala om ett svenskämne i Blick-
punktsböckerna då det snarare verkar vara arbetsmarknadens krav 
på kunskaper inom olika yrken som styr uppgiftsmaterialets ut-
formning än kursplanen i svenska.  
      
 
 



  133 

4. SAMMANFATTNING OCH  
DISKUSSION  

Jag har undersökt ett läromedel som är avsett att användas i 
svenskundervisning på yrkesförberedande gymnasieprogram. De 
två grundböckerna, Bra Svenska A och Bra Svenska B, är ett s.k. 
heltäckande läromedel för kurserna Svenska A och Svenska B och 
vänder sig till alla yrkesförberedande program. De s.k. programan-
knytningsböckerna i Blickpunktserien, som saknar lärarhandled-
ningar, riktar sig speciellt till programmen Barn- och fritid, Bygg, 
El, Fordon, Hotell- och restaurang och Omvårdnad och innehåller 
var och en olika texter och uppgifter till dessa. Det är programan-
knytningsböckerna som har varit huvudföremål för min undersök-
ning, men eftersom texter med uppgifter i dessa är tänkta att kun-
na ersätta texter med uppgifter från grundböckerna har jag även 
undersökt deras texturval och grundböckernas lärarhandledningar 
för att få en helhetsbild av läromedelspaketet.  
     I detta avslutande kapitel för jag en sammanfattande diskussion 
av de tolkningar jag har gjort av läroböckernas texturval och upp-
giftsmaterial utifrån min övergripande forskningsfråga om vilka 
kunskaps-, ämnes- och litteratursyner som de olika läroböckerna 
förmedlar och vad det säger om läroböckernas modelläsare. Däref-
ter riktar jag blicken mot gymnasiets nya läroplan eftersom de 
böcker som är föremål för min undersökning har tillkommit vid en 
tidpunkt när en del av en ny läroplans intentioner var kända. Slut-
ligen ger jag förslag på fortsatt forskning.  
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Kunskaps-, ämnes- och litteratursyner i läroböckerna 
Generellt förmedlar läromedlet en kunskapssyn som utgår från att 
kunskap är något i förväg bestämt. Att grundböckerna påstås vara 
heltäckande och motsvara innehållet i två kurser signalerar en 
bakomliggande kunskapssyn som utgår från att kunskap är något 
fastlagt. Jag kallar den en passiv eller reproducerande kunskapssyn 
eftersom den förutsätter att ett givet och fragmentariskt stoff ska 
läras in i stället för en strävan efter att egna slutsatser dras. Att 
grundböckerna är organiserade utifrån att olika språkliga moment 
som grammatik, stavning, ordkunskap ska läras in var för sig är 
också uttryck för denna syn på kunskap.  Den är till sin natur ato-
mistisk.306 

Om man använder sig av Tomas Englunds utbildningsfilosofiska 
alternativ har den ”tekniska rationaliteten” som främsta mål att ett 
värde skall reproduceras.  Detta har sina historiska rötter i den po-
sitivistiskt-empiriska traditionen i 1800-talets vetenskapssyn. Es-
sentialism blir också ett dominerande drag, d.v.s. förmedling av 
”färdiga kunskaper” för det kommande yrkeslivet.307   
     I programanknytningsböckerna förmedlas en passiv eller repro-
ducerande kunskapssyn framförallt i uppgiftsmaterialet genom de 
uppgifter som jag benämner disciplinerande faktauppgifter och 
som går ut på att förklara ord och att finna ”de rätta svaren” i tex-
ten. Uppgifterna uppmärksammar detaljer i stället för helheten och 
betonar således faktainlärning och redogörelse framför tolkning 
och analys.   
     Min tolkning är att läroböckernas kunskapssyn hänger samman 
med det svenskämne som läromedlet konstruerar, ett ämne som be-
tonar träning av isolerade språkliga färdigheter och som skiljer på 
språk och litteratur. Det ämnet påminner om det ämne som Lars-
Göran Malmgren definierar som ett svenskämne som ett färdig-
hetsämne eftersom också litteraturen får ett litet utrymme i läro-
böckerna. De modelläsare som postuleras i de olika böckerna antas 
därför inte påverka undervisningens innehåll och upplägg annat än 
att möjligen bestämma i vilken ordning arbetet ska genomföras och 
ta ansvar för att uppgifterna görs. 
                                                  
306 Jan Thavenius, Modersmål och fadersarv: Svenskämnets traditioner i historien och nuet, Stock-
holm, 1981, s. 42f. 
307 T. Englund (1995), s. 49–70. 
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      Det är framförallt i grundböckerna som texterna, d.v.s. skönlit-
teratur och sakprosa, får en undanskymd plats. Bra Svenska B pre-
senterar visserligen en litteraturhistoria, men den presenteras 
osammanhängande och innehåller ”faktaspäckade” texter om epo-
ker, författare och verk som blir svåra att förstå eftersom de saknar 
förklaringar och sammanbindande resonemang. Detta tolkar jag 
som ytterligare ett uttryck för den passiva kunskapssyn som jag 
menar genomsyrar läromedlet. 
     Jag menar också att själva texten har en låg ställning i läromed-
let. Texterna legitimeras med att de kan bygga upp språkliga fär-
digheter, att de kan ge läslust och främst med att de ska väcka 
igenkänning. I programanknytningsböckerna förutsätts de olika 
modelläsarna ha ett stort intresse för sina kommande yrkesliv då 
texterna är valda utifrån principen att innehållet ska kunna associ-
eras till en viss yrkesverksamhet. Här kan man tala om en littera-
tursyn som endast betonar textens innehåll på ytan.  
     Ur ett didaktiskt perspektiv är tanken god att läsning ska väcka 
associationer till något som läsaren kan känna igen sig i, men enligt 
min mening räcker det inte med det. Läsning bör vara något som 
utmanar och erbjuder läsaren mening. Jag anser inte att program-
anknytningsböckernas texturval inbjuder till en sådan läsart. Igen-
känning innebär något mer än att kunna identifiera sig med en 
kommande yrkesroll. Igenkänning är något som utmanar läsarens 
tankar och känslor. Som Rita Felski uttrycker det så innebär igen-
känning något mer än repetition av något redan känt: 
 

Recognition is not repetition; it denotes not just the pre-
viously known, but the becoming known. Something that 
may have been sensed in a vague, diffuse, or semi-
conscious way now takes on a distinct shape, is amplified, 
heightened, or made newly visible. In a mobile interplay 
of exteriority and interiority, something that exists out-
side of me inspires a revised or altered sense of who I 
am.308 

  
                                                  
308 Rita Felski, Uses of Literature, Malden, Mass. 2008, s. 25. 
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Felski menar i Gadamers hermeneutiska anda att igenkännande-
processer hos läsaren i framförallt skönlitteratur är något som pe-
kar framåt och som uppmanar läsaren till självkritik. Genom att 
börja undra över sig själv och sin egen uppfattning om hur man är 
kan man också nå ”självutvidgning” (selfextension) och därigenom 
bättre förstå det som är främmande eller ovant – med andra ord 
inte bara det självcentrerade utan även ”vi och de andra” (other-
ness).309 
     Felski anser att det är skönlitteratur, speciellt romanen, som 
uppmanar läsaren till att börja ifrågasätta sig själv, vilket alltså le-
der till personlig utveckling. Med tanke på att läroböckerna i mitt 
undersökta läromedel i huvudsak presenterar korta utdrag ur ro-
maner som dessutom mycket sällan åtföljs av en presentation för-
utsätts inte den modelläsare som postuleras i de olika läroböckerna 
läsa fiktiva texter på ett prövande sätt för att lära sig något om 
andra och om sig själv. Uppgiftsmaterialet inbjuder inte heller till 
den kritiska och reflekterande läsning som Felski talar om.   
     Många uppgifter är möjliga att lösa utan att gå tillbaka till tex-
ten eller att inte läsa texten alls då de går ut på att undersöka eller 
producera något som har med en viss yrkesbransch att göra, vilka 
jag benämner yrkesrelaterade uppgifter. Ofta handlar uppgifter 
också om att uttrycka åsikter om sådant som berör ett visst yrke 
och ett kommande arbetsliv. Dessa typer av uppgifter, som jag be-
nämner, värderande yrkesrelaterade uppgifter, kan oftast lösas 
utan hjälp av den tillhörande texten. Min tolkning är att läroböck-
erna förmedlar, vad jag kallar, en marginaliserande eller alieneran-
de litteratursyn eftersom texten har liten eller ingen betydelse för 
uppgiftslösandet. Detta stämmer väl in på hur läromedlet uttrycker 
legitimeringar av texturval – legitimeringar som bidrar till att ska-
pa en disciplinerad modelläsare som egentligen inte intresserar sig 
så mycket för själva texten då det är nyttobetonad sysselsättning 
och individuella språkliga färdigheter som sätts i det främsta rum-
met. Därför finns det vissa likheter med den litteratursyn som 
Christoffer Dahl finner i sitt undersökta läromedel för gymnasiet, 
BRUS.  
                                                  
309 Ibid. s. 25ff.  
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     Dahls analys visar att sådant som är relevant för eleven har va-
rit styrande för texturvalet, d.v.s. att individen/eleven står i fokus, 
att uppgifterna ofta är löst kopplade till texten och att läromedlet 
verkar undvika litterära resonemang. Dahl drar en parallell till den 
litteratursyn som Boel Englund benämner empirisk-social och som 
bl.a. kännetecknas av att författarbiografiska infallsvinklar är 
ovanliga och att texter väljs utifrån kriteriet att de ska behandla 
sådant som anknyter till elevens verklighet.310      
     I mitt undersökta läromedel finner jag vissa divergenser mellan 
programanknytningsböckerna. Modelläsarna i böckerna för Bygg- 
och Elprogrammet skiljer sig från de övriga då de även ibland an-
tas läsa texter som handlar om annat än sådant som kan förknip-
pas med den egna verkligheten och en kommande yrkesroll. I 
Blickpunkt bygg och Blickpunkt el förmedlas därför en delvis an-
nan litteratur- och kunskapsyn, som utgår från att textens språkli-
ga utformning, kontextuella egenskaper, författare och samman-
hang ska uppmärksammas och som förutsätter att texten kan vara 
en källa till kunskap om annat än ett visst yrke. I uppgiftsmateria-
let uttrycks detta genom de uppgifter som jag kallar för språk- och 
textrelaterade uppgifter, som uppmärksammar språk och textens 
innehåll och kontextuppgifter, som placerar texten i ett samman-
hang. Dessa typer av uppgifter för, om än inte ofta, läsaren tillbaka 
till texten och förutsätter att texten tolkas, d.v.s. att egna slutsatser 
dras. I viss mån tillmäts därför texten ett högre värde i Blickpunkt 
bygg och i Blickpunkt el.  
     Det finns således många likheter men också skillnader mellan de 
olika läroböckernas modelläsare då de förutsätts ha olika intressen, 
kunskaper och färdigheter och då de antas närma sig texter på oli-
ka sätt. Det ställs olika krav på de modelläsare som de olika läro-
böckerna förutsätter. Detta framkommer t.ex. i de uppgifter som 
syftar till att producera texter. Lägst krav på skrivandet ställs det 
på modelläsaren i Blickpunkt fordon, som inte förväntas skriva 
annat än några få enkla berättande texter och listor. Högst krav 
ställs det på modelläsaren i Blickpunkt el, som i viss mån antas ut-
veckla sitt skrivande genom att formulera mer avancerade och flera 
olika slags texter som krönika, vetenskaplig artikel och tal.  
                                                  
310 Dahl, 2010, s. 63 och 123. 
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     Jag kommer också fram till att läroböckerna förmedlar en etno-
centrisk orienterad kunskapssyn genom det tydligt västerländska 
texturvalet och genom uppgifter som understryker kulturella olik-
heter genom att utgå från ett tänkande i vi och de andra. Allra tyd-
ligast uttrycks en etnocentrisk kunskapssyn i Blickpunkt barn och 
fritid t.ex. genom den uppgift som går ut på att skriva ett brev till 
föräldrar, som underförstått kommer från andra kulturer än den 
svenska och som inte förstår att det är viktigt att barn vistas utom-
hus. Här förutsätts en modelläsare som står för ”svenska” värde-
ringar och som vill överföra dessa, ”de rätta” sätten att betrakta 
världen, på andra. På så sätt menar jag att mångkulturella aspekter 
berörs utifrån ett negativt perspektiv då det är någon form av kul-
turkrock som får vara utgångspunkten i texter och uppgifter.     
     Fokuseringen på det framtida yrkeslivet genomsyrar alla pro-
gramanknytningsböckerna, men den är alltså mindre framträdande 
i Blickpunkt bygg och Blickpunkt el där modelläsaren ändå förut-
sätts arbeta med ett innehåll som kan föras till svenskämnet. Det 
svenskämne som konstrueras i böckerna för programmen Bygg och 
El väljer jag därför att kalla för ett svenskämne med yrkesanknyt-
ning. 
     I de övriga böckerna, de som vänder sig till programmen Barn- 
och fritid, Fordon, Hotell- och restaurang och Omvårdnad, postu-
leras en modelläsare som förutsätts vara ointresserad av litteratur 
och som antas utföra arbeten som har mycket lite med ämnet 
svenska att göra. Uppgiftsmaterialet domineras av de två typer av 
uppgifter som jag benämner yrkesrelaterade- och värderande yr-
kesrelaterade uppgifter och som inte för läsaren tillbaka till texten. 
Min tolkning är att de sistnämnda inte är upplagda utifrån svensk-
ämnets innehåll, syfte och mål. Snarare bygger läroböckernas or-
ganisation på ett antagande om vilka kunskaper och kompetenser 
som arbetsmarknaden efterfrågar inom olika yrkesbranscher. Där-
för kan man egentligen inte tala om att Blickpunkt barn och fritid, 
Blickpunkt fordon, Blickpunkt hotell och restaurang och Blick-
punkt omvårdnad förmedlar ett svenskämne. Min slutsats blir att 
läroböckerna lämpar sig bättre för undervisning i ett karaktärsäm-
ne.  
     Jag ställer mig således kritisk till läromedlets utformning och 
upplägg då det generellt ställer låga krav på att skriva och bearbeta 
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texter. De olika modelläsare, eller modellelever, som konstrueras i 
och av läromedlet förväntas inte heller kunna eller vilja närma sig 
texter och litteratur utifrån olika perspektiv och utifrån ett kritiskt 
förhållningssätt för att utveckla sina tankar och sitt muntliga och 
skriftliga språk – aspekter som är viktiga kunskaper i ett demokra-
tiskt samhälle när man ska ta del av information och utnyttja möj-
ligheten att kunna påverka sin omvärld. Läromedlets brist på för-
väntningar förmedlar en i grunden odemokratisk inställning till 
vad svenskämnet ska innehålla för vissa faktiska elevgrupper. Det 
är t.ex. inte troligt att faktiska elever, med läromedlets hjälp, kan 
få tillräckliga kunskaper för att klara högre studier eller att läro-
medlet kan bidra till att de faktiska eleverna rustas för ett liv i ett 
samhälle som präglas av ständiga förändringar.  
     Denna slutsats får i sig ett större intresse av det faktum att det 
finns uppgifter som pekar på att läromedlet i fråga är en kommer-
siell succé för förlaget och följaktligen troligen används på många 
skolor.311 
     Det finns också undersökningar, som Annika Bergströms, som 
pekar på att elever från yrkesförberedande program upplever att de 
har otillräckliga förkunskaper i svenska när de fortsätter på hög-
skolan.312 Lärare på gymnasiet värderar elevers färdigheter och 
kunskaper olika på de olika inriktningarna både i fråga om vilken 
nivå eleverna befinner sig på och vilka moment som är viktiga att 
ta upp i undervisningen. Eleverna på yrkesförberedande program 
förutsätts ha sämre kunskaper eller färdigheter samtidigt som lä-
rarna anser att olika moment i svenskan så som skriftlig färdighet, 
kunskap om språksystemet, textanalys, språksociologi, språkhisto-
ria, kunskap om grannspråken och vetenskapligt förhållningssätt 
är mindre viktiga att ta upp i undervisningen på de yrkesförbere-
dande än på de studieförberedande programmen.313 Samtidigt visar 
Bergströms studie att även elever på yrkesförberedande program 
                                                  
311 Telefonintervju, 2011-06-01, med Henric Arfwidsson, redaktör för alla läroböcker i läromedels-
paketet med undantag av Bra Svenska A och Blickpunkt bygg. Enligt Arfwidsson har böckerna i 
Blickpunktserien sålts bra och ”bättre än väntat”, framförallt Blickpunkt bygg och Blickpunkt for-
don. Det är således böckerna som vänder sig till homogena manliga program som säljs bäst. Detta 
stärker min tes om att läroböckerna används i syfte att åstadkomma en disciplinerande och passivise-
rande effekt i den faktiska undervisningen. En vanlig uppfattning är att pojkar är omognare och be-
höver kontrolleras. Se t.ex. Salminen-Karlsson, 2010. 
312 Bergström, 2007, s. 80–81. 
313 Ibid. s. 160–163. 
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kan tänka sig att studera vidare på högskolan och att det är små 
skillnader mellan hur elever på studie- och yrkesförberedande pro-
gram när det gäller vilken status som svenskämnet tillmäts och hur 
svenskämnets innehåll värderas.314 
      Det finns således en hel del som tyder på att lärare har lägre 
förväntningar och ställer lägre krav på elever på yrkesförberedande 
program än på de elever som valt ett studieförberedande pro-
gram.315 Min undersökning pekar på att även läromedel för yrkes-
förberedande program implicerar låga förväntningar på elevers 
kunskaper, färdigheter och förmåga att utvecklas genom och inom 
ämnet svenska.      
     Mitt undersökta läromedel kan också ses som en illustration av 
den historiska dikotomin mellan utbildning och bildning. Det är 
påfallande tydligt hur texturval och uppgiftsmaterial är inriktat 
mot ett snävt nyttighetstänkande. Det är målinriktad utbildning av 
den framtida yrkesmänniskan som står i centrum. För processer 
som leder till bildning, det personliga formandet av eleven som 
människa, lämnas generellt ingen eller mycket liten plats.              
 
En ny läroplan  
De läroböcker som jag har undersökt är producerade under en tid 
när det stod klart att en ny gymnasiereform var att vänta och när 
det var känt att de flesta yrkesförberedande program inte kommer 
att bli upplagda utifrån att de ska ge högskolebehörighet. Jag drar 
slutsatsen att läroböckernas övertydliga anpassning till specifika 
yrkesbranscher kan ses som en medveten strategi hos läromedels-
förlaget att föregripa den kommande nya läroplanen.  
     Det finns en tydlig tendens att läromedelsförlag snabbt produ-
cerar nya läroböcker vid läroplansförändringar. Under våren 2011, 
d.v.s. redan innan läroplansreformen Gy 2011 börjat gälla, publi-
cerade det förlag som står bakom mitt undersökta läromedel – en 
ny lärobok för yrkesförberedande program, en ”allt-i-ett-bok”, 
som ”täcker hela den första kursen i svenskämnet för de yrkesför-
beredande programmen enligt ämnesplanen för Gy 2011”.316 
                                                  
314 Ibid. s. 32–33 och s. 175f. 
315 Som jag tidigare har visat kommer andra forskare, som Bergman, 2007 och Hultin, 2006, fram till 
samma slutsats, d.v.s. att 2000-talets gymnasieskola erbjuder ett enklare svenskämne till elever på de 
yrkesförberedande programmen. Se ovan s. 83–84.  
316 Fredrik Harstad & Iben Tanggaard, Insikter i svenska: Svenska 1, Malmö, 2011, baksidestext. 
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     Läromedelsförlag hänvisar gärna till nya styrdokument. Mycket 
talar för att det finns en tro på att läroböcker speglar kursplaners 
mål och att de ses som en garanti för att undervisningen följer lä-
roplanens anvisningar, men läroböcker behöver inte alltid vara an-
passade efter nya läroplaner.317 Skolans styrdokument kan vara 
svåra att tolka, vilket gör att de kan tolkas på olika sätt. De är ut-
tryck för politiska kompromisser, skrivna utifrån ett garderings-
tänkande, en omedveten eller medveten strävan att ta hänsyn till 
alltför många aspekter, vilket gör att det finns inneboende mot-
sättningar i skolans styrdokument. En motsättning i Lgy 94 är t.ex. 
att ett ämnesinnehåll ska väljas utifrån lokala förutsättningar av 
både elever och lärare, samtidigt som det finns ett krav på att mäta 
kunskaper i form av betyg.318 
     En anledning till att styrdokument är svårtolkade är att de inte 
problematiserar innebörden av och definierar centrala och mång-
tydiga begrepp, som t.ex. kunskap. I kursplanen för Svenska B kan 
man t.ex. diskutera vad som menas med att ”ha kunskap om cen-
trala svenska, nordiska och internationella verk”.319 Det är inte 
självklart vilka verk eller vilka slags kunskaper som avses. 
     Att styrdokument kan uppfattas som otydliga beror dock san-
nolikt inte bara på att termer och begrepp inte definieras. Staffan 
Hellberg gör en komparativ analys av grundskolans kursplaner i 
svenska från 1960-talet och framåt. Han identifierar vilka olika 
svenskämnen som framträder starkast och diskuterar hur de före-
språkas i styrdokumenten. Han utgår från den ryske litteraturteo-
retikern Michail Bachtins teori att texter är polyfona (att flera rös-
ter kan skönjas i texter), vilket påverkar receptionen av en text.320 
Hellberg kommer bl.a. fram till att de senare kursplanerna är allt 
mindre dialogiska till sin karaktär. Han poängterar också att den 
viktigaste skillnaden mellan de äldre och de yngre kursplanerna är 
att konflikterna i de yngre kursplanerna är otydliga. Att styrdoku-
ment är svåra att tolka kan alltså bero på att de inte problematise-
                                                  
317 Se t.ex. Juhlin Svensson, 2000,  Bilaga 1, s. 42,  Brink, 1992, s. 284ff. och Wikman, 2004, s. 81ff.  
318 För utförligare resonemang om inneboende motsättningar i styrdokument se t.ex. Lundström, 
2007 och Jan Thavenius, Den motsägelsefulla bildningen, Stockholm, 1995. Se även Tomas Englund, 
Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Göteborg, 2005, s. 131–136. 
319 Lgy 94, Kursplanen för Svenska B under ”Mål”. 
320 Hellberg, 2008. De skolor som Hellberg tar upp är den kritiska diskursanalysen (t.ex. Fairclough, 
Ledin), den fransk-skandinaviska polofoniskolan (t.ex. Nølke, Flttum & Nørén) och appraisal-teorin 
(t.ex. Martin & White, Raddum & Verum). 



  142 

rar olika uppfattningar och motsättningar som finns eller kan upp-
komma i undervisningssammanhang.  
     Det är således viktigt att vara medveten om att det finns vissa 
bakomliggande tolkningar av läroplanen och dess kursplaner i lä-
roböcker och att läroböcker förmedlar olika kunskaps-, ämnes och 
litteratursyner. En möjlig tolkning till varför det finns vissa olikhe-
ter mellan de modelläsare som postuleras i de olika läroböckerna, 
som är föremål för min studie, kan just vara att böckerna döljer 
olika tolkningar av läroplanen. Det är framförallt de modelläsare 
som postuleras i Blickpunkt bygg och Blickpunkt el som utmärker 
sig och bakom dem står också två andra läromedelsförfattare, som 
verkar ha lagt något mindre vikt vid att anpassa innehåll och upp-
lägg efter vald studieinriktning. I de övriga fyra programanknyt-
ningsböckerna kan man snarare tala om en övertolkning av pro-
gramanknytningsaspekten. Detta förhållande, att olika tolkningar 
av läroplanen troligen görs, kan för övrigt sägas styrka teorin om 
att en författare skriver för en modelläsare.      
     Läroböcker behöver inte längre genomgå en granskning och 
godkännas för att användas i undervisningen. Den kommersiella 
marknaden styr i hög grad – det som säljer fortsätter att produce-
ras. Därför ligger ett stort ansvar på lärare, som av ekonomiska, 
tidsmässiga och praktiska skäl inte alltid har möjlighet att göra 
medvetna val av de läroböcker som på något eller flera sätt påver-
kar undervisningen i skolan. Därför är det också angeläget att 
forskning om läroböcker och andra läromedel bedrivs och att de 
kunskaper som genereras blir tillgängliga för intresserade lärare, 
läromedelsförfattare och läromedelsförlag.  
 
Fortsatt forskning  
Min undersökning kan sägas vara produktorienterad eftersom den 
har kretsat kring läroböckers innehåll och vilka receptionsförut-
sättningar som de skapar. En fråga min studie väcker är hur det 
som läroböckerna erbjuder sina läsare realiseras i en faktisk under-
visningssituation. En tänkbar fortsättning på min studie skulle 
kunna vara att studera hur läroböckerna faktiskt används av lärare 
och elever på yrkesförberedande program och hur läroböckernas 
kunskaps-, ämnes och litteratursyner påverkar en faktisk undervis-
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ning – och vad eleverna lär sig eller inte lär sig med hjälp av läro-
böckerna.  
     Genom kontakt med förlaget har jag fått veta att det just nu 
inte finns några planer på att revidera böckerna i Blickpunktserien 
och att de kommer att fortsätta vara till försäljning när den nya 
gymnasiereformen, GY 2011, träder i kraft.321 De två grundböck-
erna ska däremot revideras och kommer att ges ut i nya uppla-
gor.322 Det finns alltså förutsättningar för att göra en användarori-
enterad undersökning. Dessutom uppkommer frågan om hur nya 
kursplaner korresponderar med läroböckernas innehåll och upp-
lägg och hur böckerna förändras. En mer djupgående jämförelse 
mellan läroböcker och undervisning på studieförberedande (hög-
skoleförberedande) och yrkesförberedande program skulle kunna 
tillföra viktig kunskap om hur svenskämnet gestaltas i vår gymna-
sieskola och om vad elever får med sig ut i livet.  
     I och med att några böcker i min undersökning ska revideras 
blir det också relevant att även anlägga ett processinriktat perspek-
tiv och undersöka vad som händer innan de nya upplagorna ham-
nar i elevens och lärarens hand. Intervjuer med lärare, läromedels-
författare och läromedelsförlag kan bidra med viktig kunskap om 
vilka urvalsprocesser och andra bakomliggande orsaker som styr 
läroboksproduktion och val av läromedel.      
     Jag föreslår således en fortsättning på min studie som tar ett 
mer omfattande grepp och betraktar läroböcker i ett helhetsper-
spektiv genom att utgå från flera forskningsintressen, ett använ-
darorienterat, ett processorienterat och ett produktorienterat.  
     Eftersom läroböcker förmedlar vad som är värt att kunna och 
hur kunskaper ska konstrueras är det också av yttersta vikt att 
fortsatt forskning om läroböcker och användningen av dem strävar 
efter att bidra till att debatten om vad kunskap är hålls vid liv.       
 
 
  
 
                                                  
321 Telefonkontakt med Sirpa Sternad, produktlinjechef på Gleerups, 2011-03-11. 
322 När jag besökte Skolforum på Stockholmsmässan i Älvsjö 2010-11-02 var Gleerups på plats. På 
grundböckerna Bra Svenska A och Bra Svenska B fanns information om att de inför Gy 2011 ska 
komma ut i nya upplagor.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Innehåll i Blickpunkt barn och fritid 
Författare (Kvinnor i kursiv stil) Tema/Text År Genre* Sidor Nation 

 Barndom – En blick i backspegeln     

Erik Lindorm Lyckans minut 1941 dikt 1 Sverige 

Inger Edelfeldt Barndomsminnen 1986 skönlitt. 3 Sverige 

Martin Mutumba Jag springer för Rinkeby 2003 sakprosa 3,4 Sverige 

William Somerset Maugham Människorna är inte bara sig själva Före 1950 dikt 0,8 England 

 FOSTRAN – Aja Baja!     

Björn Afzelius Ikaros 1984? dikt 1 Sverige 

Jean-Jacques Rousseau Èmile 1762 skönlitt. 1 Schw/Fra 

Ellen Key Barnets århundrade 1900 sakprosa 1 Sverige 

Ylva Ellneby Ge mig en boxboll! 2003 sakprosa 2 Sverige 

Lena Nevander Friström Värderingar 2004 sakprosa 2,3 Sverige 

Carolina Lundgren Bytt är bytt! 2005 skönlitt. 2,3 Sverige 

 KOMMUNIKATION – Att nå fram     

Hillevi Wahl Ombytta roller 2004 skönlitt. 2 Sverige 

Katarina Mazetti Mamma fick nåt av en gubbe 2003 skönlitt. 1 Sverige 

Finn Zetterholm Katja håller föredrag 2002 skönlitt. 5,5 Sverige 

Daniella Olympia Josberg Jag saknar Amerika! 1995? sakprosa  2 Sverige 

Dilsa Demirbag-Sten Stammen 2005 skönlitt. 3,3 Sverige  

 SAGOR OCH LEK – I en annan värld     

Margareta Öhman&Widar Aspli Tonen 2001 sakprosa 4 Sverige 

Birgitte Labbé & Michel Puech Schemalagd tid 2003 sakprosa 1,5 Frankrike 

Ylva Ellneby Vad är det vi vill ge till våra barn? 2005 sakprosa 3 Sverige 

Astrid Lindgren I begynnelsen var ordet ? sakprosa  1,5 Sverige 

Astrid Lindgren Pippi går på kafferep 1945 skönlitt. 3,4 Sverige 

 SPORT OCH HÄLSA – I rörelse     

Mårten Nilsson Ledaren kan vara fruktansvärt viktig 1999 sakprosa 3 Sverige 

Gunde Svan Så började det 2004 skönlitt. 4 Sverige 

Vladimir Oravsky & Daniel Malmén En dag på badhuset 2004 skönlitt. 2 Sverige 

*Till skönlitteratur för jag t.ex. dikter, noveller, romaner och dramatik. I 

bilagorna anges dock vilka texter som kan betecknas som dikt och drama.  
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Bilaga 2. Innehåll i Blickpunkt bygg 
Författare (Kvinnor i kursiv stil) Tema/Text År Genre Sidor Nation 

 Med kropp och sinne         

Bengt Cidden Andersson Ett ordentligt kroppsarbete 1998 dikt 1 Sverige 

Monica Lovén Taket 2001 skönlitt.  3 Sverige 

Nils Ferlin Lugnt 1957 dikt 1 Sverige 

  Rustad och klädd         

Marcus Johansson Vad vore killar utan blåställ? 2004 sakprosa 2,5 Sverige 

Pentti Lehto Tumstocken från Hultafors 2003 sakprosa 3 Sverige 

  Ett oumbärligt verktyg för de flesta!         

  Höga byggen         

[Ur: Bibeln] Babels torn och språkförbistringen forntid skönlitt. 1  

Ulla Britta Ramklint Med hiss till himlen 1997 sakprosa 3,5 Sverige 

  Att bygga en bro         

Patric Hadenius Absolut bro 1999 sakprosa 3 Sverige 

Willy Josefsson Ur Vila i vatten 1998 skönlitt. 10 Sverige 

  Ensam är inte stark         

Ivar Lo-Johansson Bygget 1969 skönlitt. 8,3 Sverige 

Margite Fransson Håll ihop laget och klara stressen 1999 sakprosa 2 Sverige 

  Kvinnokraft         

Bosse Andersson Vi tjejer jobbar smartare 2002 sakprosa 2 Sverige 

  Att bli något         

Karin Boye Min son vill inte bli snickare 1941 skönlitt. 7 Sverige 

Björn Ranelid Skönhetens apostlar 2004 sakprosa 2 Sverige 

Cenneth Niklasson Plåtslagaren tar ton på operan 2002 sakprosa 2,2 Sverige 

  Bakåt i tiden         

Ib Salomon Vattnets mästare 2001 sakprosa 3 Sverige?

Karin Fridell & Henrik Wannfors Vem var målaren? 1997 sakprosa 3 Sverige 

Kjell Eriksson ur Knäppgöken 1993 skönlitt. 5 Sverige 
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Bilaga 2. Innehåll i Blickpunkt bygg 
Författare (Kvinnor i kursiv stil) Tema/Text År Genre Sidor Nation 
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Bilaga 4. Innehåll i Blickpunkt fordon 
Författare  (Kvinnor i kursiv stil) Tema/Text År Genre Sidor Nation 

 INTRODUKTION – Starta motorn     

Magnus Höjer Debut som fyraåring 2001? sakprosa 2 Sverige 

Roald Dahl I verkstaden 1975 skönlitt. 2 England

Ulf Lundell Ute på vägen ? dikt 0,7 Sverige 

 BRANSCHKUNSKAP – Bilar förr och nu     

Gert Ekström & Per-Börje Elg Svenska årtal 2005 sakprosa 4 Sverige 

Ove Säverman På Herberts tid 1982 skönlitt. 4 Sverige 

Bosse Andersson Heter det Bjuck eller Bjoick 2004? sakprosa 2 Sverige 

Richard Porter Världens sämsta bilar 2005 sakprosa 1,3 England

Matt Haig Att lyfta ett varumärke 2005 sakprosa 2 England

  SERVICE – I verkstaden         

Anette Rosengren Man ser om man klarar det 2000 sakprosa 2 Sverige 

Jan Leek En natt i garaget 1989 skönlitt. 3 Sverige 

Peter Englund Skruvmejselns historia 2003 sakprosa 2,3 Sverige 

Helena Bross Oljebyte 2003 skönlitt. 4 Sverige 

Johan Unenge Löneförmånen 2005 skönlitt. 4 Sverige 

Lars-Olov Sundquist Airbrushstjärna i Ljusdal 2005 sakprosa 2,1 Sverige 

  SÄKERHET – På med bältet         
Herman Lindqvist Konsten att imponera på en 14-åring –  

eller så knäcker man en snigel 
2002 skönlitt. 3 Sverige 

Mikael Vestin Polis, polis, potatisgris 2003 skönlitt. 2 Sverige 

Annika Thor En fri människa 2005 skönlitt. 7 Sverige 

  BIL SOM YRKE - Bakom ratten         

David Ericsson Jag tänker på Maj-Britt 1999 skönlitt. 5 Sverige 

Tina Thörner Tina Thörner - kartläsare ? sakprosa 1,5 Sverige 

Lennart Janhammar Carlsson på taket 1999 sakprosa 3 Sverige 
Tage Danielsson Sagan om busschauffören som tänkte  

att va fan 
1964 skönlitt. 3 Sverige 
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Bilaga 3. Innehåll i Blickpunkt el 
Författare (Kvinnor i kursiv stil) Tema/Text År Genre Sidor Nation 

 En upptäckt som förändrar världen     

Harry Martinson Kraft 1934 dikt 1 Sverige 

Peter Englund Om mörker och ljus 1991 sakprosa 5 Sverige 

Börje Isaksson & Georg Hohansson Ett laddat möte 1996 skönlitt. 6 Sverige 

David Bodanis Thomas och J.J. 2005 sakprosa 5 England  

  Datorernas värld         

? Datorkraft mättes i flickor 2006 sakprosa 1 Sverige? 

Tage Danielsson Sagan om Elis Bengtssons datamaskin 1964 skönlitt. 3 Sverige 

Sara Kadefors Sandor slash Ida 2001 skönlitt. 4,6 Sverige 

  Yrkesval och Yrkesliv         

Karl-Erik Andersson Vägskälet 1995 skönlitt. 5 Sverige 

Hans-Erik Engqvist Solen har sin gång 1990 skönlitt. 3 Sverige 

? Regler vid stolparbete ? sakprosa 1,5 Sverige? 

Ari Behn Surfarn 1999 skönlitt. 2 Norge 
? Flumride – attraktionen som drar  

mest energi ? sakprosa 2,8 Sverige? 

  Mysterier med spänning         

Anna Skarin Varje nytt liv 2005 skönlitt. 4 Sverige 

Göran Lundin Mystiken med de slocknande lamporna 1993 skönlitt. 4 Sverige 

  Om kraften sinar         

Lars Magnell Om dammen brister 2006 sakprosa 3 Sverige 

Mats Wahl Jac Uppmuntraren 1987 skönlitt. 5 Sverige 

  Framtidsvisioner         

Ivar Lo-Johansson Elektra kvinna år 2070 1967 skönlitt. 3 Sverige 

Douglas Adams Liftarens guide till galaxen 1979 skönlitt. 4 England 
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Bilaga 4. Innehåll i Blickpunkt fordon 
Författare  (Kvinnor i kursiv stil) Tema/Text År Genre Sidor Nation 
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Bilaga 5. Innehåll i Blickpunkt hotell och restaurang 
Författare (Kvinnor i kursiv stil) Tema/Text År Genre Sidor Nation 

 INTRODUKTION – Mat är mer än mat…     

Hans Alfredson Jag vill ha blommig falukorv… 1965? dikt 1 Sverige

Maria Jönsson Choklad 1997 skönlitt.     2 Sverige

Kajsa Olsson Äta och älska 1991 skönlitt. 2 Sverige

Elin Lager Ät mig 1999 dikt 1 Sverige

 
MATLAGNING –  
Ju fler kockar desto bättre soppa…     

Ann-Helen Meyer von Bremen Mat som mode ? sakprosa 3 Sverige

Tina Nordström Varför är så få kvinnor kockar? 2001 sakprosa 2 Sverige

Anna Christina Warg Ur Cajsa Wargs kokbok 1765? sakprosa 1,2 Sverige

Jamie Oliver Nakna kockens brödbak 2001 sakprosa 1,5 England
Lena Katarina Swanberg &  
Carl Jan Granqvist 

Praktik och teori 2003? sakprosa  0,6 Sverige

 I KÖKET – Bakom svängdörrarna     

? Kniven – kockens högra hand 1998 sakprosa 1,7 Sverige

? Slängen och servetten 1998 sakprosa 1 Sverige

Moa Martinson Den obeskrivliga röran 1939 skönlitt. 2,6 Sverige

Sujay Dutt Yrke: restaurangchef 2006 sakprosa 2,3 Sverige

Elin Lindqvist Stockholms bar 2002 skönlitt. 2,5 Sverige

 SERVERING – På lokal     

Tore Wretman Min källarmästarfilosofi 1996 sakprosa 2 Sverige

August Strindberg Kräftor 1884 skönlitt. 2 Sverige

Lena Kallenberg Vem vill smaka? 2005 skönlitt. 3 Sverige

J.P. Wenayeto Uteserveringen 2005 skönlitt. 2 Sverige

 
MAT OCH KULTUR –   
Kebab, grodlår och paltbröd     

Pia Gadd Tabumat – i olika kulturer och olika tider 2001 sakprosa 5 Sverige

Anna Larsson Med smal som ideal 1999 dikt 0,6 Sverige

Per Nilsson Varför vegan? 2000 skönlitt. 1,7 Sverige

Morgan Spurlock Linje frossa 2005 sakprosa 1,3 USA 

 HOTELL – Rum nummer 12     

? Nyckelns betydelse 1998 sakprosa  1,3 Sverige
Lena Katarina Swanberg &  
Carl Jan Granqvist 

Från Klarälven till champagnekuppen i Grythyttan 2003? sakprosa 4 Sverige

? Från student till hotellkung ? sakprosa 3 ? 

Peter Mayle Det manuella hotellet 1998 skönlitt. 3 England
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Bilaga 6. Innehåll i Blickpunkt omvårdnad  
Författare(Kvinnor i kursiv stil) Tema/Text År Genre Sidor Nation 

 
VÅRDEN GENOM TIDERNA –  
Möten i vården     

? Värdig trots sjukdomen 2007 sakprosa 2 Sverige 

Barbro Holmdahl Florence Nightingale 1997 sakprosa 4 Sverige 

 FRISKVÅRD – Må bra!     

Susanna Hauffman Ett bra liv 1997 sakprosa 1 Sverige 

Fiona Agombar Tänkt positivt! 2003 sakprosa 2,6 England? 

Ebbe Schön Hälsan 2002 sakprosa 3,5 Sverige 

 LIVSVILLKOR – Vägen tillbaka     

Agneta Norlander Att förlora fotfästet 1996 dikt 3,7 Sverige 

Gunilla Linn Persson Gå från ett. Till ett annat? 2001 skönlitt. 1,3 Sverige 

Thomas Fogdö & Johan Plate Olyckan ? skönlitt. 5,5 Sverige 

Mildred Åsén En utdragen process 1992 skönlitt.  1,5 Sverige 

Martin Klepke Väntan 1 2003 skönlitt. 2,2 Sverige 

 
VÅRD OCH OMSORG –   
I praktiken     

P.C. Jersild Intensiven, sal 2 1978 skönlitt. 3 Sverige 

Pia Delsson Två dikter 1997 dikt 0,8 Sverige 

Anna Jansson Tid eller läkemedel? 2004 skönlitt. 2 Sverige 

Lotte Alsterdal Vem dokumenterar? 1999 sakprosa 1 Sverige 
Sujay Dutt Mark Levengood –  

en narkomanvårdare 
2006 sakprosa 2,2 Sverige 

Anna Nyberg Flykten till djungeln 2005 skönlitt. 2 Sverige 

Sven-Olof Lorentzen Elisabeth 2001 skönlitt. 3 Sverige 

 
KOMMUNIKATION – 
De viktiga orden…     

Per Nilsson Jonathan Persson 17 år 2002 skönlitt. 3,5 Sverige 

Anna Jansson Folke 2005 skönlitt. 2 Sverige 

Waris Dirie Tandborsten 2002 skönlitt. 2 USA? 

Seija Wellros & Gunnar Hellström Hos doktorn 1991 skönlitt. 3 Sverige 
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Bilaga 7. Presentationer i programanknytningsböcker 
Programanknytningsbok Författare som presenteras Texter som presenteras 

Blickpunkt barn och fritid 0 0 

Blickpunkt bygg Bengt Cidden Andersson   

 Nils Ferlin   

 Willy Josefsson ur Vila i vatten 

 Ivar Lo-Johansson Bygget 

 Karin Boye   

 Kjell Eriksson ur Knäppgöken 

Blickpunkt el Harry Martinson   

 Peter Englund Om mörker och ljus 

 
Tage Danielsson Sagan om Elis Bengtssons  

datamaskin 

 Hans-Erik Engqvist Solen har sin gång 

 Ari Behn Surfarn 

 Anna Skarin Varje nytt liv 

 Mats Wahl Jac Uppmuntraren 

   Thomas och J.J 

   Sandor slash Ida 

   Vägskälet 

   
Flumride –  attraktionen som  
drar mest energi 

   
Mystiken med de slocknande  
lamporna 

   Elektra år 2070 

   Liftarens guide till galaxen 

Blickpunkt fordon Ulf Lundell 0 
Blickpunkt hotell och  
restaurang 

0 Yrke: restaurangchef 

  Kräftor 

   Från student till hotellkung 

Blickpunkt omvårdnad 0 Florence Nightingale 

Intensiven, sal 2 

Elisabeth 
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Bilaga 8. Genrer i programanknytningsböcker 
Programanknytningsbok Totalt antal sidor Skönlitteratur Sakprosa 

  Antal sidor Procent Antal sidor Procent 

Barn och fritid 54,0 30,3 56 % 23,7 44 %

Bygg 62,5 36,5 58 % 26,2 42 %

El 62,9 44,6 71 % 18,3 29 %

Fordon 59,9 37,7 63 % 22,2 37 %

Hotell och restaurang 53,3 23,4 44 % 29,9 56 %

Omvårdnad 51,8 35,5 69 % 16,3 31 %

 
 
 

 
 
 

Bilaga 9. Texters ursprung i programanknytningsböcker 
Programanknytningsbok     Sverige Norden Europa Utanför Europa 

 Sidor % Sidor % Sidor Procent Sidor % 

Barn och fritid 50,9 94 % 0 0 % 3,1 6 % 0 0 %

Bygg 62,5 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

El 51,9 83 % 2 3 % 9 14 % 0 0 %

Fordon 54,6 91 % 0 0 % 5,3 9 % 0 0 %

Hotell och restaurang (3sid?) 44,5 83 % 0 0 % 4,5 8 % 1,3 2 %

Omvårdnad 47,2 91 % 0 0 % 2,6 5 % 2 4 %
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Bilaga 10. Blickpunkt – en översikt 
Program BF  BP   EL  FP  HR   OP  

Utgivningsår 2006   2005  2007  2007  2007  2007  

Antal kapitel/tema 5  8  6  5  6  5  

Totalt antal sidor 95  104  99  103  96  91  

Borträknade sidor: Titelblad, förord,  4  6  5  5  5  5  

innehållsförteckning, källförteckning                       

Borträknade sidor temapresentationer 5  8  6  5  6  5  

Antal texter 18   23   21   18   21   26  

Antal textsidor (texturval)/% 54 63 % 62,5 69 % 62,9 71 % 59,9 64 % 53,3 63 % 51,8 64 %

Antal uppgiftssidor/% 32 37 % 27,5 31 % 25,1 29 % 33,1 36 % 31,7 37 % 29,2 36 %

Summa text- och uppgiftssidor/% 86 100 % 90,0100 % 88,0100 % 93,0100 % 85,0100 % 81,0 100 %

Medel antal sidor/text 2,3 3,5 3,5 2,9 2,0  2,5 

       

Antal manliga författare/% 11 42 % 13 72 % 12 71 % 17 81 % 11 39 % 6 30 %

Antal kvinnliga författare/% 14 54 % 5 28 % 2 12 % 4 19 % 13 46 % 13 65 %

Antal okända författare/% 0 0 % 1 6 % 3 18 % 0 0 % 4 14 % 1 5 %

Totalt antal författare 26 100 % 18100 % 17100 % 21100 % 28100 % 20 100 %

            

Antal sidor kvinnliga författare 29,6 55 % 17 27 % 8,6 14 % 14,5 24 % 27,2 51 % 25,4 49 %

Antal sidor manliga författare 24,4 45 % 44,5 71 % 49 78 % 45,4 76 % 19,1 36 % 24,4 47 %

Antal sidor okänd författare 0 0 % 1,0 2 % 5,3 8 % 0 0 % 7,0 13 % 2,0 4 %

Summa*  54,0 100 % 62,5100 % 62,9100 % 59,9100 % 53,3100 % 51,8 100 %

Antal författare som presenteras 0  6  7  1  0  0  

Antal texter som presenteras 0  3  13  0  3  3  

*Sidor med både en manlig och en kvinnlig författare fördelas jämt mellan man och kvinna. 
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Bilaga 11. Innehåll i Bra Svenska A  
Författare (Kvinnor i kursiv stil) Text År Genre Sidor Nation 

Karin Boye I rörelse 1927 dikt 0,5 Sverige 
Sören Olsson &  
Anders Jacobsson 

Per flyger i luften 2001 skönlitt. 6,5 Sverige 

? Mitt liv [Ur: Det kliar i mitt hjärta] 1997 dikt 0,5 Sverige 

Maria Küchen Jenny 16 år, Småland 1997 sakprosa 2 Sverige 

Olof Lagercrantz [citat] 1985 sakprosa 1 Sverige 

Mikael Niemi Och detta är Tornedalen 1988 skönlitt. 1 Sverige 

Jonas Gardell ur Ett Ufo gör entré 2001 skönlitt. 5 Sverige 

Johanna Westin Lagom 1993 dikt 0,5 Sverige 

J.R. Tolkien En oväntad bjudning 1937 skönlitt. 2 England 

Anna Karin Thorburn Ursäkta att jag har... 1999 dikt 0,8 Sverige 

Okänd Kung Mamud och pastejbagaren medeltidskönlitt. 7 Indien 

Daniel Möller Rytmiskt berättande 2000 sakprosa 1,1 Sverige 

Damir Alic & Mahmod Lazkani Livet är inte nån lek 2000 dikt 0,9 Sverige 

Louise Boije af Gennäs [Ur: Hur jag blev författare] 1996 sakprosa 5,6 Sverige 

Erika Sörensson [Ur: Ett hjärta i jeans] 1997 sakprosa 2,8 Sverige 

Viktoria Ringqvist Till en lärare 1993 sakprosa 0,8 Sverige 

Lukas Moodysson ur En promenad 1996 dikt 2,2 Sverige 

Fredrik Lindström Samarbeta för att överleva 2000 sakprosa 2 Sverige 

Sonja Åkesson Upprustning 1969 sakprosa 0,9 Sverige 

Theodor Kallifatides Huddinge IF 1984 skönlitt. 4 Sverige 
Herman Lindqvist 
 

Folk som håller för örat borde 
kanske hålla mun 

2002 
  

skönlitt. 
  

3 
  

Sverige 
 s 

Bengt af Klintberg Den uppätna biljetten 1986 skönlitt. 0,6 Sverige 

Bengt af Klintberg Dansmus på rymmen 1986 skönlitt. 0,8 Sverige 

Sandro Key-Åberg Sjunde pratan 1965? sakprosa 1,8 Sverige 

Peter Mayle Den hopfällbara tusenpundshatten1992 skönlitt. 4 England 

Catharina Grünbaum Ynglingatal 2000 sakprosa 1,8 Sverige 

Georg Bernard Shaw [Ur:] Pygmalion 1913 drama 2,1 Irland 

Gunnar Harding Vi 1967 dikt 0,4 Sverige 

Camilla von Otter & Jan Ohlis Beskrivning av bodbygge 2003 sakprosa 1,4 Sverige 
Tina Nordström 
  

Helstekt oxfilé med béarnaisesås 
och saltbakade potatisar 

2000? 
  

sakprosa 
  

1 
  

Sverige 
  

Tage Danielsson Två små rim 1960? dikt 1 Sverige 

Tage Danielsson Livet är kort 1960? dikt 0,5 Sverige 

Ingemar Unge Du kunde ha fått köra en Larsson 2001 sakprosa 2,8 Sverige 
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Bilaga 11. Innehåll i Bra Svenska A  
Författare (Kvinnor i kursiv stil) Text År Genre Sidor Nation 
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Johanna Westin Lagom 1993 dikt 0,5 Sverige 

J.R. Tolkien En oväntad bjudning 1937 skönlitt. 2 England 

Anna Karin Thorburn Ursäkta att jag har... 1999 dikt 0,8 Sverige 

Okänd Kung Mamud och pastejbagaren medeltidskönlitt. 7 Indien 

Daniel Möller Rytmiskt berättande 2000 sakprosa 1,1 Sverige 

Damir Alic & Mahmod Lazkani Livet är inte nån lek 2000 dikt 0,9 Sverige 

Louise Boije af Gennäs [Ur: Hur jag blev författare] 1996 sakprosa 5,6 Sverige 

Erika Sörensson [Ur: Ett hjärta i jeans] 1997 sakprosa 2,8 Sverige 

Viktoria Ringqvist Till en lärare 1993 sakprosa 0,8 Sverige 

Lukas Moodysson ur En promenad 1996 dikt 2,2 Sverige 

Fredrik Lindström Samarbeta för att överleva 2000 sakprosa 2 Sverige 

Sonja Åkesson Upprustning 1969 sakprosa 0,9 Sverige 

Theodor Kallifatides Huddinge IF 1984 skönlitt. 4 Sverige 
Herman Lindqvist 
 

Folk som håller för örat borde 
kanske hålla mun 

2002 
  

skönlitt. 
  

3 
  

Sverige 
 s 

Bengt af Klintberg Den uppätna biljetten 1986 skönlitt. 0,6 Sverige 

Bengt af Klintberg Dansmus på rymmen 1986 skönlitt. 0,8 Sverige 

Sandro Key-Åberg Sjunde pratan 1965? sakprosa 1,8 Sverige 

Peter Mayle Den hopfällbara tusenpundshatten1992 skönlitt. 4 England 

Catharina Grünbaum Ynglingatal 2000 sakprosa 1,8 Sverige 

Georg Bernard Shaw [Ur:] Pygmalion 1913 drama 2,1 Irland 

Gunnar Harding Vi 1967 dikt 0,4 Sverige 

Camilla von Otter & Jan Ohlis Beskrivning av bodbygge 2003 sakprosa 1,4 Sverige 
Tina Nordström 
  

Helstekt oxfilé med béarnaisesås 
och saltbakade potatisar 

2000? 
  

sakprosa 
  

1 
  

Sverige 
  

Tage Danielsson Två små rim 1960? dikt 1 Sverige 

Tage Danielsson Livet är kort 1960? dikt 0,5 Sverige 

Ingemar Unge Du kunde ha fått köra en Larsson 2001 sakprosa 2,8 Sverige 
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Liza Marklund ur Sprängaren 1998 skönlitt. 5,7 Sverige 

Nils Ferlin Löpsedel 1938 dikt 0,8 Sverige 

Stephen King ur Vinterverk 1982 skönlitt. 2,7 Amerika 

Cecilia Torudd Ensamma mamman 1988 skönlitt. 1 Sverige 

Ana Martinez Nyckfull älskare 1987 dikt 1 Sverige 

 
 
Bilaga 12. Innehåll i Bra Svenska B  
Författare (Kvinnor i kursiv stil) Text År Genre Sidor Nation 

Aisopos Mjölnaren, gossen och åsnan antiken skönlitt. 1 

Søren Kierkegaard Till eftertanke 1851 sakprosa 1 Danmark 

Dogge Doggelito Tricket att klara skolan 2003 skönlitt. 5 Sverige 

Maria Wine [Ur: Utan längtan-inget liv] 1997 dikt 0,8 Sverige 

Kenzaburo OE [Ur: Mardrömmen] 1969 skönlitt. 1 Japan 

Rabindranath Tagore [Ur: Örtagårdsmästaren] 1914 dikt 0,5 Indien 

Homeros Sirenerna, Skylla och Karybdis antiken skönlitt. 3,2 Grekland 

Jules Verne Ur Jorden runt på 80 dagar realism skönlitt. 4 Frankrike 

Evastina Törnqvist Vad kan man tycka? 2002 sakprosa 0,8 Sverige 

Jean-Dominique Bauby Skyddsängeln 1997 skönlitt. 2 Frankrike 

Lars Lönnroth Tåten om Tidrande och Torhall medeltid skönlitt. 3,5 Island 

[Ur: Havamal] Havamal medeltid dikt 1,4 Island 

Giovanni Boccaccio Nionde dagen Sjätte berättelsen medeltid skönlitt. 5 Italien 

Johanne Hildebrandt Ur Freja. Sagan om Valhalla 2002 skönlitt. 4,5 Sverige 

Ingmar Bergman [Ur Laterna Magica] 1987 skönlitt. 1,1 Sverige 

Peter Benchley Ur Hajen 1974 skönlitt. 3 USA 

William Shakespeare [Ur Romeo och Julia] renässans drama 2,9 England 

Molière [Ur Den girige] renässans drama 2,5 Frankrike 

Pär Lagerkvist Far och jag 1924 skönlitt. 4,3 Sverige 

Lena Larsson En liten tant sent 1900? skönlitt.  0,8 Sverige 

Anette Kullenberg Maskinen som röt 1991 skönlitt. 1,7 Sverige 

Johanna Sahlberg Det är inte okej! 2004-11-27 sakprosa 0,6 Sverige 

Cornelis Vreeswijk Brev från kolonien 1965 dikt  2,2 Sverige 

Daniel Defoe Min fästning upplysning skönlitt. 4 England 

Erland Loe [Erlend] Ur Naiv. Super. 1996 skönlitt. 4 Norge 

Henrich Heine På sångens vingar romantik? dikt 1 Tyskland 

William Wordsworth Sonett av William Wordsworth romantik dikt 0,6 England   161 

Erik Johan Stagnelius Amanda romantik dikt 1,5 Sverige 

Mary Shelley Ur Frankenstein romantik skönlitt. 3,5 England 

Sapfo Gudars like… antiken dikt 1 Grekland 

William Butler Yeats Han önskar sig himlens tyger romantik dikt 0,8 Irland 

Edith Södergran Dagen svalnar 1916 dikt 2 Sverige 

Bo Bergman Tack 1939 dikt 0,6 Sverige 

Majken Johansson Till och från 1958 dikt 1 Sverige 

Per Gessle Vilket håll du än går 2003 dikt 0,8 Sverige 

Joakim Forsberg Ur Det börjar ännu tidigare 1997 skönlitt. 1,9 Sverige 

Émile Zola Kom, det finns arbete åt er! naturalism skönlitt. 6 Frankrike 

Sara Lidman Strax före tretti 1968 skönlitt. 3,7 Sverige 

Fjodor Dostojevskij Den ohyggliga drömmen realism skönlitt. 6 Ryssland 
Alexandra Pascalidou 
 

Zorba-prinsessans ouerhearda 
Pusslande 

2001 skönlitt. 6,4 Sverige 

Jeanette von Heidenstam Spegeln 2002 dikt 0,4 Sverige 

Björn Ranelid Theodor Kallifatides bragd 1990? sakprosa 2 Sverige 

Vilhelm Moberg Segling mot midsommaren 1949 skönlitt. 3,7 Sverige 

Göran Persson Tack Astrid 2002 skönlitt. (tal) 0,7 Sverige 

Olof Palme Hanoi julen 1972 1972 skönlitt. (tal) 0,8 Sverige 

August Strindberg Herrar och hundar naturalism skönlitt. 4 Sverige 

Selma Lagerlöf Tal vid Nobelfesten 1909 skönlitt. (tal) 3,3 Sverige 

Göran Palm Mannen har ordet 1976 dikt 1 Sverige 

Joyce Carol Oates Ur Stor i käften 2002 skönlitt. 5,6 USA 
Ingalill Holmberg & 
Miriam Salzer-Mörling 

Konsumtionens roll för den  
personliga identiteten 

2002 sakprosa 2 Sverige 

Emma Janke Celluiter och mördande reklam 1997 sakprosa 1,8 Sverige 

Alex Liffner Reklam - Meddelande sent 1900? dikt 0,4 Sverige 

Vladimir Majakovskij Ur För full hals 1930 dikt 0,9 Sovjet 

Slawomir Mrozek Revolutionen 1995? skönlitt. 1,4 Polen? 

Ernest Hemingway Fri rakning 1920 skönlitt. 3,4 USA 

Gunder Andersson Anställningsintervjun 1991? skönlitt. 4,5 Sverige 

Waris Dirie Tankar om Afrika 2002 skönlitt. 2,5 USA? 

Tony Parsons Lukten av frihet 2000 skönlitt. 2,6 England 

Anna-Karin Palm Tjuvlyssnerskan 1996 skönlitt. 3,6 Sverige 
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Ingmar Bergman [Ur Laterna Magica] 1987 skönlitt. 1,1 Sverige 

Peter Benchley Ur Hajen 1974 skönlitt. 3 USA 
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Pär Lagerkvist Far och jag 1924 skönlitt. 4,3 Sverige 

Lena Larsson En liten tant sent 1900? skönlitt.  0,8 Sverige 

Anette Kullenberg Maskinen som röt 1991 skönlitt. 1,7 Sverige 
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Erik Johan Stagnelius Amanda romantik dikt 1,5 Sverige 

Mary Shelley Ur Frankenstein romantik skönlitt. 3,5 England 

Sapfo Gudars like… antiken dikt 1 Grekland 

William Butler Yeats Han önskar sig himlens tyger romantik dikt 0,8 Irland 

Edith Södergran Dagen svalnar 1916 dikt 2 Sverige 

Bo Bergman Tack 1939 dikt 0,6 Sverige 

Majken Johansson Till och från 1958 dikt 1 Sverige 

Per Gessle Vilket håll du än går 2003 dikt 0,8 Sverige 

Joakim Forsberg Ur Det börjar ännu tidigare 1997 skönlitt. 1,9 Sverige 

Émile Zola Kom, det finns arbete åt er! naturalism skönlitt. 6 Frankrike 

Sara Lidman Strax före tretti 1968 skönlitt. 3,7 Sverige 

Fjodor Dostojevskij Den ohyggliga drömmen realism skönlitt. 6 Ryssland 
Alexandra Pascalidou 
 

Zorba-prinsessans ouerhearda 
Pusslande 

2001 skönlitt. 6,4 Sverige 

Jeanette von Heidenstam Spegeln 2002 dikt 0,4 Sverige 

Björn Ranelid Theodor Kallifatides bragd 1990? sakprosa 2 Sverige 

Vilhelm Moberg Segling mot midsommaren 1949 skönlitt. 3,7 Sverige 

Göran Persson Tack Astrid 2002 skönlitt. (tal) 0,7 Sverige 

Olof Palme Hanoi julen 1972 1972 skönlitt. (tal) 0,8 Sverige 

August Strindberg Herrar och hundar naturalism skönlitt. 4 Sverige 

Selma Lagerlöf Tal vid Nobelfesten 1909 skönlitt. (tal) 3,3 Sverige 

Göran Palm Mannen har ordet 1976 dikt 1 Sverige 

Joyce Carol Oates Ur Stor i käften 2002 skönlitt. 5,6 USA 
Ingalill Holmberg & 
Miriam Salzer-Mörling 

Konsumtionens roll för den  
personliga identiteten 

2002 sakprosa 2 Sverige 

Emma Janke Celluiter och mördande reklam 1997 sakprosa 1,8 Sverige 

Alex Liffner Reklam - Meddelande sent 1900? dikt 0,4 Sverige 

Vladimir Majakovskij Ur För full hals 1930 dikt 0,9 Sovjet 

Slawomir Mrozek Revolutionen 1995? skönlitt. 1,4 Polen? 

Ernest Hemingway Fri rakning 1920 skönlitt. 3,4 USA 

Gunder Andersson Anställningsintervjun 1991? skönlitt. 4,5 Sverige 

Waris Dirie Tankar om Afrika 2002 skönlitt. 2,5 USA? 

Tony Parsons Lukten av frihet 2000 skönlitt. 2,6 England 

Anna-Karin Palm Tjuvlyssnerskan 1996 skönlitt. 3,6 Sverige 
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Bilaga 13. Grundböcker – en översikt 
 Bra Svenska A BraSvenska B  

Totalt antal sidor 240 328

Borträknat: 

Titelblad, förord, innehållsförteckning, register, källförteckning 22 23

Summa sidor texturval med uppgifter + sidor faktamaterial med uppgifter 218 305

Antal sidor texturval/Procentuell andel av 218 sidor 79,5 36 % 142,2 47 %

Antal sidor uppgifter till texturval/Procentuell andel av 218 sidor 15,6 7 % 27,4 9 %

Antal sidor faktamaterial med uppgifter/Procentuell andel av 218 sidor 122,9 56 % 135,4 44 %

Antal sidor texturval/Procentuell andel av texturval + uppgifter 79,5 84 % 142,2 84 %

Antal sidor uppgifter till texturval/Procentuell andel av texturval + uppgifter 15,6 16 % 27,4 16 %

Antal sidor texturval + uppgifter till texturval 95,1 100 % 169,6 100 %

Antal texter 38 59

Medel (antal sidor/text) 2,1 2,4

Antal manliga författare/Procentuell andel 23 59 % 38 64 %

Antal kvinnliga författare/Procentuell andel 14 36 % 19 32 %

Antal okända författare/Procentuell andel 2 5 % 2 3 %

Totalt antal författare 39 100 % 59 100 %

*Antal sidor manliga författare/Procentuell andel 46,9 59 % 91,3 64 %

*Antal sidor kvinnliga författare/Procentuell andel 25,1 32 % 46,0 32 %

Antal sidor okänd författare/Procentuell andel 7,5 9 % 4,9 3 %

Antal sidor svenska texter/Procentuell andel 61,7 78 67,9 48 %

Antal sidor nordiska texter/Procentuell andel 0 0 % 9,9 7 %

Antal sidor europeiska texter/Procentuell andel 10,8 13 % 48,4 34 %

Antal sidor utomeuropeiska texter/Procentuell andel 7,0 9 % 16,0 11 %

Antal sidor skönlitteratur/Procentuell andel 54,5 69 % 134,0 94 %

Antal sidor sakprosa/Procentuell andel 25,0 31 % 8,2 6 %

*Sidor man+kvinna fördelas jämnt mellan man kvinna   
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Katrin lilja waltå
läroböcKer i svensKa?
En studie av ett läromedel för yrkesförberedande  
gymnasieprogram och dess modelläsare

I Läroböcker i svenska? undersöks vad ett läromedel i svenska erbjuder 
sina läsare. 
 Det handlar om, den av allt att döma bra säljande, Blickpunkt
serien, sex olika läroböcker, som riktar sig speciellt till sex olika yrkes-
förberedande program i gymnasieskolan: Barn- och fritid, Bygg, El, 
Fordon, Hotell- och restaurang och Omvårdnad. Eftersom böckerna i 
Blickpunktserien tillhör ett s.k. heltäckande läromedel, Bra Svenska A 
och Bra Svenska B, undersöks även vissa aspekter i dessa, framförallt 
deras texturval.

I fokus står vilka litteratur-, ämnes- och kunskapssyner som läro-
medlet ger uttryck för. Ett centralt, både teoretiskt och metodiskt, 
verktyg utgörs av Umberto Ecos begrepp modelläsare, som här 
används för att kunna urskilja vilket slags idealläsare, och i förläng-
ningen idealelev, som konstrueras i och av läromedlet. 

Studien pekar på att läroböckerna förutsätter en läsare som främst 
drivs av instrumentella motiv, där särskilt det kommande yrket antas 
diktera elevens intressen, inklusive intresset, eller snarare det bris-
tande intresset, för litteratur. Fram tonar tämligen entydigt bilden av 
ett snävt färdighetsinriktat svenskämne med synnerligen nedtonade 
ambitioner vad gäller reflekterande läsning och skrivning, bildning 
och demokratifrågor.
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