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Sammanfattning: 

Uppsatsen består av en komparativ studie gjord genom kritisk närläsning av två separata läromedel, 

Svenska impulser 3 (2013) och Svenska 3 – Helt enkelt (2015). Jämförelsen utgår från hur läromedlen 

konkretiserar det centrala innehållet och kunskapskraven som berör litteraturundervisning i kursen 

Svenska 3, och om de samverkar med didaktisk forskning och om de har ett formativt förhållningssätt. 

Att konkretisera det centrala innehållets roll och kunskapskraven har, sedan den nya kursplanen Gy11 

släpptes, varit ett fortsatt dilemma. Det förklaras genom undersökningar från Skolverket. Resultatet visar 

att Svenska 3:s litteratursegment har konkretiserats på olika vis, trots att de utgått från samma centrala 

innehåll och kunskapskrav. Förutom konkretiseringen synliggörs också att de aktuella läromedlen 

förhåller sig till utvalda delar av Skolverkets didaktiska forskning och att läromedlen har ett formativt 

förhållningssätt. Likheterna och skillnaderna är också många i analysexemplen, något uppsatsen belyser.  

 

Nyckelord: Läromedel, komparativ studie, kritisk närläsning, didaktik, formativ, centralt innehåll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: 

The essay consists of a comparative study brought on by a critical close reading of two separate teaching 

aids, Svenska impulser 3 (2013) and Svenska 3 – Helt enkelt (2015). The comparison emanates from how 

the two teaching aids define the core content and knowledge requirements about literary studies in the 

upper secondary school course Swedish 3, and how they conspires with research in didactics and 

whether they have a formative approach or not. To define the core content’s role and to define the 

knowledge requirements has, since the new curriculum and syllabus Gy11 was released, been 

problematic. That is explained through enquiries made by Skolverket. The result shows that Svenska 3’s 

part about literary studies have been defined differently in the teaching aids, even though they transpire 

from the same core content and knowledge requirements. The teaching aids also relate to chosen parts of 

Skolverket’s research in didactics and they have a formative approach according to the analysis. The 

similarities and differences are plenty in the two examples, which the essay highlights.  
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1. Inledning 

Svenska impulser 3 (2013) och Svenska 3 – Helt enkelt (2015) är två separata läromedel som är fokuserade 

på det centrala innehållet och kunskapskraven för Svenska 3. Jag har i uppsatsen utgått från hur dessa 

läromedel konkretiserar samma kunskapskrav och centrala innehåll – de med fokus på 

litteraturundervisningen i Svenska 3. Undervisningsmaterialen har valts eftersom det är två läromedel jag 

kommit i kontakt med som verksam lärare på två separata skolor, och eftersom de innehåller en fullständig 

konkretisering av Svenska 3:s kunskapskrav och centrala innehåll. De är också delar av en läromedelsserie, 

där analysexemplens föregångare täcker över Svenska 1 och Svenska 2. 

Läromedlen är även uppdelade i samma kapitelstruktur. Båda analysexempel har ordningen: retorik, 

formellt skrivande, litteratur och slutligen språkförändring. De är vid en första anblick lika varandra, 

eftersom båda exempel är en sammanställning av hela Svenska 3, samt att de utgår från samma 

kunskapskrav och centrala innehåll. Trots de initiala likheterna är läromedlen dock olika. Det finns även 

många tankar och idéer kring läromedel och didaktik, både på Skolverket och av andra forskare, vilket 

uppsatsen tar hänsyn till utifrån de valda analysexemplen.  

Uppsatsen avgränsas till det centrala innehållet och kunskapskraven om litteratur i svenskämnet. 

Anledningen till avgränsningen är att litteraturkapitlen utgör den längsta delen i båda läromedlen, samt att 

litteraturundervisning förekommer i samtliga tre svenskkurser på gymnasiet. I alla gymnasiets svenskkurser 

finns skillnader, till exempel att språklig variation i lärs ut i Svenska 1 och nordiska språk i Svenska 2, 

moment som endast förekommer under de kurserna, samtidigt som litteraturundervisning förekommer i alla 

tre kurser. Under rubriken ”Ämnets syfte” på Skolverket (2011) finns en sammanfattning av vilka 

förutsättningar undervisningen i svenskämnet ska ge eleverna möjlighet att utveckla i form av en punktlista 

bestående av nio punkter. Fyra av nio punkter berör litteraturundervisningen, och de resterande 

ämneskunskaperna, som tal anpassat till olika kommunikationssituationer, retorik, språkriktighet, språkets 

uppbyggnad samt språkförhållandena i Sverige och övriga Norden, delar på fem punkter. Övriga kunskaper i 

Svenska 3 – retorik, akademiskt skrivande och språkförändring förklaras dessutom i kortare kapitel i 

läromedlen i jämförelse med litteraturområdet, något som alltså avspeglas i svenskämnets syfte. Det har 

också krävts en avgränsning på grund av uppsatsens omfång.  

Studien ligger inom problemområdet konkretisering av kunskapskrav och det centrala innehållets roll i 

bedömning. Sedan läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 

(Gy11) infördes i skolan inför läsåret 2011/2012, anses kursplanens utformning fortfarande vara 

problematisk.1 Enligt Skolverkets undersökning ”Så påverkades lärarna av de senaste årens skolreformer” 

(2015), som genomfördes genom besök i nio skolor vid tre tillfällen i varje skola år 2011, 2012 och 2014, 

anser lärare att det är svårt att bedöma elevers kunskaper och sätta betyg. Det är delvis kunskapskravens 

                                                           
1 Reformen genomfördes för att 1994 års kursplan ansågs ”flummig”, men problematiken kring kunskapskraven och det centrala 

innehållet har alltså kvarstått.  
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utformning med särskilda värdeord som orsakar huvudbry hos lärarkåren, och delvis vilken roll läroplanens 

centrala innehåll ska spela in i bedömning och betygssättning. I ett försök att underlätta för lärarkåren gav 

Skolverket ut stödmaterialet Bedömningsaspekter i maj 2014, vars huvudsakliga syfte är att hjälpa 

verksamma lärare konkretisera just det centrala innehållets roll i bedömningen och värdeorden i 

kunskapskraven. I en undersökning gjord av Sveriges Radio den 2 maj 2016 konstaterades, 

Bedömningsaspekter till trots, att fler än hälften av de tillfrågade lärarna anser att kunskapskraven i sin 

originalutformning är otydliga. Det resulterar i att lärare kan få problem att förklara för elever vilka 

kunskaper som måste utvecklas för att nå ett visst betyg. 

Det finns tydliga svårigheter kring konkretiseringen av både kunskapskrav och det centrala innehållets 

roll i bedömningen, vilket gör att läromedel som stöd i kurserna är högst användbart. I de två utvalda 

läromedlen har kunskapskraven konkretiserats genom fakta samt övnings- och examinationsuppgifter, vilket 

hjälper till att förtydliga tidigare nämnda svårigheter i Gy11.  

Tolkningen av läromedlen sker genom systematisk kategorisering av teman och mönster i de olika 

läromedlen, en komparativ studie genom kritisk närläsning. Syftet är att nå fram till läromedlens ändamål 

och kartlägga delar av de strategier som används för att konkretisera det centrala innehållet kring 

litteraturundervisning i Svenska 3.  

Uppsatsen är strukturerad genom att den börjar med en kartläggning av svenskämnets syfte, följt av 

vilka förmågor eleverna redan bör ha utvecklat innan Svenska 3. Eleverna bör utvecklat vissa förmågor inför 

Svenska 3, därför måste elevernas förkunskaper vägas in eftersom de spelar roll inför den aktuella kursen. 

Efter förkunskaperna följer en kartläggning av tidigare forskningen och litteratur inom området, för att sedan 

ändra fokus till de metoder som använts. Resultatet och slutsatsen av jämförelsen presenteras i slutat av 

uppsatsen. Läromedlens titlar har förkortats, förutom under uppsatsens syfte och i analysrubriken. Svenska 

impulser 3 blir Impulser och Svenska 3 – Helt enkelt kallas för Helt enkelt. Genom att förkorta rubrikerna är 

läromedlen enklare att separera, eftersom båda refererar till kursens namn i originaltiteln. 

Analysdelens struktur följer den i Svenska 3 – Helt enkelt eftersom läromedlet delat upp kapitlen i 

lyrik, dramatik och epik på ett evident och konkret sätt. Svenska impulser 3 omfattar även det alla delar 

närvarande i det andra exemplet, men litteraturkapitlet är uppdelat annorlunda.   

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Det huvudsakliga syftet med granskningen är att se hur Svenska impulser 3 (2013) och Svenska 3 – Helt 

enkelt (2015) konkretiserar kunskapskraven och det centrala innehållet och formar stödmaterialet för lärare 

och elever, samt vad som skiljer böckerna åt när det kommer till litteraturundervisning. Ytterligare en del av 

syftet är att kartlägga hur väl de samverkar med Gy11, och delar Skolverkets aktuella didaktiska forskning. 

Gy11 står, som tidigare nämnt, för ”läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskolan 2011”. Det är den läro- och kursplan som började gälla i svenska skolan från och med 

läsåret 2011/2012, och som ersatte Lpf94 – den tidigare läroplanen. Lpf94 står för ”Läroplan för de frivilliga 
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skolformerna 1994” (Skolverket, 2011).  

Läroplanen innehåller skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för 

utbildningen, syfte och centralt innehåll för gymnasieskolan samt kursplaner som kompletteras med 

kunskapskrav (Skolverket, 2011). Uppsatsen fokuserar, som tidigare nämnt, på ämnets syfte, det centrala 

innehållet om litteratur och litteraturkunskapskraven i Svenska 3 samt hur de konkretiseras i två separata 

läromedel. Ytterligare fokus läggs på hur delar av Skolverkets forskning om didaktik och det formativa 

förhållningssättet används läromedlen. I analysexemplen finns både idéer om hur elever ska gå till väga för 

att ta in ämneskunskaper utifrån kunskapskraven för Svenska 3, olika konstruerade övningsuppgifter och 

slutuppgifter för litteraturundervisningen. Att konkretisera kunskapskrav är ett ständigt dilemma, eftersom 

de är tolkningsbara. Frågeställningarna är: 

 

 Hur konkretiseras Skolverkets centrala innehåll kring litteratur och litteraturkunskapskraven i kursen 

Svenska 3 i två separata läromedel? 

 Hur förhåller sig de aktuella läromedlen till aktuell didaktisk forskning?  

 

2. Litteratur och forskningsöversikt 

2.1. Samtida styrdokument – svenskämnet om litteratur 

Svenskundervisningen på gymnasiet (alla svenskkurser inkluderat) avser att utveckla elevernas förmåga att 

överföra budskap i både tal och skrift. Det sker genom arbete med olika texter, både skönlitterära verk och 

andra texttyper.  

I litteratursundervisningen får eleverna möjlighet att se både allmänmänskliga och specifika drag inom 

olika epoker och områden (Skolverket, 2011). Fortsatt ska undervisningen få eleverna att utveckla förmågan 

att bruka både skönlitterära och andra varianter av texter, film och andra medier som källor till 

självkännedom och genklang kring andra människors livsvillkor, förställningsvärdar, erfarenheter och tankar 

(2011). En del av svenskämnets syfte är, med andra ord, att öppna upp för nya vyer och utmana eleverna till 

nya tankegångar och föreställningar med hjälp av skönlitteratur, men även andra typer av texter och media.  

Den personliga utvecklingen hos elever ska, enligt Skolverket, ske via stimulans av de studerandes lust 

att skriva, läsa, tala och lyssna något som ska ske genom undervisningen. Att ge eleverna ”möjlighet att 

bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- 

och samhällsliv” är också en del av ämnets syfte (2011). Kurserna är arbets- eller studieförberedande, vilket 

resulterar i att möjligheter att förbättra kunskaper kring skriftlig och muntlig kommunikation som behövs i 

både arbetsliv och inför eventuella vidarestudier ges möjlighet att utveckla inom svenskämnet på gymnasiet 

(2011). Muntlig och skriftlig kommunikation kan stimuleras genom litteraturundervisning, genom 

exempelvis litteraturdiskussioner eller skriftliga analysuppgifter. 

Under kurserna får eleverna flera chanser att skriva, hålla tal, lyssna och läsa för att utveckla 

språkförmågan. De ges möjlighet att använda kamratbedömning, alltså värdera andras texter och muntliga 
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framställningar och kunna bearbeta det egna arbetet efter både ”egen värdering och andras råd” (Skolverket, 

2011). Eleverna får under kursernas gång ”möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter”, 

samtidigt som de får ”sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen” 

(2011).  

 

2.2. Litteraturförkunskaper innan Svenska 3 

 Innan Svenska 3 ska kurserna Svenska 1 och 2 vara avklarade, vilket ger eleverna en god språkgrund att stå 

på inför ämnets tredje steg. För att göra den komparativa studien av Impulser (2013) och Helt enkelt (2015) 

saklig behövs en kartläggning av vilka förmågor inom litteratur elever bör ha uppnått inför kursen. Detta på 

grund av att det behövs förkunskaper för att läsa Svenska 3, något som också speglas i det centrala 

innehållet och kunskapsnivån.2  

I Svenska 1 ges eleverna möjlighet att utveckla förmågor inom allt från muntlig framställning, till 

litteratur och skriftlig framställning av olika typer av texter. På Skolverkets hemsida under Svenska 1:s 

centrala innehåll står det att de muntliga framställningarnas fokus primärt ligger på mottagaranpassning och 

på faktorer som gör en muntlig presentation övertygande och intressant (2011). Eleverna ska även lära sig 

kritisk granskning, bearbetning och sammanfattning av texter (Skolverket, 2011). Tidigare nämnda faktorer 

kan kopplas till litteraturundervisningen.  

Litteraturdelen i Svenska 1 utgår från skönlitteratur författad av både män och kvinnor från olika tider 

och kulturer. Utifrån litteratur och andra medier ska eleverna ges möjlighet att se centrala motiv, vanliga 

stildrag och berättartekniker i fiktiva berättelser. Exempelvis genom skönlitteratur, film, teater eller andra 

medier som podcasts (Skolverket, 2011). Svenska 1 är en introduktion till skönlitteratur och stildrag, 

berättartekniker och centrala motiv i litteratur. Förkunskaperna från Svenska 1 inför Svenska 2 ger eleverna 

en grund att stå på, som under nästföljande kurs utvecklas vidare, för att sedan stiga till en mer djupgående 

kunskap i Svenska 3.  

I Svenska 2 är brännpunkten i större utsträckning vidareutvecklingen av elevers litteraturförmågor, och 

det är under den kursen eleverna förbereds som mest inför Svenska 3. Litteraturkunskaperna tränas genom 

internationella och svenska författarskap från både kvinnor och män, och berör såväl skönlitteratur som 

teater från olika epoker och tider. Andra medier inkluderas också, som film och podcasts. Dansk och norsk 

skönlitteratur ska läsas, till viss del på originalspråket. Utöver de olika strömningarna inom litteratur testas 

även förmågor kring relationen mellan samhällsutveckling och skönlitteratur. Det vill säga hur 

idéströmningar i samhället påverkat och format skönlitteraturen och hur skönlitteraturen har ”påverkat 

samhällsutvecklingen” (Skolverket, 2011). Det sista som hör till litteraturundervisningen i Svenska 2 är 

skönlitterära verkningsmedel, alltså litteraturvetenskapliga begrepp av central karaktär och hur de används 

                                                           
2 Jag är väl medveten om att alla elever som läser Svenska 3 inte nödvändigtvis behöver ha klarat Svenska 1 och 2. När en kurs 

planeras tar man dock inte hänsyn till tidigare kurser eleven inte nått upp i, utan planerar utefter kunskapskravens nivå. Därför 

utgår uppsatsen ifrån att eleverna har de förkunskaper de ska ha inför Svenska 3.  
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(2011). Det i sin tur utvecklas vidare i Svenska 3. 

 

2.3. Utvalda delar av Skolverkets aktuella didaktisk forskning 

För att kartlägga delar av den aktuella didaktiska forskningen i svenska skolan är Skolverkets texter om 

didaktik (vad didaktik är) och formell bedömning aktuella. Utöver dessa har också Skolinspektionens text 

Framgång i undervisningen – En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på 

vetenskaplig grund i skolan (2012) använts för att beskriva det didaktiska klimatet i den svenska skolan, 

utifrån Skolverket. 

I Skolverkets artikel ”Didaktik – vad, hur och varför” (2016a) förklaras några av de faktorer som 

påverkar lärande, och det cementeras att didaktik handlar om analysen och förståelsen kring dessa. Det 

tilläggs även att forskningsfältet är relativt ungt i Sverige, och att det behandlar inlärningens och 

undervisningens praktiska och teoretiska prövningar (2016a). I artikeln är förskole- och skolrelaterad 

forskning i fokus, men samtidigt påpekas det att didaktik inte bara handlar om grundskolans undervisning 

och inlärning, utan också om lärprocesser och mål i högre utbildningsformer (2016a). 

Didaktiken utgår från följande grundfrågor:3 

 

 Vad ska individen lära sig? 

 Hur ska individen lära sig? 

 Genom vad ska individen lära sig? 

 Varför ska individen lära sig? 

 För vad ska individen lära sig? (Skolverket, 2016a) 

 

Följande frågor har ställts i analysdelen för att se hur väl förankrade läromedlen är i didaktikens grundfrågor 

och hur det påverkar läromedlens konkretisering av kunskapskraven och det centrala innehållet i Svenska 3.  

Det blir, inom den didaktiska forskningen, fokus på vilket innehåll undervisningen ska ha, varför man 

ska läsa ett visst stoff (eftersom undervisningens målsättningar handlar om sätt att motivera elever eller 

väcka intresse för vissa frågor) samt hur stoffet ska förmedlas. Det sistnämnda blir en metodfråga 

(Skolverket, 2016a).   

Kort sagt inbegriper didaktik förståelsen av olika element ”som påverkar undervisningens olika 

sfärer”, något som Skolverket beskriver med den didaktiska triangeln (Skolverket, 2016a). Triangeln 

belyser, enligt Skolverket, överskådligt de faktorer som inverkar på både utlärning och lärandeprocesser. De 

påpekar också att dessa faktorer är del av ett större samhälleligt sammanhang, som migration, genusroller 

och ekonomi, vilket således får betydelse för synen på inlärning, didaktik och skolväsendet i stort (2016a). 

I Skolverkets artikel ”Har lärarnas ämnesdidaktiska kunskaper betydelse?” (2016b) står det att 

                                                           
3 Vissa frågor handlar om klassrumssituationer, och eftersom uppsatsen handlar om läromedel och inte det praktiska utförandet 

har de avgränsats.  
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undervisningen i ett specifikt ämne och dess innehåll behöver få en tydligare roll i klassrummet. En viktig 

del i ämnesdidaktisk kompetens är att presentera nya sammanhang, teorier och begrepp som främjar elevers 

lärande. I detta ingår ”kunskap om metaforer och analogier”, med andra ord kunskapen att klargöra koncept 

genom tydliga exempel som underlättar förståelsen för eleverna, samt vad som eventuellt gör det enkelt eller 

svårt att förstå begrepp i ett särskilt ämnesområde (Skolverket, 2016b).  

Läromedelsanalysen kommer att se på hur väl ämnet är integrerat med didaktik, alltså hur uppgifter 

och arbetsområden presenteras och genomförs i läromedlen. Lärare som använder sig av läromedlen kan 

naturligtvis modifiera och göra om de delar som inte fungerar för deras personliga undervisning, men 

uppsatsens fokus är inte på läromedlens möjligheter utan deras faktiska utformning.  

Den didaktiska forskningen är inriktad på ämneskunskaper, hur de överförs och vilka strategier lärare 

kan använda för att förmedla dessa. Avdelningen för kommunikation skriver i artikeln ”Didaktiska 

grundfrågor vägleder läraren” att stoffet i undervisningen måste regleras till elevgruppers förkunskaper, 

ålder och kön. Undervisningsmetoderna ska även underlätta lärandet (Skolverket, 2016c). Förkunskaper och 

kön (med jämställdhetsfokus) spelar alltså in i analysen.4  

Formativ bedömning hör till dagens didaktiska forskning och anses vara ett verktyg för lärande både 

för lärare och elever. Enligt Skolverkets artikel ”Formativ bedömning” bör lärare arbeta aktivt med formativ 

bedömning, eftersom det handlar om ”att sträva efter en lärandekultur och ett klassrumsklimat där elever vill 

lära och där de får möjlighet att lära sig” (Skolverket, 2014). Den formativa bedömningsprocessen består av 

förtydliganden av mål inom undervisningen, att läraren har information om hur eleven ligger till i jämförelse 

med kunskapskraven, och att återkoppling ges för hur eleven ska komma vidare mot det personliga målet 

(2014).  

Målen i de svenska ämnes- och kursplanerna för undervisningen utgörs av det som står uppräknat 

under rubriken ”Ämnets syfte”. Målen för elevers kunskapsutveckling motsvaras av kunskapskraven 

(Skolverket, 2014). Syftet med undervisningen måste förstås av eleverna, och de ska enligt det formativa 

förhållningssättet känna delaktighet. Det innebär att eleverna ska ges möjligheter att se, lära och förstå 

kvalitetsskillnader i prestationer och vad som skiljer dem åt (Skolverket, 2014). Det bör vara något som 

läromedlen erbjuder – möjligheten att se den egna utvecklingen och genom boken få hjälp att nå nästa steg. 

Allt handlar om att hela tiden ta små steg mot sina mål, och att få hjälp och stöd att kunna nå det slutgiltiga 

målet. Ett formativt arbets- och förhållningssätt ger eleverna rätt verktyg för att kunna se sin egen inlärning 

ett steg i taget. Alli Klapp, universitetslektor vid Högskolan i Kristianstad, säger i ”Formativ bedömning 

stärker lärandet” att lärare bör jobba mot en formativ klassrumsmiljö (Skolverket, 2016d).5 Till skillnad från 

att ha ett summativt förhållningssätt där eleverna exempelvis ges alla begrepp samtidigt, pluggar in dem och 

slutligen får en summativ bedömning genom ett poängbaserade prov, är ett formativt förhållningssätt det 

                                                           
4 Tidigare i uppsatsen förklarade jag vilka förkunskaper elever ska ha inför kursen Svenska 3. Jag utgår alltså från att elever minst 

ska ha uppnått E i Svenska 1 och 2.  
5 Artikeln är baserad på en intervju med Alli Klapp och Klapp med fleras ”Bedömning för lärande – en grund för ökat kunnande”. 

En avhandling som skrevs 2010.  
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motsatta. Ett formativt arbets- och förhållningssätt kännetecknas av att mål och uppgiftsbeskrivningarna är 

tydliga och målande, samt förklaras på ett relevant sätt för eleverna, men framförallt att kunskapen delas upp 

i delmål. Det skapar aktiviteter som synliggör lärandet steg för steg och återkopplar till tidigare inlärd 

information, information som sedermera fördjupas och aktiverar eleverna som lär-resurs för varandra 

(Skolverket, 2016d). 

Kvaliteten på uppgiftsutformningen och vägen dit har betydelse för elevers möjligheter att lära, vilket 

gör det relevant för läromedelsanalysen. Om läromedlen är upplagda på ett sätt som gynnar en formativ 

bedömning och har ett formativt arbetssätt tas i beaktning i uppsatsens resultatdel.  

 

2.4. Tema Läromedel 

På Skolverket finns aktuell didaktisk forskning, och om man klickar på fliken ”Didaktik” finns en 

underrubrik som heter ”Tema Läromedel”. Under den berörs läromedel i stort; det förklaras både vad det är, 

hur de kan styra undervisningen, hur läromedel anpassas för elever med särskilda behov och hur läromedlen 

väljs och kvalitetssäkras. Anders Calderon, en frilansjournalist, har i samarbete med Anna Sandström, som 

är redaktör på forskning.se, producerat texterna. Staffan Selander, professor för institutionen för didaktik 

och pedagogiskt arbete på Stockholms universitet, har granskat den vetenskapliga fakta som använts, och 

området är ett samarbete mellan forskning.se och Skolverket – Forskning för skolan (Skolverket, 2015a).6  

Det finns, enligt Skolverket, ”ingen centralt fastställd definition av läromedel”, trots att begreppet 

redan 1971 beskrevs som ”alla de resurser som kan användas i en undervisningssituation” (2015a). 

Läromedel kan, genom denna definition, också innefatta andra former av representationer än texter, till 

exempel TV, teater, spel/digitala spel, radio/podcasts, film, datorer eller serier (Skolverket, 2015a). Det är av 

vikt för min analys, eftersom det är intressant att se hur multimediala och multimodala läromedlen är, alltså 

om de innefattar ”andra typer av läromedel” än enbart texter.  Ett multimodalt perspektiv inom undervisning 

är idag viktigare än någonsin, med tanke på den kvicka teknologiska utvecklingen kring både datorer och 

smartphones. Att digitaliseringen utvecklas snabbt syns i Skolverkets förslag på en strategi för hur 

gymnasieskolan, alltså dess elever samt personal, ska förstå digitaliseringen av skolan. Det ska ske genom 

en nationell strategi inriktad på just digitaliseringen av skolväsendet. I strategin står det, bland annat, att 

skolan i nuläget präglas av digitaliseringens möjligheter och att de måste tas tillvara på, eftersom att de 

digitala verktygen och resurserna bidrar till att verksamheten effektiviseras och resultaten förbättras (2016e).  

Färdiga uppgifter kan enligt Skolverket både ge stöd och problem (Skolverket, 2015a). Att hitta ett 

läromedel som passar alla elever och undervisningssituationer är omöjligt. Det viktiga för min analys är att 

läromedlen har tydliga arbetsområden med bredd och att de har ett formativt förhållningssätt. I många fall är 

det svårt att använda sig av läromedlet rakt av, eftersom undervisningen allt som oftast måste anpassas efter 

undervisningsgruppen. En fördel är å andra sidan att läromedel ger elever möjligheter att på ett tydligt och 

                                                           
6 2015a refererar till ”Tema läromedel” och 2015b till Calderons text om IKT. 
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strukturerat vis öva de färdigheter kursen inriktar sig på (Skolverket, 2015a).  

Calderon skriver i ”Hur kan kunskap från olika forskningsområden förbättra läromedel?” att ett bra 

läromedel ska ge eleverna stöd i ”begreppsdjungeln” (2015a). Det är en självklarhet för alla som studerat att 

de flesta arbetsområden och examinationsuppgifter är uppbyggda runt olika begrepp. Till exempel, i 

litteraturundervisningen under Svenska 3 kommer eleverna möta begrepp som lyrik, versmått, rytm, 

dramatik, fabel, berättarperspektiv, stildrag och epik – för att nämna några. Begrepp de dessutom ska ha 

kunskap om efter Svenska 2. Calderon säger att ett bra läromedel bör ha stöttande funktion kring begreppen, 

och att en röd tråd kring bildval och förklaringar bör finnas (Skolverket, 2015a).  

Det står även i Calderons text att läromedelstexter överlag har blivit kortare och mer faktaspäckade, 

vilket kommer till uttryck genom korta, förenklade meningar uppbyggda av färre bisatser (Skolverket, 

2015a). Det finns dock forskning som pekar på att det förenklade språket inte nödvändigtvis underlättar, 

utan att det snarare kan resultera i att viss information hejdas och att orsakssamband inte framgår. Texten är 

mer lättläst och innehåller mindre text, vilket kan resultera i att sambanden mellan koncepten som förklaras 

försvinner (Skolverket, 2015a).  

Utformningen av texten klassas istället som en av de viktigaste faktorerna när läromedel diskuteras 

och analyseras. Genom att bearbeta originaltexter så de påvisar tydligare orsakssamband och skapar ett mer 

personligt tilltal, är enligt en studie med över 800 sjundeklassare det bästa sättet att gynna elevers 

läsförståelse (Skolverket, 2015a). Detta utformningssätt av läromedelstexter behöver också tittas på när 

läromedlen analyseras, eftersom de ska hjälpa läraren på bästa möjliga sätt.  

 På Skolverket finns även tidigare forskning som berör att digitala verktyg i vissa fall kan öka 

motivationen hos elever, dels för att det ger de möjligheter att hämta information på egen hand, dels att de 

får skapa själva (Skolverket, 2015a). IKT står för ”Informations- och kommunikationsteknik”. IKT-

undervisning är alltså när digitala verktyg och teknik integreras i undervisningen för att exempelvis öka 

elevers motivation eller engagemang för uppgiften. Calderon skriver i artikeln ”På vilket sätt förändrar IT-

verktyg undervisningen?” (2015b), att om man endast använder en dator till självrättande övningar och som 

verktyg för att skriva uppsatser blir skillnaden inte stor i förhållande till en lärobok med motsvarande 

aktiviteter. Om man istället nyttjar ny teknik som verktyg i undervisningen finns däremot goda möjligheter 

till spännande utveckling. IKT-undervisning ger möjligheter till individanpassning, variation och 

möjligheten att ta in världen i klassrummet genom aktuellt och intressant material. Ytterligare en positiv 

aspekt är att man, genom IKT, rör sig i en värld där många elever känner sig hemmastadda (Skolverket, 

2015b). 

 Problem med IKT-undervisning är att mycket tid kan slösas bort på onödigt surfande, samt att risken 

för plagiat ökar. IKT-undervisningen behöver därför ha ett tydligt syfte, eleverna bör få precisa instruktioner 

och undervisningen bör ske på ett sätt ”som inte uppmuntrar plagiat”. Det kan ske genom ”personligt 

inriktade uppgifter” där eleverna inte kan klippa och klistra hur som helst utan behöver uttrycka egna tankar 
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(Skolverket, 2015b). I de fall läromedlen uppmanar, eller i de delar där läraren kan tolka läromedlen som att 

de uppmanar till IKT-undervisning, kommer tidigare nämnda preferenser att tittas på. 

Tidigare forskning om läromedelsanpassning för ”elever med särskilda behov” är ett område som inte 

är vidare väl utforskat i Sverige. Det finns däremot utländska forskningsframställningar, framförallt från 

engelsktalande länder (Skolverket, 2015a). Det är, trots få undersökningar inom området, självklart att 

elever i vissa fall behöver en annan version av läromedlet för att få samma förutsättningar som andra elever. 

Skolverket skriver att ett läromedel kan göras mer hörbart och kognitivt tillgängligt om det finns både en 

text- och en e-boksvariant med högläsning (2015a).  

Värt att tillägga är att alternativa verktyg, som e-böcker, inspelningar och andra nymodigheter som 

framtagits ”utifrån en specifik persons behov” kan utveckla andras kunskap. Många elever föredrar att jobba 

med datorn, datorn är dessutom så pass utbredd inom undervisningen att många skolor förser elever med var 

sin, vilket gör de alternativa verktygen högst användbara (Skolverket, 2015a). Slutligen anpassas, enligt 

Skolverket, många läromedel till dyslektiker.  

 

3. Metod 

3.1. Kritisk närläsning och komparativ studie 

Närläsning är en strategi som går ut på att läsa och komma nära texten genom att fokusera på detaljer. Enligt 

Bo Johansson och Per Olov Svedner i Examensarbete i lärarutbildningen: undersökningsmetoder och 

språklig utformning, kan närläsning användas och tolkas relativt fritt som metod (2006, 64–66). 

Närläsningen har i detta fall smalnats av till kritisk närläsning, som enligt Johansson och Svedner handlar 

om att ställa frågor till texten, till exempel vad som tonas ned respektive betonas av läromedlen, och hur 

språkbruket ser ut (2006, 65). Fortsatt hävdar författarna att en kritisk närläsning ofta genomförs 

tillsammans med en komparativ studie, eftersom användningsområdet kan nyttjas för att finna tydliga 

kategorier och teman genom en metodisk kartläggning av materialet man valt att analysera (2006, 64–65).  

Enligt James Jasinski i Sourcebook on Rhetorics (2001) dröjer kritiska närläsare även kvar vid ord, 

stilfigurer, meningar, argumentmönster, hela stycken och större textenheter för att undersöka deras 

signifikans på flera nivåer. Läromedlen har närlästs för att nå texternas språkliga och idémässiga strukturer 

och upplägg, där det fokuseras på detaljerna ur en didaktisk och formativ synvinkel. I uppsatsen ligger fokus 

på att gå från helhet till detaljer, där först ett samlat grepp av litteraturundervisningsmodellerna i läromedlen 

presenteras samt hur respektive kapitel är uppbyggda, följt av skillnader på detaljerad nivå. Vid den första 

läsningen noterades de grundläggande didaktiska tankarna och formativa delar i texterna, något som senare 

fördjupades.  

Efter den kritiska närläsningen av undervisningsmaterialen har en komparativ studie genomförts, där 

likheter och skillnader pekats ut genom en jämförelse. Analysen utgår alltså från en komparativ studie 

genom kritisk närläsning, där analysen och egna kommentarer sker samtidigt i den flytande texten. För att se 

hur väl undervisningsmaterialet korrelerar med kursplanen används också det centrala innehållet och 
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kunskapskraven för Svenska 3 i uppsatsen. Kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav kring 

litteratur ställs alltså mot läromedlens utformning. Skolverkets riktlinjer om didaktik och formativ 

bedömning analyseras, för att se om läromedlen besvarar de didaktiska frågorna och för att se om de brukar 

ett formativt förhållningssätt som inlärningsmetod och i slutuppgifterna.  

 

3.2. Kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys är nödvändig för studiens helhet. Den kritiska närläsningen och den 

komparativa metoden har använts för att samla stoffet, och den kvalitativa innehållsanalysen har använts för 

att analysera det.   

En kvalitativt orienterad innehållsanalys är enligt Bryman, i Samhällsvetenskapliga metoder, den 

vanligaste metoden när det handlar om en kvalitativ analys av ett eller flera olika dokument. Det metoden 

syftar till är sökandet efter bakomliggande teman i analysmaterialen (2011, 505). Det finns ett antal punkter 

man som analytiker ska förhålla sig till. Först krävs det att en forskningsfråga tillsammans med en 

problemformulering formulerats för att sedan bli bekant med i vilken kontext dokumentet eller texterna 

skapats i (Bryman, 2011, 505). Bryman fortsätter förklara att innehållet bör generera ”kategorier som kan 

styra insamlingen av data och utformar ett schema” (2011, 506).  

De olika riktlinjerna inom litteraturundervisningen i läromedlen fungerar som kategorier som styr 

insamlingen av analysmaterialet, även om inga tabeller skapats.   

 

4. Analys: Svenska 3 – Helt enkelt (2015), Svenska impulser 3 (2013) 

4.1. Inledning 

I båda läromedel utgör litteraturkapitlen, som tidigare, de längsta delarna. Eftersom litteraturundervisningen 

är en stor del av Svenska 3, och svenskämnet i stort, är det logiskt. Epik-, dramatik- och poesikapitlet i Helt 

enkelt (2015) är 78 sidor långt, och i Impulser (2013) är det 118 sidor långt, lärarhandledningen exkluderat.7 

Uppdelningen av kapitlen är olika, vilket har resulterat i att den rakaste uppdelningen av de två läromedlen i 

jämförelsen följs, den ur Helt enkelt.  

Helt enkelt börjar, till skillnad från det andra exemplet, med att presentera det centrala innehållet från 

Skolverket som introduktion till litteraturkapitlet (2015, 135). Impulser har istället det centrala innehållet 

och matrisutformningen i sin lärarhandledning online. Det förstnämnda pedagogiska hjälpmedlet fortsätter, 

efter introduktionssidan, med att introducera ordningen för hur kapitlet är upplagt. Eleverna kan, mitt i 

boken, se uppdelningen och vilka underrubriker som hör till ”Kapitel tre: Litteraturvetenskaplig analys”. Det 

är en strategiskt placerad uppdelning av kapitlet, där eleverna inte behöver återgå till läromedlets början för 

att se läromedlets ordning. Eleverna kan se kapitlets innehåll från början till slut, utan att behöva bläddra 

tillbaka till läromedlets inledning.  

                                                           
7 De andra kapitlen är retorik (58 sidor i Helt enkelt och 76 sidor i Impulser), vetenskapligt skrivande (70 sidor i Helt enkelt och 

90 sidor i Impulser), språkförändring (50 sidor i Helt enkelt och 32 sidor i Impulser).  



11 
 

Efter rubrikerna följer en kortare inledning och en checklista med vad kapitlet ska gå igenom (2015, 

134–138). Inledningen förklarar kort om berättartekniska grepp, litteraturvetenskapliga verktyg och 

litteraturvetenskapliga begrepp, och gör tidigt en distinktion mellan verktygen och begreppen. Det besvaras 

varför litterär analys i alla dess former är relevant och vad som separerar de olika inriktningarna åt 

(Skolverket, 2016a). Berättartekniska begrepp liknas vid köksredskap; vet man inte hur redskapen eller 

verktygen ser ut och fungerar går de heller inte att hitta, varken i köket eller inom litteraturanalys. 

Litteraturvetenskapliga verktyg liknas i sin tur vid ”läsglasögon”, något som förespråkas av Skolverket 

(2016b). 

Impulser börjar med en introduktion till ”litteraturens spännvidd” där begrepp som deckare, 

självbiografier, teaterpjäser, serier, realism och romantik diskuteras, och det förklaras att allt är 

skönlitteratur. En mikronovell av Fernando Bonassi, ”Det är fest!” följer, vilket slutligen mynnar ut i en 

diskussionsuppgifter om mikronovellen (2013, 180–182). ”Litteraturens spännvidd” leder sedan in läsaren 

till rubriken ”Vad är skönlitteratur?”, där begreppet förklaras kort ur ett historiskt perspektiv. Tidigt i 

litteratursegmentet har läromedlet ett sakligt tilltal med fylliga beskrivningar. Informationen är god och inga 

samband i förhållande till Svenska 3:s kursplan faller bort, däremot är det personliga tilltalet inte lika 

närvarande inledningsvis som i Helt enkelt.8  

Det förklaras hur svårdefinierad skönlitteratur anses vara, och litteraturteoretikern Jonathan Cullers 

oväntade parallell där den jämförs med ogräs lyfts fram, genom ett utdrag ur boken Litteraturteori (2013, 

183–184). Ytterligare en litteraturvetare presenteras, Terry Eagleton, och hans fem kriterier som 

sammanfattar vad skönlitteratur är blir hans bidrag till läromedlet (2013, 184).  

En diskussionsuppgift där eleverna ska samtala om vilka romaner eller filmer de känner till som har 

verklighetsförankring följer, eftersom även självbiografier klassas som skönlitteratur (2013, 186). Att 

integrera olika typer av medier är något som förespråkas av Skolverket, vilket gör att diskussionsuppgiften 

är väl uttänkt i förhållande till Skolverkets ”Tema Läromedel” (2015a), och svenskämnets syfte (2011). 

Den grundliga introduktionen av litteratur fortsätter genom att läromedelsförfattarna frågar av vilka 

anledningar vi läser litteratur, en koppling till didaktikens huvudfrågor (Skolverket, 2016a). Om eleverna 

skulle ifrågasätta litteraturundervisningen hänvisar texten till Platon, som redan tidigt var kritisk mot 

litteraturen. Aristoteles lyfts fram som Platons motpol, specifikt idén om att människan alltid härmat och 

efterbildat verkligheten (2013, 187). Kopplingen till det gamla leder in läsaren på frågan varför litteratur 

behöver tolkas, ytterligare en koppling till didaktikens huvudfrågor (Skolverket, 2016a).  

Läromedlet hänvisar till ett forskningsprojekt utfört vid Malmö högskola kring litteraturläsning, 

istället för att använda bildspråk för att förklara litteraturläsningens påverkan på individen (2013, 188). 

Personliga tilltal och metaforer är enligt Skolverket att föredra istället för vetenskapliga studier i läromedel 

                                                           
8 På s. 185 i Impulser finns dock en sidoparagraf på s. 185 med personligt tilltal: ”TIPS! På s. 8 kan du läsa en roman och en 

fackbok som skildrar samma historiska händelse, och se hur de två texterna skiljer sig åt”, vilket kan kopplas till Skolverkets idé 

om att det personliga tilltalet gynnar förståelsen. 
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för gymnasieskolan (2015a). 

Impulser följer de didaktiska frågorna väl. Nästa fråga som besvaras är hur litteratur läses. En text ur 

Svenska Dagbladet skriven av Ingeborg Löfgren klargör hur, och bredvid texten återfinns en ordlista för 

utdragets spetsfundiga ord, vilket är pedagogiskt och något som underlättar lärandet (Skolverket, 2016a). 

Citatet ”vår aktivitet i läsningen är central för litteraturens moraliska relevans”, sammanfattar grundtanken 

(2013, 189). Läromedlet börjar också få ett mindre sakligt och mer personligt tilltal ju längre introduktionen 

kommer, vilket lyfts som en positiv aspekt i Skolverkets ”Tema läromedel” (2015a). 

Impulser har en längre inledning, vilket resulterar i att eleverna får en stabil kunskapsgrund att stå på 

inför arbetsområdet. Tilltalet är sakligt till en början, och lyfter fram hela litteraturens spännvidd. Helt enkelt 

har istället en kortare inledning där områdets olika delar förklaras kort och koncist med hjälp av metaforer. 

Omfånget och möjligheten till urval är alltså större i det förstnämnda, samtidigt som det redan är 

konkretiserat i det andra.  

 

4.2. Lyrik 

Det första området i Helt enkelt, efter introduktionen till litteratur i stort, är lyrik. Först presenteras 

konceptet, dess funktion, hur det analyseras och varför olika läsare reagerar som de gör kring textvarianten. 

Introduktionen till området är tydlig, och det förklaras att analys handlar om hjärtats och hjärnans 

samverkan, tillsammans med lyrikens olika analysbegrepp. Exempeltexten ”Behåll dina rosor” av Märta 

Tikkanen används som exempel för att tydliggöra begreppen versrad, strof och skiljetecken, genom att 

begreppens funktioner påvisas rent praktiskt. De didaktiska frågorna hur, vad och varför inom området lyrik 

besvaras tidigt, något som enligt Skolverket gynnar inlärningsprocessen hos eleverna (2016a). 

Undervisningsmaterialet hänvisar tidigt till websidor om poesi, som exempelvis litteraturbanken.se, 

poeter.se samt Facebookgruppen ”Populär poesi” (2015, 139-140). IKT inkluderas i kapitlet, något 

kursplanen i Svenska 3 och den senaste didaktiska forskningen förespråkar (Skolverket, 2015b). 

Impulser kallar poesi för ”själens och sinnenas språk”, en vacker metafor vars syfte skulle kunna vara 

att väcka elevernas intresse. I lyrikintroduktionen anammar läromedlet ett personligt tilltal, och förklarar vad 

en dikt är och vad som skiljer texttypen från epik (Skolverket, 2016a). Information om att poeter ibland 

struntar i skriftnormer och istället experimenterar lyfts fram, samt att inget ämne är för stort eller smått i 

poesins värld. Första övningsuppgiften är, likt det andra läromedlet, att skriva en haikudikt. Dock benämns 

dikten i först som en ”treradersdikt”, begreppet haiku nämns på nästföljande sida (2013, 234–235). Eftersom 

eleverna redan tränat på att skriva en dikt på tre rader byggs begreppet upp genom begripligt vardagsspråk, 

för att sedan förklaras genom terminologi. Enligt Skolverkets artikel ”Från skolspråk till vardagsspråk och 

sedan tillbaka igen” (2017) gynnar det elevers begreppsförståelse. Tomas Tranströmer dyker upp som 

exempel, och eleverna ska i övningsuppgiften som följer klarlägga diktjaget i en av hans haikudikter. I 

samma övningsuppgift ska även en icke namngiven dikt av Ann Jäderlund diskuteras. Syftet med att 

presentera Tranströmers och Jäderlunds dikt i samma övningsuppgift är att påvisa olika dikttyper. 



13 
 

Tranströmers dikt förklaras som direkt och enkel att ta till sig, samtidigt som Jäderlunds dikt beskrivs som 

komplex och fragmentarisk (2013, 236–237). Introduktionen kring mötet med dikten och övningsuppgiften 

är tydligt förankrad i det centrala innehållet i Svenska 3, eftersom eleverna ska ta del av lyrik författad av 

både kvinnor och män (Skolverket, 2011). 

En diskussionsuppgift som sticker ut genom en populärkulturell förankring är Impulser:s förklaring av 

dadaismen. Eleverna får, efter en kortare förklaring av inriktningen, klippa sönder dikter och sätta ihop nya 

utifrån fragmenten, för att sedan läsa dem för varandra. Här kopplar läromedlet inriktningen till Kurt Cobain 

och David Bowie, mytiska rockstjärnor (2013, 239). Läromedlet hade kunnat bruka modernare referenser, 

eftersom det även i dagsläget borde finnas textförfattare som brukar dadaism.  

I introduktionen tydliggörs slutligen ”jagform” (som även dyker upp under epikkapitlet) och en 

koppling mellan berättarjaget och diktjaget förklaras. Alltså att det, likt i novellanalys, är viktigt att kolla när 

och hur dikten är skriven för att få reda på mer om både innehåll och författaren (2013, 240).  

Introduktionen i lyrikområdet är längre i det här läromedlet och presenterar lyrik i stort till en början, 

till skillnad från Helt enkelt som har en kortare introduktion följt av begreppsförklaringar. 

Tidigt i Helt enkelt:s litteraturkapitel uppdagas det formativa arbetssättet, där informationen under 

rubriken ”Analysera lyrik” förklarar lyrikens rytmer och släktskapet till musiken som ett tydligt och konkret 

exempel. Tidigt ställs frågorna ”vad är rytm och vad har den för funktion?”, följt av en förklaring av rytmen 

genom liknelser som ”klockans rytm” och att människans andetag och hjärtslag är kroppens meter (2015, 

141). Läromedlet målar upp tydliga bilder som konkretiserar rytmen genom metaforer, något som enligt 

Skolverkets tidigare forskning kan gynna elevers förståelse för begreppen (2016b). Dikten från föregående 

sida används sedan för att klargöra ords stavelser. Övning ett kring lyrik är, för att än en gång återvända till 

den första exempeltexten, högläsning av samma dikt.9 Den här gången ska eleverna fokusera läsningen på 

rytm och betoning, samt hur begreppen påverkas av varje versrad och strofslut. Här är det formativa 

arbetssättet tydligt, där eleverna steg för steg utifrån samma textexempel ökar begreppsförståelsen 

(Skolverket, 2016d). Först introduceras rytm, sedan stavelser och slutligen förklaras det hur begreppen 

påverkas av varje versrad och strofslut.  

Utan kunskap om versfötter får eleverna alltså möjlighet att testa betonade och obetonade stavelser i 

en utvald dikt. Jamb, troké, anapest och daktyl förklaras sedan med hjälp av fyra konkreta exempel, och följs 

upp av övningsuppgifter där versfötterna får brukas i praktiken.10 Även i Impulser förklaras samma versmått 

i listform på ett lättillgängligt sätt – dock genom enskilda ord som exempel, inte utdrag. En skillnad är att 

assonans och slutrim även redogörs för i Impulser (2013, 248–249). På så vis ges alltså mer djupgående 

kunskap i Impulser kring allitteration, assonans och slutrim, även om informationen kring just versmått är 

mer ytlig, eftersom det endast förklaras med ord som exempel istället för genom fullständiga dikter. 

                                                           
9 ”Behåll dina rosor” av Märta Tikkanen. 
10 Jamb (tvåstavig; en obetonad + en betonad stavelse), troké (tvåstavig; en betonad + en obetonad stavelse), anapest (trestavig; 

två obetonade + en betonad), Daktyl (trestavig; en betonad + två obetonade) (2015, 142). 
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Versfötter i upprepade mönster bildar versmått, något som båda läromedel redogör för och förtydligar. 

Helt enkelt:s primära fokus läggs på diktformerna sonett, blankvers och haiku, och hexameter samt 

alexandrin nämns också. Sonettfenomenet kopplas till de litterära tungviktarna William Shakespeare och 

Francesco Petrarca, där en av den sistnämndas sonetter nyttjas som exempel för att påvisa hur ett rimschema 

funktionerar inom lyrik (2015, 143).11 Shakespeare används också som exempel för att förtydliga blankvers. 

Det förtydligas genom Hamlet, specifikt den kända passagen; ”att vara eller inte vara” och det förklaras att 

textformen, till skillnad från sonettens strikta form uppbyggd av 14 versrader, kan bestå av valfritt antal 

rader. För att förtydliga haikudikter presenteras två separata exempel, ett skrivet av Tomas Tranströmer och 

ett av Lena Sjödin Roman; väl utvalda författare som kan kopplas till kursplanen, där eleverna ska få ta del 

av lyrik författad av både kvinnor och män (Skolverket, 2011).12 Tranströmer är ett exempel som dyker upp 

i båda läromedlen för att exemplifiera haiku. 

Övningsuppgiften är att eleverna ska skriva en egen haiku som publiceras på internet. Dikten ska 

offentliggöras på en av de hemsidor som nämndes i analysdelens första stycke (2015, 144).13 Eleverna får i 

övningen nyttja IKT för ett tydligt syfte genom en personligt inriktad uppgift och uttrycka egna tankar, 

något som förespråkas av ”Tema läromedels” kapitel om IKT (Skolverket, 2015b).  

De tre versmåtten sonett, blankvers och haiku i klargörs även i Impulser. Istället för att använda 

Shakespeare som exempel används Lotta Olsson för sonett, Göran Palm för blankvers och samma, alltså 

Tranströmer, för haiku (2013, 250–251). Genom att använda Olsson för sonett och Palm för blankvers 

nyttjas moderna författare, vilket sätter begreppen i en modern kontext. Kursplanens ”Skönlitterära texter 

[…] inom lyrik […] kvinnor och män […]” följs fortsatt genom dessa exempel, vilket gör konkretiseringen 

av det centrala innehållet tydlig (Skolverket, 2011). Det första exemplet är författat av en kvinna, och det 

nästföljande av en man.  

Allitterationer, onomatopoetiska ord, anaforer och rim är viktiga begrepp inom lyrikanalys. Först 

förklaras de två enklaste ljuden som skapar samklang, anafor och rim i Helt enkelt (2015, 145). Läromedlet 

ger fylliga, men ändå banala förklaringar av begreppen som sedermera belyses av tydliga exempel. 

Övningen om ljud och klanger är att eleverna ska ge sig ut på jakt efter onomatopoetiska ord, och sedan 

författa en dikt av de funna ljuden, något som enligt Skolvärldens artikel ”Undervisa mer utanför väggarna” 

(2016) är pedagogiskt, eftersom det kan hjälpa till att öka elevernas förtroende till de personliga förmågorna. 

Bildspråk är en stor del av lyrik, det är heller inte något som undgår det aktuella läromedlet, som 

fortsätter på det formativa spåret. Förklaringen till bildspråk, dess funktioner och hur det används inom 

området är välformulerad och koncis. Stycket börjar med en kort förklaring kring vad som skiljer metaforer 

                                                           
11 Det förklaras att sonetter är uppbyggda av fjorton versrader, uppdelade i två strofer, med fyra versrader och två med tre, samt att 

versraderna består av jamber. 
12 Haikuns form förklaras också (5, 7, 5).  
13 Alltså; litteraturbanken.se, poeter.se eller Facebookgruppen ”Populär poesi”. 
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och liknelser åt, och fortsätter klargöra att bildspråk ofta anspelar på människans sinnen.14 Bildspråkets 

huvudsakliga syfte, att måla bilder med ord, tydliggörs också. Symbolik, som att en varg kan symbolisera 

skräck eller att rosor kan beteckna kärlek introduceras kortfattat (2015, 146). Läromedlet påvisar 

orsakssamband, alltså hur begreppen hänger ihop i förhållande till resterande begrepp (Skolverket, 2016b). 

Det följer också två övningar, men bara en nämns här i texten, den andra i en fotnot. 

Den första övningen går ut på att förbättra den tidigare skrivna haikudikten med hjälp av en metafor, 

en liknelse och en symbol. Därefter ska eleverna, i par, diskutera om bildspråket skänker dikterna en ny 

dimension. Än en gång brukar läromedlet ett formativt förhållningssätt, genom att applicera ny kunskap på 

en redan färdig dikt (Skolverket, 2016d).15 Det är också en uppgift som är personligt inriktad. Eftersom 

uppgiften kräver att eleverna diskuterar vad som hände med dikten och hur bildspråket tar dikten till nya 

höjder besvaras två didaktiska frågor (Skolverket, 2016a). Dikten blir, förhoppningsvis, mer levande och 

intressantare att läsa, vilket också påvisar varför eleverna bör utveckla ett uppfinningsrikare skriftspråk. De 

blir helt sonika vassare skribenter. Bildspråk och symboler förklaras på liknande vis i Impulser, där Karin 

Boyes ”Trädet” används för att förtydliga metaforer och liknelser, genom exempelvis metaforen 

”skymningens andedräkt” (2013, 246). Boye är också en diktare båda läromedel använder, dock olika verk. 

Ett mönster som urskiljs i Helt enkelt:s lyrikkapitel är att förklaringarna är lakoniska och ofta följs upp 

av korta, välkända exempel som belyser det begreppet. Under rubriken ”innehåll och tema i lyrik” hänvisar 

författarna först tillbaka till analyspunkterna ljud, klanger och bildspråk. Sedan förklaras begreppet tema. 

Alltså att tematiken handlar om diktens helhet och huvudtanke, och det nämns att dikter kan ha åtskilliga 

teman.  

Berättarjaget är något som slutligen tas upp i läromedlet, och eleverna förbereds på den slutgiltiga 

examinationen genom två diktexempel; ”Från en stygg flicka” av Karin Boye, och ”Du har tappat ditt ord” 

av Nils Ferlin. Boyes dikt analyseras utefter diktjaget, och Nils Ferlins dikt bryts ner biografiskt. Det 

presenteras även en dikt som saknar ett tydligt diktjag (2015, 148–149). Det påvisar tre separata 

infallsvinklar inom lyrikanalys.  

Ferlins dikt berörs i högre utsträckning på föregående sida, på nästföljande återfinns en grundlig 

analys av Boyes ”Varför” följt av en kort förklaring av hennes biografi. I analysen påpekar författarna hur 

elever kan bruka alla berättartekniska och litteraturvetenskapliga begrepp som förklarats under kapitlets 

gång tillsammans i praktiken. Författarna markerar olika företeelser med olika färger, för att eleverna ska 

kunna uppfatta vad som hör till rim, betoningar, metaforer, allitterationer och hur alla analysverktyg 

fungerar samt bygger diktens utformning (Skolverket, 2016a). Boyes användning av pronomen stärker 

                                                           
14 Skillnaden mellan liknelser och metaforer är att orden ”som” eller ”liksom” används i liknelser, men inte i metaforer. ”Listig 

som en räv”, liknelse. ”Den ekonomiska bubblan”, metafor.  
15 ”Stiliga figurer på stan” går ut på att ta kort på bildspråk i samhället. Sedan ska detta läggas ut på Instagram under 

”#stiligafigurer”. Uppgiften känns svårgenomförbar, eftersom kontona måste vara öppna för att läraren ska kunna kontrollera 

elevers upptäckter. Gott initiativ ur ett IKT-perspektiv, Instagram krånglar dock till det. En mapp på exempelvis Google 

Classroom hade antagligen varit bättre, men alla skolor brukar inte det virtuella klassrumsprogrammet.  
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bilden av att dikten handlar om en relation, metaforerna klargör diktjaget och hens kärlek, rimmen skapar 

rytm genom att betonas och författarens användning av anaforer leder till verkets slutsats om bortglömd 

kärlek (2015, 150–151). 

Impulser använder exempeltexten ”Sovande gårdar” av Verner von Heidenstam för att påvisa 

begreppen. Diktanalysen är skriven i flytande text istället för vid sidan av dikten som i det andra exemplet.16 

Det blir nödvändigtvis inte mer problematiskt, men om inte eleverna anammat rätt lässtrategier och har koll 

på poesi i stort blir det svårare att konkretisera analysen.  Eleverna får pussla och hoppa mellan analys och 

dikt, vilket kan stjäla fokus från uppgiften själv. Analysen görs av Tom Hedlund och är hämtad ur boken Att 

förstå lyrik (2013, 252–253). Frågorna vad dikten innehåller, varför det är viktigt med poesianalys och hur 

den bör göras när berättarjaget lämnas utanför besvaras dock (Skolverket, 2016a) 

 Impulser presenterar, likt Helt enkelt, en analysmall som förklarar hur en lyrikanalys görs genom att 

redogöra för vilka frågor som ska ställas kring titeln, innehåll och motiv, berättarperspektiv och personer, 

miljö, tema, språk och stilfigurer och slutligen formen (2013, 255). Det är ett tydligt didaktiskt grepp som är 

både formativt och påvisar orsakssamband mellan begreppen samt att undervisningsmaterialet klarlägger 

vilka frågor som bör ställas för att kunna bruka dem i praktiken (Skolverket, 2016a).  

Lyrikkapitlet i Helt enkelt avslutas med en slutuppgift som påminner om analysen 

läromedelsförfattarna genomförde tidigare. Eleverna får välja mellan två dikter, ”Tag mig – håll mig – smek 

mig sakta” av Harriet Löwenhjelm eller ”Nej, det är inte du” av Mikhail Lermontov. I uppgiften ska de leta 

och finna begreppen som lärts ut i kapitlet. Eleverna ska läsa dikten högt, hitta rytm, kartlägga viktiga 

betoningar och analysera bildspråket och tematiken. Som stöd finns även en verktygslåda med 

analysfrågeställningar i läromedlet, som får brukas (2015, 285). Det finns, utöver verktygslådan, en 

”checklista för litteraturvetenskaplig analys” (2015, 290). Båda läromedel har en ”verktygslåda” med 

sammanfattad information, vilket är pedagogiskt.  

I Impulser ges eleverna fyra dikter att välja på för examinationsuppgiften: Simon Armitages ”Skriket”, 

Pernilla Berglunds titellösa dikt om ett träd, ”Märket” av Bruno K. Öijer och slutligen ”Handen” av Wislawa 

Szymborska. Blandningen av manliga och kvinnliga författare är väl genomtänkt ifrån kursplanen. Eleverna 

ska, utefter analysmallen på föregående sida, välja en dikt och göra en sammanhängande analys av den. 

Uppgiften är intressant som examination eftersom den är uppbyggd av valmöjligheter, vilket gör den 

anpassningsbar för olika elevgrupper (2013, 256–257).   

Lyrik förklaras steg för steg i båda läromedel och områdenas exempeltexter och övningsuppgifter går 

in i varandra, och är utformade för att eleverna ska kunna arbeta formativt samt se sin egen utveckling i 

arbetsområdet. Lyrikdelarna har ett personligt tilltal, pronomenet ”du” används i hög utsträckning inom 

samtliga förklaringar. Ur en didaktisk synvinkel håller båda hög kvalité. Kunskapskraven kring lyrik är 

konkretiserade på ett tydligt sätt, med litteratur från både kvinnor och män från olika epoker, där eleverna 

                                                           
16 Användningen av de olika begreppen i Helt enkelt färgmarkeras, och sedan leder en pil ut läsaren till förklaringen av hur 

begreppet används i det aktuella fallet.  
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också bistås med analysverktyg. Genomgående hänvisar de tillbaka till tidigare nämnd information, vilket 

sätter begreppen i ett sammanhang, något som enligt Skolverket är en viktig del inom ämnesdidaktiken och 

det formativa lärandet. Läromedlen har, enligt min analys, lyckats med det Skolverket anser svårt, att 

förklara komplicerade koncept kort och koncist med hjälp av ett utvecklat bildspråk, utan att förlora 

sambandsförståelsen. 

 

4.3. Dramatik 

Helt enkelt fortsätter bruka det formativa förhållningssättet genom förklaringen att området kan ses som en 

fortsättning på lyriken, men skådespelarna istället gestaltar de känslor som texterna gestaltar i lyrik (2015, 

154). Det förklaras tidigt vad texttypen är och vad eleverna kommer göra under området, vilket är att lära sig 

analysera ett drama som har temat olycklig kärlek (Skolverket, 2016a). Dramat eleverna ska analysera är 

Romeo & Julia, ett välkänt exempel. Genom att använda en av Shakespeares mest berömda tragedier får 

läraren enklare att klarlägga varför eleverna bör kunna analysera pjäser. Shakespeares mest kända verk är 

dramer, texter som hör till världens kulturarv.  

Ungefär detsamma sker i Impulser. Läromedlet förklarar att teaterstycken är, precis som romaner och 

noveller, berättelser med handling, personer och miljöer. En skillnad är att förklaringen lyfts fram med hjälp 

av ett textutdrag ur Tribadernas natt av Per Olov Enquist, där eleverna får se exempel på repliker och dialog 

(2013, 258–259). Tidigt kommer en diskussionsövning, där eleverna ska läsa utdraget ur tidigare nämnda 

text, och sedan ska ”några i klassen” spela upp sina versioner och klassen ska diskutera vilka olika intryck 

de olika tolkningarna ger. Uppgiften singlar ut par ur klassen, vilken kan resultera i att de känner sig 

utpekade (Skolverket, 2015a). Detta problem kan inte appliceras på alla klasser, men i vissa klasser kan det 

bli problematiskt om inte alla par spelar upp sina versioner för klassen. Om däremot samtliga läser upp sina 

versioner för varandra, och ingen sätts åt sidan (eller om det är en klass med bra sammanhållning), är det en 

intressant interaktiv övning.  

För att återgå till Helt enkelt presenteras de grundläggande begreppen inom drama efter 

introduktionen: akt, scen, replik, dialog, monolog, scenanvisning, spelanvisning, kuliss och rekvisita följt av 

korta sammanfattningar av respektive begrepp (2015, 154). Att bli bekant med begreppen med hjälp av 

tidigare använd text, Romeo & Julia, är nästa formativa steg i undervisningsmaterialet (Skolverket, 2016d). 

Utdrag ur exemplet används dessutom för att påvisa vilka analyspunkter eleverna bör fokusera på. Det ger 

tidigt eleverna stöd om olika begrepp inom dramatik, och ger således eleverna hjälp i ”begreppsdjungeln”, 

något ett bra läromedel enligt ”Tema läromedel” ska göra (Skolverket, 2015a). Begreppen nyttjas sedan i ett 

utdrag från Romeo & Julia, där koncepten replik, spelanvisning dialog och betoning är i fokus (2015, 156–

157). Det personliga tilltalet och det formativa arbetssättet är något som genomsyrar Helt enkelt.  

Nu har eleverna blivit bekanta med begreppen, vilket innebär att analysarbetet kan påbörjas under 

rubriken ”analysera dramatik”. Att läsa och tolka ur olika perspektiv introduceras, och dramaanalysen 

jämförs med en tavla som är ett bildexempel på sidan. Om man fokuserar på helheten i exempelbilderna som 
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består av former, färger och raka linjer, blir det ett virrvarr av färger och mönster. Författarna förklarar att 

om fokus istället läggs på exempelvis endast formerna blir tavlorna mer lättolkade. Detta appliceras på 

textanalys, när en text analyseras läses den ur ett specifikt perspektiv där det förslagsvis går att fokusera på 

hur formen påverkar den, och då lämnas det andra åt sidan (2015, 158). Koncepten påvisas på samma sätt 

som eleverna ska arbeta med dem, genom metaforer som förtydligar deras innebörd (Skolverket, 2016b).  

Impulser presenterar mer djupgående information. I läromedlet introduceras begreppen dramatiker, 

regissör, dramaturg, scenograf, maskör, kostymdesigner, tekniker och sufflör först (2013, 261). Efteråt följer 

en diskussionsuppgift angående elevernas förkunskaper kring dramatik, vilket är formativt. Sedan förklaras 

scenanvisningar, hur scenen ser ur samt hur personerna rör sig, och vad det gör för berättelsen (2013, 264).  

Läromedel ska hjälpa till i ”begreppsdjungeln” vilket talar för Helt enkelt:s upplägg (Skolverket, 

2015a). En skillnad i begreppspresentationen läromedlen emellan blir således svårighetsgraden. Helt enkelt:s 

begreppspresentation håller sig till det mest framträdande, samtidigt som Impulser uppvisar ett bredare alster 

som kan behöva konkretiseras. Det är nödvändigtvis inget negativt, eftersom olika elever i skilda klasser 

behöver fler eller färre utmaningar. Det talar för Impulser:s upplägg, där urvalet är bredare. 

Litteratursociologiskt, komparativt och erfarenhetsbaserat perspektiv är nästa steg i Helt enkelt. Efter 

avsmalning av analysfenomenet förtydligas det att analyser blir olika beroende på perspektivet, alltså om det 

är kopplat till samhället, erfarenheter och samtiden, eller endast erfarenhet, följt av en checklista kring de 

olika perspektiven. Läromedlet återkopplar också till tavlan på ett tydligt sätt (2015, 159).17 Förklaringen 

blir pedagogisk eftersom analyssättet liknas vid en analys av en tavla, något som sätter sin prägel på 

arbetssättet genom att klargöra begrepp med metaforer.  

Där Helt enkelt tar upp olika perspektiv siktar Impulser istället på psykologi, relationer, den episka 

teatern, symbolism och absurdism – istället för att stärka andra litteraturvetenskapliga begrepp ändras fokus 

till dramatikens historia. Tilltalet är under dramatikkapitlet konstant sakligt, och termer som 

allmänpsykologi (att människorna i pjäserna ska skildras så trovärdigt som möjligt) med exempel från 

Henrik Ibsen, August Strindberg och Lars Norén presenteras (2013, 278–279).  

Den psykologiska aspekten av ett drama lyfts fram genom Noréns Personkrets. Exemplet handlar om 

två heroinister som skjuter upp och om samtalet innan, under och efter själva injicerandet. Att nyttja ett 

exempel som innefattar droger kan bidra till viss spänning för eleverna, eftersom det är förbjudet samt att det 

finns en form av verklighetsförankring i idén. Texten kan ge eleverna en glimt av mörkret närvarande i 

samhället genom ett verk författat av Norén, vilket gör att eleverna får ta del av andra människors 

livsvillkor, föreställningsvärldar, erfarenheter och tankar (Skolverket, 2011). Detsamma sker när Helt enkelt 

exempelvis lyfter fram Gösta Berlings saga senare i uppsatsen. 

Den episka teatern benämns som ”den berättande”, och dramatikdelen i Impulser fortsätter med ett 

sakligt, opersonligt tilltal vilket inte gynnar inlärningen enligt Skolverket. För att exemplifiera denna 

                                                           
17 Tavlan som användes som liknelse för litteraturanalys.  
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inriktning används Brecht och hans bakgrund. Diskussionsuppgiften utgår från Brechts Mor Courage och 

hennes barn där eleverna ska samtala om tema och motiv (2013, 283–284). All bakgrundsinformation 

läromedlet förklarar är inte helt nödvändig gentemot det centrala innehållet och kunskapskraven i Svenska 3. 

För svenskämnet i helhet är informationen relevant, men inte i aktuell kurs (Skolverket, 2011). 

Informationen kan istället anses överflödig och aningen missriktad, vilket kan komplicera dramatikområdet 

istället för att ge stöd inom det. Däremot, som tidigare nämnt, blir urvalet i undervisningsmaterialet brett 

vilket också gör det anpassningsbart. Använder man sig inte av samtliga delar av Helt enkelt kommer 

orsakssamband att falla bort, något det inte gör om man gör samma sak med Impulser.  

Symbolism och absurdism är även de sakligt förklarade, här presenteras dessutom ytterligare en 

Strindbergtext, Ett drömspel. I väntan på Godot introduceras också, en pjäs som tolkats på många olika sätt 

genom åren. Populärkultur kan kopplas till den, som exempelvis In Bruges, en Hollywoodproduktion från 

2008 som också handlar om två personer som väntar på ett besked från en högre uppsatt person som förblir 

ett koncept snarare än en människa. Som diskussionsuppgift runt symbolismen och absurdismen används 

Eugène Ionescos Den skalliga primadonnan (2013, 287–288). Läromedlet introducerar ofta nya 

exempeltexter, något som kan anses mindre formativt än att applicera nya begrepp på samma text. Eleverna 

behöver lära sig begrepp, men alla behöver inte gås igenom lika ingående genom nya textexempel. Ofta går 

det att applicera nya termer på samma text som använts för tidigare terminologi. Läromedlet påvisar också 

ett brett orsakssamband som inte är fullt nödvändigt för examinationsuppgiften, vilket förklaras senare. 

Perspektiven följs upp av analys av handlingen i Helt enkelt, där eleverna får ta del av begreppen fabel 

och intrig. Begreppen ställs emot varandra för att förtydliga deras likheter och skillnader. Metaforen 

”avskalning” nyttjas för att förklara fabel, och det påvisas att det är en sammanfattning av dramat utan att 

namnge platser och namn. Intriger ger istället läsaren en mer utförlig bild. Uppgiften som hör till intrig och 

fabler är att skriva olika allegoriska berättelser på handlingen i Shakespeares Romeo & Julia, en text som 

brukas dramatikkapitlet igenom (2015, 160–161) Efter uppgiften har läromedlet exempel på hur tidigare 

nämnd text kan skrivas om till både intrig och fabel, vilket ger eleverna ett ”facit” eller en idé om hur 

verktygen ser ut (Skolverket, 2016a). De får först prova att skriva sin egen tolkning, för att sedan se exempel 

i läromedlet (2015, 162). Fortsatt påvisar läromedlet ett formativa förhållningssätt, där eleverna bör kunna se 

sin egen utveckling steg för steg (Skolverket, 2016d).  

Intrig och fabel klargörs även i Impulser, tillsammans med en repetition av begreppen tid, konflikt, 

tema och motiv.18 Till skillnad från tidigare nämnda pedagogiska hjälpmedel är begreppen inte belysta med 

exempel, utan introduceras opersonligt och kortfattat. Än en gång förtydligas tema och motiv, men 

appliceras på pjäser istället för skönlitteratur, och förklaringarna liknar varandra (2013, 269–270). Att 

redogöra för intrig och fabel utan konkreta exempel kan göra det svårt för eleverna att se hur begreppen 

fungerar i praktiken. Att däremot återkoppla till tema och motiv i samtliga områden är formativt och bygger 

                                                           
18 Eftersom jag följer Helt enkelt:s upplägg i uppsatsen kommer Impulser:s förklaring av dessa begrepp senare i uppsatsen, dock 

kommer de tidigare i läromedlets originalutformning.  
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successivt upp elevernas kunskap kring två viktiga litterära angreppspunkter (Skolverket, 2016d).  

För att analysen av ett drama ska bli komplett bryts även karaktärer och miljöer ner, där 

scenanvisningar kan nyttjas för att skapa en inre bild av rörelser och handling. Helt enkelt formulerar frågor 

eleverna kan följa för att ta reda på fakta om scenrummet och vad det säger, och knyter ihop det med 

berättelsens inledning och slut (2015, 163). Genom början och slutet kan karaktärsförändringen ses, och 

rörelser i scenrummet sätter pjäsen i en kontext. De didaktiska frågan vad och hur eleverna bör nyttja 

analysmetoderna besvaras således. Även varför de kan användas för att nysta upp ett drama tydliggörs 

(Skolverket, 2016a).  

En likhet läromedlen emellan är att båda tar upp karaktärer och miljöer på samma sida. Impulser 

förklarar tydligt hur en karaktär och en miljö skildras och tolkas genom frågor: Vad säger personerna? Hur 

säger de det? Hur pratar andra om dem? Hur pratar andra till dem? Hur rör de sig? Känner de sig hemma i 

miljön eller är den främmande? och slutligen: hur påverkar miljön dem (2013, 272)? Något jag tolkar som 

ett didaktiskt förhållningssätt där eleverna genom frågorna kan ta reda på mycket om både miljön och 

karaktärerna genom att följa frågorna. Två ytterligare frågor: varför är miljön vald och hur speglar den 

pjäsen i övrigt? ger eleverna stöd i ”begreppsdjungeln” (Skolverket, 2015a).  

Impulser tar även upp språk och stil i dramatik, vilket läromedlet gör i samtliga delar. Det är 

repeterande och tydligt, språket och stilen ser annorlunda ut inom olika texttyper vilket är bra att förtydliga. 

Genom repetition fräschas minnet upp, och utan repetition minns eleverna bara runt 20% av 

ursprungskunskapen, hävdar Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet 

(2007). 

Den dramaturgiska modellen ägnas tre helsidor i Helt enkelt. Anslag, presentation, fördjupning, 

upptrappning, klimax och avrundning lyfts fram som de dramaturgiska stegen, och en bild av en trappa 

används som förtydligande. Att varje del i en analys är en ”ledtråd” som leder fram till helhetsanalysen 

påvisas och läromedlet fortsätter med liknelser, metaforer och ett personligt tilltal i förklaringarna. Anslaget 

liknas vid det första ackordet i en låt, eftersom en hel låt oftast färgas av om det första ackordet går i moll 

eller dur (Skolverket, 2016b). Antagonist och protagonist presenteras i fördjupningssegmentet, följt av 

dramats motiv och karaktärernas drivkraft. Förklaringarna sätts i ljuset av Romeo & Julia, vilket betyder att 

kapitlet fortsätter på det formativa spåret runt Shakespeares tragedi. Avrundningen liknas vid stretchingen 

efter ett träningspass, vilket är ytterligare metaforiska förklaringar av koncept (2015, 164–166). 

Den ”dramaturgiska kurvan” förklaras i Impulser på ett liknande sätt, dock inte under dramatiken utan 

under epiken. Förklaringen tar plats här eftersom det är Helt enkelt:s struktur som följs. Punkterna en 

berättelse delas upp i är inledning, konflikt och stegring, vändpunkt och efterspel. Det påvisas att eleven bör 

studera händelseförloppet och om det sker kronologiskt eller om det sker hopp i tiden, och hur det i sin tur 

påverkar historien (2013, 214). Kurvan målas också upp utan metaforer eller analogier till skillnad från det 

andra exemplet, något som kunde brukas för att förtydliga sambandet i praktiken (Skolverket, 2016b).  
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För att repetera dramaanalys används Strindbergs Fröken Julie som exempel, där 

läromedelsförfattarna från Helt enkelt gjort sin egen, pedagogiska analys av verket med fokus på tidigare 

utlärda begrepp (2015, 167–174). De påvisar hur eleverna ska hitta analyspunkter och även hur de kan 

redogöras för (Skolverket, 2016a). Begreppen förklaras bit för bit, följt av ett klargörande av en 

helhetsanalys genom den dramaturgiska modellen, för att slutligen applicera alla begrepp på en tidigare 

nyttjad text – ett tydligt formativt förhållningssätt (Skolverket, 2016d). 

Istället för att ha en helhetsanalys av ett drama arbetar Impulser med ett textstycke efter varje 

presenterad inriktning. Eleverna får sedan använda den inlärda informationen själv i slutuppgiften.  

Hela dramatikområdet i Helt enkelt konkluderas genom en färdigkonstruerad slutuppgift som går ihop 

med Skolverkets centrala innehåll, närmare bestämt: 

 

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. 

Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga 

begrepp och verktyg (Skolverket, 2011). 

 

Uppgiften fungerar också ur en IKT-synvinkel, eftersom eleverna ska nyttja hemsidan 

www.dramawebben.se för att finna dramer. Internet ska nyttjas för ett tydligt syfte, att hitta ett drama som 

sedan ska analyseras, vilket enligt ”Tema läromedel” har visat sig ge positiva resultat (Skolverket, 2015b). 

Det finns stora mängder texter, författade av både kvinnor och män att läsa i sin helhet där. Läromedlet ger 

också exempel på texter eleverna kan välja, vilket underlättar urvalet. Bland annat läggs två dramer det 

fungerar att göra en komparativ genusanalys på fram. I exemplen ges kortare förklaringar, något som 

underlättar urvalet för eleverna. Slutuppgiften bygger på tidigare inlärd information och är tydligt förankrad 

i kursplanen. 

Impulser:s slutuppgift kring dramatik riktas mot samma kunskapskrav. Ett nytt exempel presenteras, 

Sara Stridbergs Dissekering av ett snöfall, som handlar om den svenska förutvarande drottning Kristina. 

Utdraget sätts i sin kontext, att den handlar om Kristinas liv från barn till kvinna utan aktindelning. 

Textutdraget analyseras sedan utifrån innehåll och form, och en historisk bakgrund till varför dramat skrevs 

och vad det är för drama (genom vad ska eleven lära?) ges (Skolverket, 2016a). Rollistan står till höger på 

förstasidan av utdraget, ett bra förtydligande för elevernas skull. Först diskuteras texten utifrån det som 

analysen ska innehålla, följt av en skriftlig uppgift där en sammanhängande analys av innehållet ska göras 

(2013, 291–292). 

Vad som hör till innehåll och form klargörs genom en analysmall (2013, 297). Innehållet delas upp i 

genre/tradition, alltså i vilken genre eller tradition pjäsen härrörar från och hur det märks. Titeln hör också 

till innehållet och vad pjäsen har för titel samt hur titeln samspelar med innehållet ställs i frågeform i 

läromedlet (Skolverket, 2016a). Vad och vilka pjäsens fabel, intrig, parallella handlingar, konflikt, tema och 

motiv och hur de påverkar berättelsen frågas också av läromedlet för att förtydliga analysmetoden 

http://www.dramawebben.se/
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(Skolverket, 2016a). Personskildring och miljöskildring hör också till innehållet. Formen är uppbyggd av 

dramaturgi samt språk och stil. Hur den dramaturgiska kurvan är uppbyggd och vad som utmärker språket 

och stilen är ytterligare exempel på hjälpsamma frågor som läroboken ställer (2013, 297). Båda läromedel är 

formativa och pedagogiska kring examinationsuppgiften, där glasklara uppgifter kombineras med 

analysverktygen.  

Impulser är fylligare, har ett större urval och ett mer sakligt och opersonligt tilltal i dramatikkapitlet än 

det andra undervisningsmaterialet. Helt enkelt behåller det personliga tilltalet samt stödjer förklaringar kring 

begrepp med metaforer, något läromedlet gör konsekvent. 

 

4.4. Epik 

Nästa område analysen berör är epik. Helt enkelt börjar med att förtydliga att epikens dialoger och 

miljöbeskrivningar liknar dramatikens repliker och scenanvisningar. Efter liknelsen klargörs vad som 

separerar de två inriktningarna åt, att ”den episka berättelsen snabbt kan förflytta sig över tid och rum och 

komma ända in i människans innersta” samtidigt som dramat är avgränsat till sitt scenrum (2015, 178). 

Utöver återkoppling introduceras även de berättartekniska greppen karaktärsbeskrivningar, tid och 

berättarperspektiv. Det redogörs också för vad de berättartekniska greppen används till, något som hänvisar 

till den didaktiska frågan ”genom vad ska eleven lära?” (Skolverket, 2016a). En repetition av begreppen 

konflikt, motiv, tema, budskap och dramaturgisk modell (som förklaras under lyrik och dramatikkapitlet) är 

dessutom närvarande i form av en lista med kortare förklaringar, vilket blir förtydligande och formativt 

(Skolverket, 2016d). Läromedlet presenterar kortare klargöranden av tidigare introducerad information, ett 

steg i den formativa utvecklingen.  

Introduktionen i Impulser hänvisar tillbaka till tidigare läst utdrag ur Löfgrens essä, och redogör för 

olika nedbrytningstekniker av en text.19 Läsaren som medskapare till litteratur genom texters tomrum utreds, 

och det förklaras att det kan handla om en karaktärs utseende, miljön eller vad som pågår i en karaktärs inre, 

men att det även kan handla om övergripande tolkningar av textens teman (2013, 190-191). Hur ska 

eleverna lära sig det? Genom att läsa och träna på att fylla ut tomrummen, för att öka den litterära 

kompetensen (Skolverket, 2016a). Tomrum som begrepp diskuteras sedan genom en övning. Uppgiften är 

en interaktiv övning, något som också återkommer i stora delar av Impulser:s litteraturkapitel. Fokus ligger 

på vad som intresserar oss när vi läser och analyserar skönlitterära texter, och läromedlet är fortsatt 

pedagogiskt och sakligt. Två utgångspunkter som brukas vid tolkning och läsning av skönlitteratur 

presenteras – dels själva texten som fabler, teman, motiv, personskildringar, miljöstrukturer, 

berättarperspektiv, struktur och språk och stil. Dels sammanhanget omkring texten, där det istället tittas på 

författarens liv och personlighet, när texten författades, hur samhället såg ut samt vilka idéer som var 

aktuella när texten skrevs (2013, 192–193). Dessa saker tas upp i båda läromedel, fast genom olika 

                                                           
19 Essän av Ingeborg Löfgren ur Svenska Dagbladet på sida 189 i Impulser, alltså. 
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förklaringar och strukturering.  

Impulser:s inledning klarlägger att läsaren ska ”kliva in i äventyret”, och ett utdrag ur Michael Endes 

Den oändliga historien används för förtydligande. Därefter följer en pedagogisk punktlista kring analys av 

innehållet och analys av formen, och vad som separerar infallsvinklarna och hur man kan använda denna 

presenterade ”verktygslåda” (2013, 198–199). Innehåll och form är två begrepp som återkommer i 

läromedlet, något som gynnar elevers formativa inlärningskurva eftersom begreppen repeteras för olika 

syften (Skolverket, 2016d). 

Än en gång är inledningen till området längre i Impulser. Efter en kritisk närläsning av båda läromedel 

konstaterar jag att den förstnämnda har en fylligare inledning med mer bakgrund innan de olika områdena 

börjar brytas ner separat. Läromedlet påvisar ett stort urval och ett formativt förhållningssätt, något som 

förespråkas av ”Tema Läromedel” (Skolverket, 2015a). Jag hävdar dock att Helt enkelt:s konkretisering av 

inledningen kan göra området mer lättbegripligt för eleverna – färre begrepp genom en kortare text 

presenteras, men samma saker lyfts fram.20 Ett bra läromedel ger eleverna stöd i ”begreppsdjungeln”, och 

trots att Impulser redogör för fler begrepp förklaras inte alla lika ingående. Som Calderon skrivit är det för 

inlärningens skull bättre att smalna av begreppshanteringen, för att istället fokusera på mer djupgående 

förklaringar kring färre begrepp åt gången (Skolverket, 2015a). När många begrepp introduceras samtidigt 

kan det bli svårare att påvisa orsakssammanbandet, även om det oftast fungerar i analysexemplet. 

Impulser har i epikkapitlet, som kommer först, en ingående förklaring av genre, undergenrer, 

berättelsens handling (tema, motiv), stilen och formen. Läromedlet har ett personligt tilltal i epikdelen, för 

att sedan återvända till det objektiva i dramatikkapitlet. Motiv redogörs för klart och tydligt, något som faller 

bort en aning i Helt enkelt i lyrikkapitlet. Motiv nämns ytligt trots att det är ett viktigt begrepp i epik, 

samtidigt som det har en bredare förklaring i Impulser. Begreppet fabel, som är en koncentrerad 

sammanfattning av handlingen, karaktärer och miljöer introduceras också under epikkapitlet i Impulser, 

något läromedlet förklarar mer om senare (2013, 201-203).21  

En skillnad läromedlen emellan är att Helt enkelt redogör för olika begrepp till olika textgenrer, och 

applicerar sedan samtliga begrepp på epiken som helhet. När de introduceras igen sker det genom en 

hänvisning tillbaka till tidigare information, plus att en checklista i regel görs bekant i samband med 

hänvisningen tillbaka. Alla tidigare delar leder fram till epikkapitlet, samtidigt som Impulser introducerar en 

stor mängd litteraturvetenskapliga verktyg genom epik redan i introduktionen.  

Tema presenteras i Helt enkelt:s lyrikkapitel och motivet introduceras i dramatikkapitlet. Det som 

introduceras kring termerna i epikkapitlet är kortare förklaringar, som att motivet är de möjligheter och 

hinder som utmanar huvudkaraktären och driver handlingen framåt, men även att motiven bildar textens 

tema. Tema förklaras som berättelsens grundtanke (2015, 178). Förklaringarna kunde repeteras genom lite 

                                                           
20 ”Nästan” ska tilläggas, Impulser har i regel ett mer omfattande urval. Det blir dock fler begrepp inom varje området vilken kan 

krångla till orsakssambandet.  
21 Påminnelse om att det är Helt enkelt:s struktur som följs. Analysen av Impulser blir därför aningen ostrukturerad, men epik 

kommer alltså först i det läromedlet samtidigt som det kommer sist i Helt enkelt. 
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längre förklaringar, för att förtydliga orsakssambandet mellan begreppen och textformen (Skoverket, 2015a). 

Impulser (2015) har en helsida helt utan bilder som förklarar skillnaden mellan begreppen. 

Distinktionen mellan två begrepp som är knepiga att separera blir tydligare, detta till trots blir det rörigt. 

Läromedlet beskriver tema som textens huvudämne eller grundtanke, något som genomsyrar hela berättelsen 

och besvarar vad berättelsen handlar om på djupet. Det klargörs, precis som i Helt enkelt, en text kan ha 

flera teman. Klassiska teman som hämnd, krig eller relationer lyfts fram, vilket förtydligar informationen. 

Förklaringen kring motiv är virrigare. Att motiv är ett övergripande tema är tydligt, men initialmeningen 

”till skillnad från tema kan en berättelse ha många motiv” är tvetydig eftersom läromedlet tidigare beskrev 

att en text kan ha flertalet teman (2013, 203). En distinktion mellan begreppen görs dock, att motiven 

snarare knyts till konkreta situationer som ”uppbrottet från hemmet” eller ”den galne vetenskapsmannen”, 

men den initiala förvirringen kan påverka sambanden mellan begreppen.   

Helt enkelt redogör för karaktärsbeskrivning, hur författaren beskriver karaktärerna och vad det gör för 

berättelsen. Läsaren liknas vid en detektiv som samlar ihop ”karaktärsledtrådar” som pusslar ihop en 

helhetsbild, vilket kan gynna elevers förståelse kring karaktärsbeskrivningar (Skolverket, 2016b). Runda och 

platta karaktärer förklaras, där de runda beskrivs som karaktärer som är komplicerade, nyanserade och 

komplexa – alltså dynamiska. Platta karaktärer beskrivs som motsatsen, att karaktären har en tydlig 

egenskap (2015, 179). Exakt samma begrepp presenteras i det andra exemplet och runda karaktärer redogörs 

för på samma sätt. Dock står det att platta karaktärer har en starkt dominerande egenskap, inte bara en 

egenskap (2013, 205). 

Karaktärisering i Helt enkelt förklaras genom korta utdrag där karaktärer beskrivs antingen direkta 

eller indirekta. Läromedlet lägger också fram en checklista för att hitta dessa karaktärstyper, där eleverna 

bör kolla på karaktärens repliker, karaktärens handlingar, karaktärens yttre samt miljön karaktären vistas i. 

Impulser introducerar begreppet genom att klargöra att en historia byggs upp av en huvudperson och ett 

antal bipersoner följt av en personskildring av huvud/bipersonerna. Dynamiska och statiska karaktärer är 

termer som nämns i detta exempel men inte det andra, begrepp som är matnyttiga i analyssammanhang 

(2013, 206).22 

Miljöbeskrivning förklaras ytterligare en gång i Helt enkelt. Miljöns påverkan på epiken påvisas 

genom ett utdrag ur Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga, där suputen Berling skyller alkoholismen på 

tillvaron. Här får eleverna ta del av ”normbrytande litteratur”, där en präst framställs som alkoholiserad. 

Texten ger också eleverna möjlighet att sätta sig in i andra människors livsvillkor utefter Lagerlöfs 

mästerverk, något som förespråkas av svenskämnets syfte (Skolverket, 2011). Perkins Gilmans ”Den gula 

tapeten” och Stephen Kings Pestens tid används för ytterligare förklaring av miljöns påverkan. Berling 

dricker på grund av den, tapeten gör kvinnan galen och pesten påverkar karaktärernas omgivning (och är 

dessutom expressivt beskriven) vilket påverkar berättelsernas helhet (2015, 181).  

                                                           
22 Övningsuppgifterna till karaktärisering presenteras inte eftersom jag inte hittade någon komparativ, formativ eller didaktisk 

angreppspunkt. 
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I Impulser introduceras begreppen genom att separera kortare novellers miljö från den i längre 

romaner. Korta noveller har ofta en skådeplats, och i romaner skildras ofta flera. Att miljön påverkar 

berättelsen och den stämning som råder påvisas även i detta exempel, tillsammans med att maktförhållanden 

även kan påverka miljön. Den delas upp i två analyspunkter – den fysiska miljön, som handlar om var 

berättelsen utspelar sig och den sociala miljön som handlar om hur det är att leva på den aktuella platsen, 

hur stämningen och relationen mellan människor är och hur de olika hierarkierna ser ut (2013, 208). 

Helt enkelt:s miljöbeskrivningar är, för ovanlighetens skull, mer omfattande och förtydligas med hjälp 

av korta utdrag från exempeltexter. I Impulser finns inga exempeltexter, utan endast en kort beskrivning av 

miljön följt en checklista och en frågeställning. Checklistan är genomtänkt och nyttig för miljöanalys, men 

läromedlet skulle kunnat påvisa ytterligare orsakssamband. I det här fallet har läromedlet förkortat texten 

och gjort den lättläst, men gjort det svårare för eleven att förstå sambanden kring koncepten som förklaras. 

Det är en kontrast sett till resten av analysen, då det brukar vara tvärtom. Något som behöver flikas in är att 

läromedlen har genomgående personliga tilltal i epikkapitlen, vilket förespråkas av Skolverket (2015a). 

Jagberättare och allvetande berättare presenteras i Helt enkelt, till skillnad från i Impulser där 

ytterligare exempel ges. Här är djupsinnig information positivt, trots att det enligt kursplanen inte finns krav 

på djupgående kunskap inom narrativ. Det behövs däremot för att kunna genomföra en fullständig 

epikanalys. Genom att redogöra för fler alternativ till narrativ ger Impulser också eleverna större möjlighet 

att utvecklas ytterligare inom litteraturanalys. 

Jagform förklaras i Helt enkelt genom romanen Flyga drake, ett kritikerrosat och modernt exempel 

vilket resulterar i ett didaktiskt förhållningssätt, eftersom litteraturen kan kopplas till elevernas värld. Jessica 

Johansson har i sitt examensarbete i lärarutbildningen, ”Några lärares motiveringar av det skönlitterära 

utbudet på gymnasiet” (2015), undersökt vad svensklärare anser påverkar det skönlitterära utbudet i 

svenskundervisningen mest. Ett av intervjuobjekten redogör för att elever som vanligtvis inte läser böcker 

oftare är mer intresserade av litteratur de hört om i media. Hon förklarar att exemplet Flyga Drake är en text 

som fick mycket massmedial exponering, vilket man som lärare bör ta till vara på (Johansson, 2015, 23).  

 Det påvisas också att ”jagberättaren” inte måste vara bokens huvudkaraktär, utan kan skildra vad som 

händer andra karaktärer ”mitt uppe i händelserna”. Allvetande berättare introduceras på ett tydligt sätt, och 

Jonas Jonassons Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann är ett samtida exempel som 

används för att påvisa narrativet. Även Frestelsens berg av Jonas Gardell används som exempeltext, ett 

ytterligare modernt verk. Diskussionsuppgiften är, helt enkelt, att eleverna ska diskutera de två olika 

narrativen (2015, 182-183). 

Impulser förklarar också jagform, och inom parentes står även den egentliga termen, 

förstapersonsperspektiv. Exempeltexten för att påvisa jagformen är Roberto Bolaños Amulett, ett otydligare 

textexempel än Hundraåringen (2013, 209).23 Det står inget i kursplanen om skönlitteratur från andra 

                                                           
23 … som klev ut ur fönstret och försvann. Titeln har namngetts tidigare, även dess pedagogiska effekt.  

 



26 
 

kulturer (i alla fall inte i Svenska 3, dock i svenskämnets helhet), vilket gör att exemplet i det här fallet 

kunde varit mer lättillgängligt. Boken Hundraåringen har dessutom genererat två filmer och således fått 

mycket medieexponering vilket kan öka elevernas intresse för verket, som i exemplet Flyga drake 

(Johansson, 23). Det gör att Hundraåringen i det här fallet funkar som ett mer motiverande exempel än 

Amulett. 

Tredjepersonsperspektiv förklaras och de olika varianterna ”allvetande berättare”, ”begränsat 

allvetande perspektiv” och ”objektiv allvetare” läggs fram genom formativa förklaringar, steg för steg, vilket 

underlättar elevers lärande (2013, 210). Utifrån en pedagogisk synvinkel är termen allvetande berättare 

tydligare än tredjepersonsperspektiv på aktuell litterär nivå, och stärker läromedlets förklaringar. 

Terminologin klargörs här genom ett begripligt vardagsspråk, vilket kan gynna begreppsförståelsen enligt 

Skolverkets artikel ”Från skolspråk till vardagsspråk och sedan tillbaka igen” (2017). 

Konceptet tid presenteras genom metaforerna ”draken, tjuven och polisen” i Helt enkelt. ”Draken” står 

för protagonisten, ”tjuven” för antagonisten och ”polisen” för hjälparen som ofta bistår protagonisten. 

Kronologin klargörs genom att metaforerna placeras i olika tidslinjer, kreativa förklaringar där eleverna 

svart på vitt kan se vilken effekt det får på en berättelses tid när de olika metaforerna fästs på olika platser i 

tidslinjen. Utöver kronologi och dess olika användningsområden redogör läromedlet för tillbakablickar och 

hur det påverkar en historia. Två exempel används där ett är, igen, ur Hundraåringen. Exemplet som 

används är när flera år i romanen sammanfattas på bara några sidor, vilket påvisar tidens betydelse i det 

verket. En övningsuppgift som täcker det kapitlet berört, alltså tempo, tillbakablickar och kronologi, följer 

efter förklaringarna (2015, 184-185). En tanke om upplägget utifrån inlärnings- och formativa teorier är att 

berättelsers skildring av tid kunde förklarats tidigare i läromedlet och presenterats tillsammans med en texts 

uppbyggnad, som i Impulser. Impulser redogör nämligen för, i samband med tidskonceptet, en texts 

uppbyggnad (2013, 213). Alltså, inledning, vad som driver handlingen framåt och hur händelseförloppet 

struktureras, hur förhållandet ser ut mellan huvud- och eventuella bihandlingar samt hur texten slutar 

(Skolverket, 2016a). 

Skildringen av tid i epik är liknande i läromedlen. Båda klargör att det är viktigt att se när handlingen 

berättas och hur det påverkar historien. Med livet framför sig av Èmile Ajar, är används som textexempel i 

Impulser. De tillhörande uppgifterna påminner också om dem i Helt enkelt, eftersom eleverna ska analysera 

berättarperspektiven och karaktäriseringen (om den är indirekt eller direkt) i textexemplen Det är fest!, 

Spökhanden, Insekt och Blodets meridan – texter som lästs tidigare (2013, 212).  Att återkoppla till tidigare 

lästa texter för att addera ytterligare information påvisar ett formativt förhållningssätt, där eleverna får 

applicera nya termer och begrepp på litteratur som redan berörts (Skolverket, 2016d).  

Texters uppbyggnad i form av ordval och stil är något båda analysexempel berör. I Helt enkelt 

förklarar författarna tidigt hur man analyserar stil genom ordval och ordkombinationer. Om vissa ord sticker 

ut eller om texten har värdeladdade ord, men även om det är talspråkligt eller dialektalt. Meningsbyggnad 

och stil influerar texters uppbyggnad, och här hänvisar texten till elevernas förkunskaper kring grammatik ur 
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Svenska 2, eftersom huvud- och bisatser påverkar stilen, terminologi som också benämns (Skolverket, 

2011). Exempeltexter med fragmentariska meningar så som Odysseus av James Joyce presenteras, och 

samma exempel används även för att förklara långa meningar med inskjutna bisatser. I uppgiften som följer 

tittar eleverna på ord, satser, meningar, dialog och stilfigurer i utdrag från Karl Ove Knausgårds Min kamp 

2, Lena Anderssons Egenmäktigt förförande – en roman av kärlek och ett utdrag ur Jonas Love Almqvists 

Det går an. Det är tre varierande exempel, och eleverna får tydligt se litteraturens mångsidighet (2015, 186–

187). 

I Impulser klargörs att det är genom språket författarens värld, karaktärer och miljöer byggs upp. 16 

stilfigurer presenteras precis som i det andra analysexemplet i retorikkapitlet, för att sedan användas 

ytterligare en gång inom litteratur. Dialog är i fokus, eftersom i en dialog kan författaren nyttja dialekt, slang 

eller fackord för att ge information om karaktärers hemvist, yrke, ålder eller sociala status. Anföringsverb 

(säger, viskar, utbrister) beskrivs som dialogernas färg, en tydlig metafor, och den slutgiltiga 

diskussionsuppgiften går ut på att komma på så många anföringsverb som möjligt (2013, 215). 

En likhet läromedlen emellan är att meningsbyggnad lyfts fram som en viktig del inom lyriken och att 

dess variation påverkar berättelsen. Skillnaden är att Helt enkelt förklarar långa och korta meningar genom 

huvud- och bisatser, termer Impulser inte nämner. Att använda grammatiska termer som huvud- och bisats 

hänvisar tillbaka till, och repeterar, tidigare inlärd kunskap. Tidigare kunskaper är av relevans för det 

formativa förhållningssättet (Skolverket, 2016d). Impulser hänvisar dock till ordklasser i form av 

anföringsverb, vilket gör att båda brukar grammatiska termer i någon utsträckning. Eleverna får, trots att 

kursen Svenska 2 som innefattar grammatik är över, möjligheten att bruka och friska upp gammalt stoff. 

Den idén appliceras också på stilfigurer, som båda läromedel presenterar tidigare för att sedan återanvända 

till förklaringarna.  

Till skillnad från Impulser introducerar Helt enkelt litteratursociologiskt- och genusperspektiv relativt 

sent. En bild med slagord för respektive inriktning där klasskamp, makt, historia, borgare, strukturer, ideal 

och samhället hör till det litteratursociologiska perspektivet, och äktenskap, han, hon, hen, makt och 

jämställdhet representerar genusperspektivet. En parallell mellan en fotbollsmatch och litteraturanalys dras, 

där författarna förklarar att om reglerna är i fotboll är främmande för en blir sporten obegriplig, och att det är 

likadant inom litteratur. Dessa teorier liknas även vid ”glasögon” (Skolverket, 2016b). Den 

litteratursociologiska förklaringen säger att författaren ofta är formad av sin samtid, och eftersom texten är 

formad av författaren spelar faktorer som ekonomi, politik, ideal och idéer från tiden texten är skriven en 

roll i författarskapet (2015, 186–187). Helt enkelt klarlägger teorierna med hjälp av klargöranden och tydliga 

exempel som underlättar elevers förståelse, genom att måla upp en klar bild av begreppens 

användningsområde (Skolverket, 2016b).  

Den första uppgiften som hör till Helt enkelt:s förklaring av perspektiven genomsyras av IKT, en 

motivator i dagens skolväsende. I den ska eleverna gå in på en dagstidnings hemsida och funder kring 

samtiden, vad som är tidstypiskt samt hur folk i framtiden kommer titta på oss utifrån ideal, idéer, ekonomi, 
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politik och familjemönster. De ska svara på om det går att skriva litteratur som inte färgas av det samhälle 

den skrivs i, och motivera sina tankar och idéer. En övning där IKT nyttjas för ett tydligt syfte (Skolverket, 

2015b). I övning nummer två ska en samhällsskildring av Strindbergs ”Otur” göras. Hur speglar texten 

samhället Strindberg levde i? Det är en tydlig uppgift när det kommer till tidigare nämnda perspektiv, 

problemet är bara att eleverna behöver förkunskap kring 1880-talet, något som endast förklaras ytligt (2015, 

188–189). 

Genusperspektivet kopplas ihop med litteratursociologin, en pedagogisk övergång eftersom begreppen 

kopplas ihop. Genus är också viktig del av skolans kursplan och värdegrund. Helt enkelt förklarar att 

genusperspektivet har att göra med olikheter styrda av fördomar, och att det diskuterar ”manligt” och 

”kvinnligt” som sociala konstruktioner, hur man beter sig i olika kulturer beroende på könstillhörighet samt 

hur det påverkar samhället. Lite förhållningsfrågor inom området introduceras som berör hur manliga och 

kvinnliga karaktärer framställs, hur maktförhållandena mellan könen i olika texter skrivs ut och vilka 

egenskaper som kan kopplas till respektive kön (Skolverket, 2016a). Vilka karaktärer som har makt lyfts 

också fram, följt av aktiva och passiva karaktärer, och om det går att utskilja något mönster. ”Otur” används 

igen som exempel, samma text hamras in, och analyseras här utifrån könsroller och genusnormer.  

Övningsuppgiften går ut på att förklara hur mannen respektive kvinnan framställs i novellen, och 

eleverna ska vända på texten och skriva att det är mannen som väntar och vill bort från sin far och bröder, 

inte kvinnan. ”Otur” läses sedan ytterligare en gång, och eleverna ska skriva ner vad kvinnan gör som inte är 

väntat av en kvinna på 1800-talet. Eleverna ska hitta tre handfasta exempel (2015, 190). Uppgiften utmanar 

könsroller och får eleverna att tänka i rimliga banor. Den är väl uttänkt eftersom uppgiften vänder på den 

stereotypa bild av könsroller som tyvärr fortfarande är cementerade i stora delar av samhället. Den här typen 

av uppgift borde presenterats tidigare i läromedlet, för att eleverna ska kunna nyttja könsnormstänket inom 

all litteratur kapitlet igenom. Kursplanen och Skolverkets artikel ”Genusvetenskapens pedagogik utvecklar 

inlevelseförmågan” håller med i den tanken (Lozic, 2014). Alltså att litteraturundervisningen borde 

synliggöra normer och maktrelationer på ett tydligt sätt så tidigt som möjligt. 

Impulser separerar biografisk läsning, textnära läsning och läsarens möte med texten som separata 

metoder. Litteraturens feministiska perspektiv nämns något svepande till en början, genom en kort notis, 

senare kommer dock kritik riktad mot litteraturkanonen i stort, följt av en uppgift kritisk mot 

mansdominansen. Här synliggörs normer och maktrelationer ytterligare, vilket lärare uppmuntras att göra 

enligt Lozic artikel på Skolverket (2014).  

Textvarianterna epik, lyrik och dramatik (de som Helt enkelt använder som underrubriker till 

litteraturdelen) introduceras redan i läromedlets introduktion. Där förklaras begreppen övergripande, följt av 

huvud- och undergenre.24 I förhållande till kunskapskraven är det tydligt, eftersom olika genrer ska beröras i 

litteraturundervisningen. Bilden författarna valt på den aktuella sidan är en bild på manliga krigare med stora 

                                                           
24 Som tidigare nämnt är Impulser:s introduktion lång. Eftersom begreppen som introduceras sent i Helt enkelt förklaras tidigt i 

Impulser hamnar delar av Impulser:s introduktion såhär sent i uppsatsen. 
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sköldar och tunga huggvapen (2013, 194). En bild som inkluderar båda könen och inte är så pass stereotyp 

skulle gjort läromedlet en tjänst eftersom bilden exkluderar.  

På nästföljande sida ifrågasätts litteraturkanon, vilket väger upp för tidigare nämnd bild, till viss del. 

Hur urvalet gjorts och hur de författare som väljs ut presenteras ligger i fokus (Skolverket, 2016a). 

Läromedlet förklarar att kvinnor, genom historien, hamnat bredvid och skuffats in i särskilda rubriker vilket 

gjort att författarna blivit degraderade på grund av könstillhörigheten. Segmentet är baserat på Anna 

Williams forskning om könsperspektiv i svensk litteraturhistoria. Informationen är trovärdig, och läromedlet 

lyfter en vital detalj inom litteraturhistorien. 

Feminisminriktningen kopplas till IKT, med syfte att höja elevernas intresse kring ämnet genom att 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria hemsida (www.nordicwomensliterature.net/sv), presenteras och förklaras. 

Uppgiften som hör till går ut på att elever ska jobba tillsammans och kolla igenom valfritt läromedel i 

svenska för att kartlägga hur många författare av respektive kön som representeras och hur de framställs. 

Likt de andra uppgifterna med IKT som motivator har uppgiften ett tydligt syfte, vilket kan fungera som en 

motivator för eleverna (Skolverket, 2015b). 

Selma Lagerlöfs Spökhanden används som exempeltext för en genusinriktad diskussionsuppgift. 

Uppgiften fokuserar på vilken bild läsaren får av karaktärerna utifrån genus (2013, 204). ”Vilken bild ger det 

korta utdraget av förväntningar på kvinnor och män vid den tid då novellen utspelar sig?” är en 

frågeställning värd att tänka på, och det kräver heller ingen förkunskap, eftersom eleverna genom texten ser 

förväntningarna. Att diskutera förväntningarna på kvinnor och män under den tiden kan säga något om 

samtiden, och kan således utmana elevers genusfördomar (Lozic, 2014). 

Intertextualitet presenteras tillsammans med litteratursociologiskt och genusperspektivet i Helt enkelt. 

Begreppet förklaras genom Odyssén och Odysseus, eftersom titlarna påvisar en relation mellan två texter. 

Scary Movie påvisar intertextualitet i film, en populärkulturell anspelning. Fanfiction nämns också för att 

förtydliga intertextuella relationer (2015, 191). Alluderingar i reklam är övningen om intertexter, där 

eleverna får ta del av kända, omskrivna citat som fungerar som reklamslogans. Till exempel ”att vara eller 

bli en vara” och ”den gamla onda tiden”, där fokus ligger på hur många slogans de kan koppla till 

originalcitatet. Intertextualitet nämns också som begrepp i det andra exemplet, där är dock förklaringen 

kortare och saknar en tillhörande övningsuppgift (2013, 193).  

Ur en didaktisk synvinkel bör informationen kring intertextualitet vara fyllig och förklarande, som i 

det första exemplet. Ett intertextuellt arbetssätt kan nämligen stödja förståelsen av hur föreställningar 

konstrueras inom viss litteratur, och genom att koppla ihop texter med varandra kan eleverna enklare förstå 

nya texter. Det lyfts fram i Lisa Källströms avhandling ”Berättelser om en röd stuga: Föreställningar av om 

en idyll ur ett svenska som främmandespråkperspektiv” som presenteras i sammanfattad form av Anders 

Sigrell på Skolverket (2016). 

Båda läromedel har en examinationsuppgift kring området, men i Helt enkelt är det konkret utskrivet 

att det är just en examination, något Impulser inte förklarar. 
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Novellen ”Otur” är en ständigt återkommande del av Helt enkelt:s epikkapitel. I slutet av det finns en 

fullständig epikanalys av novellen gjort av läromedelsförfattarna. I exemplet påvisas hur den dramaturgiska 

modellen, olika teman, indirekt karaktärisering, berättarperspektiv, tid, motiv, tema, budskap, 

litteratursociologiskt- och genusperspektiv, stil, miljöbeskrivningar och intertextualitet används i praktiken, i 

en faktisk analys. Att exemplifiera hur eleverna ska gå till väga och vad som görs i en epikanalys är ett väl 

fungerande didaktiskt grepp (Skolverket, 2016a). Repetition och ett formativt förhållningssätt påvisas också 

genom exemplet (2015, 192-201). Målen och uppgiftens huvudsakliga syfte blir förtydligat genom analysen, 

och eleverna ges möjlighet att komma vidare mot sina personliga mål genom ett tydligt formativt 

förhållningssätt innan examinationsuppgiften presenteras (Skolverket, 2016d).  

Slutuppgiften i epikanalys är den mest omfattande, och utgör en stor del av bedömningen inom 

litteraturområdet. Eleverna har fått träna på alla olika analysdelar, och uppgiften bildar tillsammans med de 

två tidigare slutuppgifterna bedömningen för litteraturområdet. 

Det förklaras vad som ska göras, alltså välja en av fyra uppgifter som presenteras och hitta stöd för sin 

tolkning ur textexemplen. Det klargörs hur texten ska anpassas till sändare, mottagare och 

kommunikationssituation – den ska vara självbärande, läsaren ska förstå analysen utan att ha läst 

textexemplet (Skolverket, 2016a). Uppgift ett handlar om ”Ett beslut” av Lena Andersson, där eleverna kan 

välja att analysera berättartekniska grepp. Uppgift två berör samma novell, men texten ska istället analyseras 

ur antingen ett litteratursociologiskt- eller genusperspektiv. Det tredje valet går ut på att analysera temat 

olycklig kärlek utifrån de exempel som genomsyrat litteraturkapitlet (många texter berör just den tematiken). 

Slutligen får eleverna välja om de vill analysera Strindbergs författarskap och vad som är typiskt för det, 

eftersom Strindberg också är en återkommande författare litteraturkapitlet igenom. Det refereras till 

verktygslådan och checklistan för litteraturanalys på s. 290 även här, och en förklaring av formativt arbete 

ges även (2015, 206–207). För den här uppgiften anammas kamratbedömning. Läromedlet vill att eleverna 

läser en klasskamratstext och tittar på textens styrkor och svagheter utefter kunskapskraven. Enligt 

Skolverket är detta positivt, då det resulterar i att eleverna blir familjära med kunskapskraven, vilket även 

underlättar lärarens bedömning och eventuellt höjer kvalitén på slutuppgiften. 

Höljen av Gyrdir Eliasson är texten som används i Impulser. Eleverna ska först samtala om den utifrån 

genre, sammanfatta handlingen utifrån fabel, tid, motiv och tema, karaktärisera, miljöbeskriva, kolla 

berättarperspektiv och beskriva uppbyggnad och språket. Efter diskussionen ska de skriva en individuell 

novellanalys av samma text. Det är en formativ uppgift där eleverna först får samtala och lära sig om texten, 

för att sedan arbeta individuell utifrån diskussionsanteckningarna. Uppgiften fungerar bra som 

examinationsuppgift, däremot borde det ges fler analysexempel för att öka valmöjligheten som i det andra 

läromedlet (2013, 219–221). 

Det är, som tidigare nämnt, svårt för ett läromedel att passa alla. Att hitta ett läromedel som passar alla 

elever och undervisningssituationer är omöjligt. För att maximera möjligheten till anpassning bör olika 
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examinationsformer ges av samma kunskapskrav ges, eftersom olika elever har olika föreställningar kring 

området (Skolverket, 2015a). 

Slutligen har Helt enkelt en sammanfattning av alla tidigare delar. En slutsats kring hela området. 

Allting sammanfattas kort och distinkt, och återkopplar till tidigare presenterad information. En tydlig 

slutsats gör läromedlet gott, eftersom eleverna på det viset kan se om de greppat samtliga delar eller om de 

måste återvända och läsa något på nytt (2015, 202). Introduktion, huvuddel och slutsats förespråkas inom 

litteraturanalys, och läromedlet brukar också strukturen eleverna bör lära sig. Alla kortare texter i Helt enkelt 

sätts alltid in i en kontext för att eleverna ska veta vart i berättelsen de kommer in. I de längre styckena är 

det ofta en kortare beskrivning och vice versa. Det skapar sammanhang, och kan göra eleverna intresserade 

av texten genom korta, kondenserade utdrag. Impulser saknar en sammanfattning av hela kapitlet, och 

presenterar istället sammanfattningar av varje område separat, något som också fungerar väl ur en didaktisk 

synpunkt, och som kan anses mer formativt i kontrast till Helt enkelt. Däremot har Helt enkelt alltid tydliga 

helhetsanalysexempel i slutet av varje litteraturdel, vilket också fungerar som mindre slutsatser till det 

tidigare inlärda. 

 

4.5. Övrigt 

I litteraturkapitlen berörs filmanalys i Helt enkelt och tecknade serier i Impulser. Min tolkning av dessa delar 

är att de vill lära ut litteraturvetenskapliga verktyg på ett annat sätt än att bara traggla litteratur, vilket gör att 

andra medier integreras. Filmanalysen kommer i samband med dramatiken, samtidigt som serierna dyker 

upp efter novellanalysen. Det går också att koppla till svenskämnets syfte. 

Att övergå från dramatiken till filmmediet är en bra övergång, och filmmediet kan kopplas till 

didaktikens föreställningar om multimodalitet. Det faktumet att läromedlet än en gång innefattar ”andra 

typer av läromedel” än enbart texter gör det multimodalt, något Skolverket förespråkar (2015a).  

 Film är trots allt vår tids skådespel. Det förklaras att det finns en ytterligare dimension till filmanalys, 

alltså bildkomposition, kameravinklar och klippning. Begreppen presenteras sedan i punktform, vilket gör 

de begripliga och förtydligade (2015, 175). Övergången till tecknade serier är mer otydlig, eftersom den 

infinner sig i novellanalyskapitlet och eftersom tecknade serier och noveller har fler skillnader än teater och 

film. Bildrutor är till exempel något som inte finns i novellanalys, men som tas upp i seriedelen. Övergången 

från dramatik till serietidningar hade varit tydligare. Kronologi är dock den likhet som förklaras, och att det 

förekommer i bägge medium. Båda undervisningsmaterial förklarar bildvinkel och bildutsnitt, men den stora 

skillnaden är att ett av dem gör det i film och en i tecknade serier. Efter ett exempelserietidningsutdrag 

kommer diskussionsuppgifter följt av en skrivuppgift om texttypen (2013, 222–229).  

Att bryta upp och jobba med något annat än noveller, dramer och poesi kan vara en motivator, och det 

förespråkas också av kursplanen (inte kunskapskraven men ämnets syfte). Ur en IKT-synvinkel är film 

modernare och bör kunna anses mer motiverande för eleverna, eftersom film är mer utbrett i dagsläget 
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(Skolverket, 2015b). Det går dock att vara väldigt kreativ med serier, eleverna kan exempelvis få göra en 

egen seriestripp utifrån en specifik kronologi.      

 

5. Konklusion 

I uppsatsen har läromedlen ställts mot Skolverkets kunskapskrav, centrala innehåll och syfte i Svenska 3 

samt utvald samtida didaktisk forskning och det formativa förhållningssättet. Läromedlens konkretisering av 

kursens litteraturvetenskapliga innehåll är tydliga och inga delar faller bort, ibland är istället informationen 

överflödig. Ur ett urvalsperspektiv är det dock viktigt att kunna anpassa och utforma arbetsområden efter 

olika elevgrupper. Impulser har mest information, vilket resulterar i att läromedlet erbjuder ett större urval 

och möjlighet att anpassa de olika arbetsområdena inom litteratur för olika grupper. Helt enkelt är istället 

konkretiserad och lätt att nyttja som verksam lärare och behöver ingen större bearbetning innan användning.  

Litteraturkunskap är något som lärs ut i samtliga svenskkurser på gymnasial nivå. Det centrala 

innehållets roll och kunskapskravens utformning är svåra att greppa inom samtliga områden, och eftersom 

litteraturområdet utgör den största delen i svenskämnets syfte sticker det ut ur mängden. Det visar sig också i 

läromedlens utformning, där litteraturkapitlen är det längsta kapitlet i båda analysexempel. 

Läromedelsanalysen har gett mig som pedagog exempel på hur man kan nyttja exempeltexter, 

diskussionsuppgifter och konstruera hela arbetsområdet inom litteraturundervisningen. Jag har även fått se 

svart på vitt vilken nivå eleverna ska ha uppnått inför kursen Svenska 3, något som annars kan anses svårt att 

tyda efter kursplanen. Läromedlen underlättar för lärare att bedöma elevers kunskaper och att sätta betyg, 

eftersom värdeorden i kursplanen konkretiseras genom övningar där eleverna får möjlighet att uttrycka sig 

med viss säkerhet, utförligt, träffsäkert och ur flera perspektiv dels i diskussions- och övningsuppgifterna, 

dels i de betygstestande momenten. Det gör att kunskapskravens värdeord förtydligats genom uppgifterna, 

och att uppgifterna tillsammans ger ett fullgott bedömningsunderlag för eleverna. Genom läromedlen 

förtydligas alltså både det centrala innehållet och kunskapskravens progression, eftersom att kunskapskraven 

testas vid upprepade tillfällen genom välformulerade uppgifter. I och med att läromedlen innehåller många 

interaktiva övningar, ges även goda förutsättningar för den informella bedömningen. Läromedlen kan på ett 

tydligt sätt hjälpa lärare i förklaringen angående vilka kunskapskrav, eller delar av det centrala innehållet, 

som måste utvecklas för önskat betyg. Det i sin tur gör att eleverna kan se vilken nivå de uppnått och vad 

som behöver göras, samt hur det ska utföras.  

 I det stora hela konkretiseras Svenska 3:s litteraturdelar och syfte på ett adekvat vis. 

Undervisningsmaterialen utgörs av breda användningsområden eftersom de blandar diskussionsuppgifter, 

skrivuppgifter och kortare övningar inom samtliga litteraturdelar. IKT integreras även i utvalda uppgifter 

med syftet att gynna elevers motivation, vilket gör båda läromedel multimodala. Det förespråkas av 

Skolverkets forskning kring just undervisningsmaterial, ”Tema Läromedel”. 

I Impulser används IKT bland annat för att öka intresset för litteratur författad av kvinnor i Norden och 

för att kritisera litteraturkanonen, ett uppfriskande pedagogiskt grepp. I Helt enkelt används det exempelvis 
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för att finna dramer genom hemsidan Dramawebben, och presenterar även tydliga exempel eleverna kan 

välja i uppgiften för att begränsa urvalet. Båda läromedel har även en onlineversion av boken som kallas 

”elevlicens”. I Impulser finns möjlighet att få texterna upplästa, samt verktyg för att kunna stryka under och 

eventuellt skriva på de olika sidorna. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det gynnsamt, till exempel för 

elever med dyslexi. I Helt enkelt:s onlineversion finns också möjlighet att få texterna upplästa, däremot 

saknas verktyg att stryka under och anteckna i den virtuella versionen, något som skiljer läromedlen åt.   

En uppenbar skillnad är att lärarhandledningen finns tillgänglig online för Impulser, men inte för Helt 

enkelt, där lärarhandledning är integrerad i läromedlet.25 Ur ett arbetsbelastningsperspektiv är Helt enkelt 

smidigare att arbeta med, eftersom det är mindre att gå igenom för att färdigställa en lektionsplanering och 

för att all information finns tillgänglig på samma ställe. En skillnad som också återkommer genom hela 

analysen är att informationen inte är lika fyllig i Helt enkelt vilket gör Impulser:s stoff mer anpassningsbart 

till hypotetiska elevgrupper. 

En tydlig introduktion med ett målande bildspråk är, enligt Skolverkets ”Tema Läromedel” och 

senaste didaktiska forskning, att föredra i jämförelse med att hoppa rakt in i ämnet. Introduktionen i Helt 

enkelt har, som Calderon uttrycker det, en stöttande funktion kring begreppen och en röd tråd i 

introduktionen (Skolverket, 2015a). Didaktiska frågor som vad som ska läras, hur det ska benas ut och 

varför det behöver begripas, besvaras i introduktionsparagraferna (Skolverket, 2016a). Den är förkortad och 

övergripande kring arbetsområdet, och konceptsbeskrivningarna har förtydligats med hjälp av metaforer, 

vilket ökar orsakssambandet koncepten emellan. I Impulser introduceras en längre inledning, vilket generar 

en stabil kunskapsmässig grund att stå på inför litteraturområdet. Genom ett sakligt tilltal lyfter läromedlet 

fram hela litteraturens spännvidd, där Helt enkelt gjort en mer koncis introduktion presenterad genom 

analogier och metaforer. Skillnaden blir urvalet – att väl valda delar ur Impulser kan användas för att variera 

introduktionen kring litteraturområdet i Svenska 3, samtidigt som det redan är konkretiserat i det andra 

läromedlet. 

Det didaktiska, formella arbetssättet är enkelt att anamma genom Helt enkelt. Det beror på att det 

generellt är kortare (men fylliga) beskrivningar av koncept, samt att det finns färdigkonstruerade matriser, 

något Impulser saknar. Tidigare nämnda bok har hittills tre tydliga skillnader i förhållande till Helt enkelt – 

färdiga matriser saknas, men läromedlet har ofta ett bredare urval i varje litteraturdel samt en utförlig 

lärarhandledning online som innehåller matrisen och det centrala innehållet. Det är samma del ur det 

centrala innehållet som lyfts fram på sida 25 i denna uppsats som lyfts fram i Impulser:s lärarhandledning. 

Ett mönster som uppdagas tidigt i Helt enkelt, redan i introduktionen och lyrikkapitlet för att vara 

exakt, är att förklaringarna ofta är kärnfulla samtidigt som läromedlet nyttjar korta kritikerrosade exempel 

för att följa upp beskrivningarna om begreppen. Ett exempel på det är när Hundraåringen används för att 

exemplifiera tidens betydelse i en berättelse. Impulser ger istället allt som oftast ett bredare urval, med 

                                                           
25 Lärarhandledningen har inte analyserats speciellt noggrant, men den är väl värd att nämna eftersom att det är en bra tillgång. 
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mångfacetterad information. Lyrik förklaras formativt i båda läromedel, där exempeltexter och 

övningsuppgifter hör ihop. Det gör att eleverna får applicera nyfunnen kunskap på konkreta övningar vilket 

gör att de kan se sin egen utveckling inom området. Under den här delen nyttjar även båda läromedel det 

personliga tilltalet genom hög användning av pronomenet ”du”, något som annars skiljer läromedlen åt. 

Impulser har ofta ett sakligt tilltal, men inte under lyriken. Läromedlen korrelerar väl med det centrala 

innehållet, eftersom litteratur från både kvinnor och män från olika epoker används, samt att eleverna får 

bryta ner stilmedel, berättartekniska grepp och litteraturvetenskapliga verktyg (Skolverket, 2011).  

Ytterligare en gemensam nämnare för de pedagogiska hjälpmedlen är att de genomgående hänvisar 

tillbaka till tidigare nämnd information och sätter förklarade begrepp i konkreta sammanhang. Det är, enligt 

Skolverket, en viktig del inom aktuell ämnesdidaktik och något som gynnar det formativa arbetssättet. Nya 

termer presenteras ofta tillsammans med tidigare inlärd information, vilket visar att läromedlen ofta nyttjar 

ett formativt förhållningssätt. Eleverna ges möjlighet att lära sig informationen steg för steg, för att slutligen 

testa sina kunskaper i en slutuppgift. Slutuppgiften i varje område är ofta av summativ karaktär, eftersom all 

inlärd information ska testas, men läromedlens sätt att förmedla kunskap är i regel formativt. Dessutom 

innehåller bägge analysexempel diskussions- och andra interaktiva övningar (som att jobba i par och skriva 

fabler i dramatikområdet) innan slutuppgifterna presenteras. Genom diskussionsuppgifterna aktiveras även 

eleverna som lär-resurser för varandra, något de även gör i Helt enkelt:s uppgift om epiken.  

Läromedlen förklarar också komplicerade koncept genom ett, stundtals, utvecklat bildspråk utan att 

förlora sambandsförståelsen, något Skolverket anser svårt. En stor skillnad är dock att Helt enkelt 

genomgående förtydligar genom att måla bilder med språket, samtidigt som Impulser ibland hamnar i ett 

akademiskt, sakligt språkbruk som kan vara missgynnsamt för eleverna. Båda läromedel är, det till trots, 

formativa och pedagogiska kring examinationsmomenten, där tydliga diskussions- och skrivuppgifter 

kombineras med tidigare presenterade analysverktyg i punktform, som också genomgående finns som stöd 

för eleverna i uppgifterna. 

Undervisningsmaterialen har också varsin del som avviker från ”den klassiska litteraturen”, där 

Impulser pratar om serietidningsfenomenet och Helt enkelt om filmanalys.26 Att ändra riktning och arbeta 

med något som kan separeras från poesi, dramer och noveller och det förespråkas även i svenskämnets syfte. 

Under svenskämnets syfte på Skolverket står det nämligen att elever ska ta del av både skönlitteratur och 

andra typer av texter samt film som en källa till förståelse av andra människors erfarenheter och självinsikt 

(Skolverket, 2011). Om analysen på dessa utstickande moment sker ur en IKT-lins är film ett modernare och 

troligtvis mer motiverande koncept för eleverna, eftersom film är ett utbrett fenomen i dagens samhälle. Värt 

att tillägga är att man som lärare kan anamma en hög grad av kreativitet angående serieteckningar, eleverna 

kan exempelvis träna kronologi genom att skapa en egen seriestripp.  

Den största skillnaden i läromedlen är att Helt enkelt i slutet, och som längsta del, fokuserar på epik. 

                                                           
26 Serietidningar är litteratur, men jag tror du förstår min poäng. 
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Impulser lägger istället mest vikt vid dramatiken. Detta är något som skiljer böckerna åt i konkretiseringen 

av kunskapskraven, att Helt enkelt först presenterar det kortaste området, lyriken, och avslutar med det 

längsta området, epiken. Lyrikkapitlet är kortast i bägge läromedel, däremot konkretiseras 

litteratursegmentet olika när det handlar om epik samt drama. Dramakapitlet är längst i Impulser, samtidigt 

som epiken får mest utrymme i Helt enkelt.  

Det är oftare längre förklaringar i Impulser, samtidigt som Helt enkelt ofta håller nere ordantalet och 

belyser genom exempel och kortare textutdrag som sedermera byggs ut. Det finns några få exempel på när 

det är tvärtom, som i epikkapitlet när miljöbeskrivningar förklaras. Läromedlen besvarar de didaktiska 

frågorna inom varje kapitel och har oftast ett formativt förhållningssätt där olika passager ofta diskuteras 

flera gånger för att eleverna ska fördjupa sin kunskap innan examinationsuppgiften för området. IKT 

förekommer i flera fall i båda läromedel, där Helt enkelt dock får anses aningen modernare ur den aspekten. 

Det är inte konstigt, eftersom läromedlet utkom två år efter det andra exemplet. Helt enkelt har en 

introduktion, huvuddel och slutsats för hela området, något Impulser saknar. Istället har det sistnämnda en 

sammanfattning av varje separat område, något som fungerar likväl ur en pedagogisk synvinkel, och som 

även fungerar som slutsats i varje segment. 

Vidare forskning utifrån denna uppsats hade kunnat vara att undersöka resterande delar av läromedlen 

utifrån samma kriterier, eller att göra en liknande undersökning på föregångarna som konkretiserat Svenska 

1 och Svenska 2. Det hade även varit intressant att prata med lärare om läromedlens utformning i 

förhållande till egenkonstruerade lektionsplaneringar, för att se likheter och skillnader och för att belysa det 

centrala innehållet och kunskapskravens mångtydighet. Det hade kunnat göras genom intervjuer med 

svensklärare, för att få ytterligare information om det formativa förhållningssättet och didaktik, samt det 

centrala innehållets roll och kunskapskravens utformning. 

Slutligen vill jag klargöra att detta varit en komparativ studie. Alla bildexempel, övningsuppgifter och 

förklaringar är därför inte med i uppsatsen. Den komparativa studiens fokus har varit på jämförelsen mellan 

uppgifter, bilder och förklaringar som går att ställa mot varandra med syftet att hitta likheter och skillnader.  
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