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the teaching media Känslan för ord. 
 

Author: Nina Larsson 
 
Number of pages:  55 including appendix 
 
Abstract:  The aim of this paper is to analyze and problematize the content in the 

teaching media Känslan för ord through an integrative perspective. This is done by using two 

sets of questions based on two of the didactic questions what and how. How is the content of 

the Swedish subject constructed in Känslan för ord? and How is this content integrated in 

Känslan för ord? The used material consists of a fairly large amount of literature which 

provides different approaches, priorities, and methods about the Swedish subject. This 

literature forms the base for the model used to analyze the course books.  

The results are based on an analysis of the exercise culture (uppgiftskultur) in the two 

books and are extensive. All together the two books contain 866 exercises. The results point 

to several imperfections in order to become an integrative subject. There is a large play 

between text comprehension and the rest of the subject’s proficiencies: IT, sociolinguistics, 

argumentation and critical thinking are represented in a very small amount. A majority of the 

exercises are non-authentic and the contact with real life is missing.  

The merits in the teaching media are the text selection that mirrors a great deal of the 

classical literature as well as the modern literature. These texts often result in the students 

writing on their own. If the desire is to work with an integrative subject based on the course 

book Känslan för ord is as good as any.  
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Sammanfattning 

 

Titel: Ett på allvar integrerat svenskämne? En studie av uppgiftskulturen i 
läromedlet Känslan för ord. 

 
Författare: Nina Larsson 
 
Antal sidor:  55 inklusive bilaga 
 
Sammanfattning: Uppsatsen syfte är att analysera och problematisera läromedlet Känslan 

för ords innehåll utifrån ett integrationsperspektiv med hjälp av två frågeställningar, 

utarbetade efter två av de didaktiska frågorna, vad och hur. Hur konstrueras svenskämnets 

innehåll i Känslan för ord? samt Hur integreras detta innehåll i Känslan för ord? Materialet 

består av en relativt stor mängd litteratur där olika synsätt, prioriteringar och metoder kring 

svenskämnet läggs fram. Dessa bildar grunden för den analysmall som kursböckerna 

analyseras utifrån.  

Resultaten bygger på en analys av uppgiftskulturen i läroböckerna vilken är omfattande. 

Tillsammans innehåller de båda böckerna 866 frågor. Resultaten uppvisar flera allvarliga 

brister för att vara ett integrerat ämne. Det är ett stort glapp mellan textförståelse och övriga 

ämneskunskaper; IT-vana, språksociologi, argumentation och kritiskt tänkande finns nästan 

inte med alls. En stor majoritet av de frågor som ställs är icke-autentiska frågor där 

verklighetsanknytning saknas.  

Förtjänsterna i läromedlet är texturvalet som speglar en stor del av den klassiska och 

aktuella litteraturen liksom hur dessa ofta leder till att eleverna ska skriva på egen hand. Vill 

man arbeta med ett integrerat ämne utifrån en lärobok så är Känslan för ord så god som 

någon.  

 
Nyckelord: Integrerat svenskämne, sammanhållet svenskämne, läromedelsanalys, 

uppgiftskultur 
 
 
 
 
  



 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning och syfte ................................................................................................................. 1 

2. Svenskämnet i teori och praktik ............................................................................................. 4 

2.1 Svenskämnets grundläggande principer ........................................................................... 4 

2.2 Svenskämnets innehåll ..................................................................................................... 6 

2.2.1 Språk .......................................................................................................................... 7 

2.2.2 Litteratur .................................................................................................................... 8 

2.2.3 Det vidgade textbegreppet ......................................................................................... 8 

2.2.4 Värdegrundfrågorna eller det humanistiska perspektivet .......................................... 8 

2.5 Ett integrerat svenskämne? ............................................................................................... 9 

3. Metod och material ............................................................................................................... 13 

3.1 Genomförande ................................................................................................................ 14 

3.3.1 Frågornas bedömning ............................................................................................... 14 

3.3.2 Integrationsvärden .................................................................................................... 17 

3.2 Validitet och reliabilitet .................................................................................................. 17 

3.3 Avgränsning ................................................................................................................... 17 

4. Resultat ................................................................................................................................. 19 

4.1 Uppgiftskulturen i Känslan för ord. Svenska 1 .............................................................. 20 

4.1.1 Ett kliv över generationsgränsen .............................................................................. 22 

4.1.2 Uppdragen ................................................................................................................ 24 

4.2 Uppgiftskulturen i Känslan för ord. Svenska B ............................................................. 25 

4.2.1 Hektor och Andromake ............................................................................................ 27 

4.2.2 Uppdragen ................................................................................................................ 29 

5. Helhetsperspektiv ................................................................................................................. 31 

6. Diskussion och slutsats ......................................................................................................... 35 

7. Referenslista ......................................................................................................................... 38 

Bilaga 1 – Beräkning av integrationsvärdena .......................................................................... 41 

Bilaga 2 – Resultatredovisning för Känslan för ord 1 .............................................................. 44 

Bilaga 3 – Resultatredovisning för Känslan för ord B ............................................................. 50 

 



~ 1 ~ 
 

1. Inledning och syfte 

 

På en liten brödbit och på ett salladsblad trängs alltför många räkor så att en del av dem riskerar att 
trilla av. Inte minst i de ögonblick då de ska förtäras kan trängseln vara besvärande. Ganska många 
räkor hamnar lätt på golvet istället för, som avsikten är, i gapet på hungriga [människor]. I värsta fall 
trillar räkuslingarna av vid minsta lyft så att man snopen sitter där med sitt tomma bröd i näven, det 
blir man inte mätt på. På samma sätt är det med svenskämnet. [---] För många moment trängs inom 
ramar av begränsat utrymme. Då [eleverna] ska tugga i sig ämnet hamnar mycket utanför deras 
kunskapshungrande munnar. (Holmberg, Malmgren, & Malmgren, 1986, s. 29) 

 

Olle Holmberg, Lars-Göran Malmgren och Gun Malmgren jämför svenskämnet med 

räksmörgåsar. Liksom på smörgåsarna där det är det många räkor och andra ingredienser som 

ska rymmas är det i svenskan många moment och ämnesområden som ska finnas med. Det 

inledande citatet visar på ett stort problem för svensklärare, nämligen svenskämnets innehåll 

och hur dessa delar ska förmedlas till eleverna utan att det något tappas bort. Inte nog med att 

det är mycket som ska få plats i undervisningen, dessutom förändras också förutsättningarna 

hela tiden. Detta kan vara vilka delar som ska få mer eller mindre plats, nya delar som inte 

fanns i tidigare kursplaner, minskat antal lektionstimmar men också politiska och 

organisatoriska förändringar (Thavenius, 1999, s. 15). Debatten och forskningen inom detta 

område har varit omfattande de senaste trettio åren och har bland annat fokuserat på 

svenskämnets splittring och brist på helhetsperspektiv (se t.ex. Brodow m.fl. 1976, Thavenius 

1977 & Teleman 1991). 

Mycket forskning är gjord på hur splittrat ämnet är men det är svårt att hitta praktisk 

forskning på hur man kan göra det till ett enhetligt ämne. Ett forskningsområde som ändå 

praktiskt försöker lösa problemet är forskningen kring läs- och skrivprocessen. Denna 

metodik går ut på att samla inte bara svenskämnet utan alla ämnen kring elevernas egna texter 

och andra gemensamma texter. I en nationell kvalitetsgranskning med fokus på läs- och 

skrivprocessen trycker Skolverket på betydelsen av språklig förmåga i alla ämnen och att alla 

lärare måste känna till sitt ämnesområdes terminologi och ge eleverna möjlighet att utveckla 

läs- och skrivförmågan inom varje ämne (Skolverket, 2000c, s. 2). Skolverket hittade några 

potentialer i sin granskning, bland annat elever och lärares öppenhet till att diskutera läs- och 

skrivprocessen och enskilda lärares förmåga att se vad det betyder för undervisningen (s. 26). 

Skolverket pekar dock på områden som måste tas upp i den generella kompetensutvecklingen. 

Bland dem finns dessa fyra med:  

• hur eleverna kan samtala, skriva och läsa för att iaktta och värdera sitt eget kunskapsinhämtande, 
hur de lär, i olika ämnen, 
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• hur man i undervisningen tar vara på eleverna som ”textresurser”, med förmåga att producera text 
för att bygga kunskap, 

•  hur samtalande, läsande och skrivande kan integreras för att stödja varandra i ett 
utvecklingsperspektiv, 

•  hur den tidiga läs- och skrivinlärningen äger rum i en miljö där eleverna får delta aktivt, en 
”flerstämmig” miljö (Skolverket, 2000c, s. 26) 

 

Dessa områden är tätt kopplade till problematiken kring ett splittrat eller sammanhållet 

svenskämne. Att integrera ämnets olika delar både vad gäller kunskapsinnehåll och metod kan 

vara ett sätt att skapa detta sammanhållna ämne. Skolverket menar i sin rapport att flera av de 

kompetensutvecklande punkterna ännu är outforskade inom svensk skolkultur (Skolverket, 

2000c).   

Lärarnas problem med ett sammanhållet svenskämne blir i förlängningen 

läromedelsförlagens problem och flera olika läromedelsförlag har hörsammat behovet av ett 

sammanhållet eller integrerat svenskämne och läromedel att använda sig av. Till de mer 

utmärkande och uppmärksammade hör Natur och Kulturs BRUS – din guide till litteraturen 

och språket (2006) som orsakat viss debatt i media och alla är inte imponerade av läromedlet 

(Hägg, 2008). Andra läroböcker som säger sig ge ett sammanhållet svenskämne är även Natur 

och Kulturs Ekengrens svenska (2002), och Gleerups Känslan för ord (2006).  

I marknadsföringen för Känslan för ord hävdar författarna att Känslan för ord  är ” [e]tt 

läromedelspaket skriven utifrån tanken att svenska blir roligare, intressantare och mer levande 

om man på allvar integrerar ämnets olika delar. Känslan för ord består av böcker som förenar 

litteraturkunskap med kunskap om språket i användning. [---] Känslan för ord är ett nytt sätt 

att prata svenska på gymnasiet: okonventionellt och samtidigt djupt förankrat i kulturarvet” 

(Gleerups läromedel 2009, uå, s. 2). Känslan för ord är upplagt som kursböcker som bygger 

på utdrag från texter och uppgifter för eleverna att lösa och lärarhandledningar med extra 

material. Kan ett läromedel som till ytan är ganska traditionellt ge detta enhetliga 

svenskämne? Jag har valt att göra en läromedelsanalys av serien Känslan för ord då jag dels 

vill hitta exempel på integrerat arbetsätt men också för att granska serien och se om den når 

upp till de högt ställda anspråken och målen som författarna och förlaget själva ställer. Är det 

ett läromedel som ”på allvar integrerar ämnets olika delar” (Gleerups läromedel 2009, uå, s. 

2) 

Ämnesdidaktikens fält består av tre områden: integration av innehåll, inlärning och 

teoretisk motivering. Dessa tre representerar tre didaktiska frågor: vad, hur och varför 

(Holmberg, Malmgren, & Malmgren, 1986, s. 31). Syftet med studien är att analysera och 
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problematisera läromedlets innehåll utifrån ett integrationsperspektiv. Det innebär att jag 

arbetar enligt två frågeställningar, utarbetade efter två av de didaktiska frågorna, vad och hur. 

• Hur konstrueras svenskämnets innehåll i Känslan för ord?  

• Hur integreras detta innehåll i Känslan för ord? 

 

I bakgrundskapitlet kommer fokus att ligga på frågan vad, i betydelsen vad är svenskämnets 

innehåll och de olika områdena språk, litteratur, det vidgade textbegreppet och 

värdegrundsfrågor. Bakgrundskapitlet tar också upp frågan varför, och ger en teoretisk 

motivering till att skapa ett enhetligt svenskämne. I analysen ligger fokus på frågan hur, i 

betydelsen hur eleverna förväntas arbeta och hur olika delmoment är integrerade. I 

diskussionen slutligen kopplas alla delarna samman och bildar en enhetlig bild över 

integreringen inom svenskämnet och dess helhet i Känslan för ord.  
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2. Svenskämnet i teori och praktik 

Svenskämnet har en lika lång historia som den svenska skolan och har förändrats ungefär lika 

mycket. Det är ändå först under 1800-talet som man kan börja se tydliga förändringar och 

traditioner. Under 1800-talets första hälft började modersmålet etablera sig som ämne, 1856 

blev språk och litteratur ämnets innehåll, där språket hade störst inflytande. Under nästan hela 

1900-talet stärktes svenskämnets ställning ytterligare och fick många fler undervisnings-

timmar. Nästan alla elever, så väl pojkar som flickor, undervisades i svenska, dessutom 

krävdes godkänt i svenska för en examen. Under seklet ändrades ämnets fokus från språk till 

litteraturundervisning. Under 1990-talets omorganisering av skolan tappade ämnet antalet 

timmar, men fick också delvis nytt innehåll (Thavenius, 1999, ss. 12-16). 

I detta avsnitt ges en bild av en del av den forskning som bedrivits inom svenskämnet de 

senaste decennierna. Den första delen handlar om svenskämnets olika delar i teori och praktik, 

hur debatten och utvecklingen har sett ut. För att närmare förstå svenskämnets komplexitet 

ges därpå en översikt av hur svenskämnet ser ut i styrdokumenten. Kapitlet avslutas med 

forskning om ett integrerat svenskämne och vad detta skulle kunna vara.  

2.1 Svenskämnets grundläggande principer 

Svenskämnets historia har betydelse för hur ämnet uppfattas och debatteras idag av såväl 

forskare, yrkesverksamma lärare och andra som är intresserade av skolans utveckling. Lotta 

Bergman (2007, ss. 35-36) skriver i sin avhandling att ett ”ämnes traditioner och värderingar 

återspeglas på olika sätt i rutiner och läromedel och i de diskurser om ämnet som råder i den 

specifika skolkultur där läraren arbetar”. Förutom skolkulturen är det också yttre faktorer som 

samhällets värderingar som påverkar undervisningen. Svenskämnet skiljer sig alltså mellan 

skolor men också mellan lärare på en och samma skola (Bergman, 2007, s. 36). På detta sätt 

blir svenskämnet, liksom andra ämnen, nästan personligt. Alla lärare har sin egen uppfattning 

om vad svenska är. Med detta som utgångspunkt syns det omöjliga i att skissa upp en exakt 

bild av svenskämnets olika delar och konceptioner. Det går inte att täcka in alla konceptioner. 

Men det finns vissa mer vedertagna än andra, vissa som de flesta har en tendens till att följa. 

Jag ska i det följande beskriva de vanligaste av svenskämnets konceptioner, de som kommer 

att vara av betydelse för min analys.  

L-G. Malmgren och Jan Thavenius (1977) menar att det finns tre typer av kvalifikationer 

som lärs ut i skolan: kommunikativa, socialpsykologiska och kunskapskvalifikationer. 

Kommunikativa kvalifikationer innebär tala, lyssna, läsa och skriva och kan delas upp i 

formella, t.ex. stavning, och funktionella kvalifikationer, att förstå och göra sig förstådd. 
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Socialpsykologiska kvalifikationer är egenskaper och värderingar som lärs ut i skolan, både 

medvetna och omedvetna, den så kallade dolda läroplanen. Kunskapskvalifikationerna kan 

vara skolkunskaper som grammatik och litteraturhistoria men också elevernas egna kunskaper 

och erfarenheter. Dessa tre kvalifikationer går inte att sära helt och hållet på, alla finns med 

hela tiden även om tyngdpunkten ligger på olika ställen (s. 289f). Malmgren och Thavenius 

ger litteraturundervisningen som exempel:  

I litteraturundervisningen som är eller borde vara ett typiskt kunskapsinriktat arbete förmedlas 
också kommunikativa och socialpsykologiska kvalifikationer. I studiet av litterära texter och de 
sammanhang där de har kommit till kan eleverna lära sig viktiga saker om vad det innebär att 
kommunicera med andra människor och de kan lära sig en hållning till språklig påverkan. 
(Malmgren & Thavenius, 1977, s. 291) 

 

Huruvida det idag är giltigt att litteraturundervisningen borde vara kunskapsinriktad lämnas 

osagt. Poängen med citatet är att visa hur de tre olika kvalifikationerna samspelar och är 

beroende av varandra.  

L-G Malmgren kom i slutet av 80-talet ut med sin syn på svenskan som tre olika 

konceptioner: svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne 

och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne (Malmgren L.-G. , 1996, s. 87ff). I svenska 

som färdighetsämne är det formaliseringen som är i centrum och undervisningen och 

inlärandet går ut på att eleverna ska lära sig att behärska olika språkliga tekniker. Detta görs 

genom att eleverna kontinuerligt övar på att skriva och tala. Innehållet i det eleverna talar och 

skriver, och därmed också värdegrundsfrågor, är inte av stor betydelse utan kommer i andra 

hand. Det är den praktiska användningen av språket som är det väsentliga. Svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne har kulturarvsförmedlingen i centrum. Detta innebär 

litteraturhistoria men också grammatik och språkhistoria. Ämnet blir självständigt med språk 

och litteratur som innehåll. Kulturarvsförmedlingen utgår från att kunskap om tidigare 

litteratur ska stärka eleverna. Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne utgår från elevernas 

kunskap och vilja syftar till att funktionalisera färdighetsträningen i ett autentiskt 

kunskapsarbete. Innehållet i ämnet är viktigt med levande litteratur och autentiskt språklig 

produktion. Genom det erfarenhetspedagogiska ämnet blir värdegrundsfrågorna viktiga 

(Malmgren L.-G. , 1996, s. 87ff). 

Dessa tre ämnen är fortfarande aktuella. Bergman visar i sin avhandling Gymnasieskolans 

svenskämnen (2007) att dessa ämnen till viss utsträckning finns i dagens gymnasieskola. 

Bergman har följt fyra svensklärare i fyra klasser och såg framför allt två av dessa tre ämnen, 

färdighetsämnet och det litteraturhistoriska bildningsämnet. I Jennys klass är svenskan ett 

tydligt färdighetsämne där eleverna tränar olika färdigheter och där innehållet inte är så 
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viktigt, det viktiga är att de skriver. Detta betyder inte att alla tycker att det är negativt. 

Tvärtom upplevs färdighetsträningen som positiv av många av eleverna. De känner att de 

verkligen lär sig något (s. 98). I Görans klass syns alla tre ämnen, han vill gärna utgå från 

eleverna men säger sig inte ha mycket gemensamt med dem så detta blir svårt och istället blir 

det färdighetsträning med ett tydligt kulturarv som innehåll. För Bo är svenska ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne och trots att han ser att eleverna inte alltid gillar det han gör 

ser han kulturarvet som viktig kunskap att förmedla. Till viss del handlar hans undervisning 

om färdighetsträning men eleverna får också möjlighet till friare arbete. Anna planerar och 

vill gärna utgå från det erfarenhetspedagogiska ämnet men yttre omständigheter, så som hög 

frånvaro, gruppdynamik och elevernas eget ansvar, blir att ämnet mer tenderar till att bli 

färdighetsträning och isolerat (Bergman, 2007). 

L-G Malmgren påpekar att dessa ämnesavgränsningar är teoretiska och att det inte är 

vanligt att man finner dem i sina renaste former i praktiken utan att de blandas. Trots det finns 

det ofta en tendens till att sträva mer i någon av riktningarna (Malmgren L.-G. , 1996, s. 89). 

Detta visar Bergman tydligt i sin studie där det är svårt att dra tydliga gränser mellan 

konceptionerna men att lärarna ändå har en viss inriktning (Bergman, 2007).  

2.2 Svenskämnets innehåll 

Thavenius och L-G. Malmgren visar sin bild av svenskämnet och flera olika sätt att undervisa 

på. Men för att få en bättre bild av vilket innehåll svenskämnet har och bör ha måste mer 

detaljerade planer och tankar lyftas fram. Det som främst bör styra svenskämnets karaktär är 

styrdokumenten. De omfattar flera olika typer av dokument: nationella kursplaner med mål 

och kriterier, lokala kursplaner, programmål samt läroplaner. Skolverket genomförde 2004 en 

undersökning om hur kursplanerna används i skolan och visade att kursplanen används i hög 

grad vid planeringen av kursen. För planeringen är kursplanerna klart viktigast och där anses 

strävansmålen vara något viktigare än betygskriterierna. Läroplanen och de lokala 

kursplanerna var viktigare än programmålen. Faktorer utöver styrdokumenten som påverkar 

planeringen är ”planeringen från förra kursen/terminen”, ”överenskommelser med 

ämneskollegor”, ”överenskommelser med arbetslaget”, ”samarbete med andra ämnen”, 

”elevsynpunkter på arbetsformer och redovisningsformer” och ”rektors syn på hur lärarna bör 

arbeta”. Läromedel är rankade som oviktiga utgångspunkter för planeringen och påverkade 

minst (Skolverket & Sandqvist, 2005, s. 8f). 

Skolverkets rapport ger en positiv bild av att de flesta lärare tittar i kursplanen så ofta det 

finns tid, men är det verkligen så? Den nationella kvalitetsgranskningen från 1998 visade en 
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helt annan bild där huvuddelen av svenskundervisningen på gymnasiet var läromedelstyrd och 

tillhörde den så kallade B-miljön. Det innebär att man nästan uteslutande använder sig av 

läromedelstexter och på högre nivåer är texterna ofta mycket informationstäta och ligger långt 

över de nivåer som eleverna kan förväntas klara av. I B-miljön så strävar lärarna efter att 

undervisningen ska utgå från eleverna men ofta når den inte ända fram och trots att eleverna 

känner igen sig så tar de inte till sig kunskapen (Skolverket, 1999, s. 113:116f). 

Sju år har gått mellan de båda undersökningarna. Har verkligen skolan förändrats så totalt 

från att vara läromedelsdriven till att läromedel nästan inte har någon betydelse alls? Det är 

inte rimligt att tro något sådant. I en senare rapport från Skolverket, Kursplanen ett 

rättesnöre? (2008), inleds rapporten med citat där användandet av kursplanerna är ett helt 

annat. Någon säger sig inte följa kursplanen till punkt och pricka, utan mer ser den som ett 

rättesnöre, en annan liknar kursplanen vid bibeln, man hittar de argument man vill hitta. 

Ytterligare någon anser sig så rutinerad att hon/han kan plocka det personen i fråga tycker är 

viktigt och flera säger att kursplanen inte fungerar som en bibel, man använder den inte     

särskilt mycket (s. 3). 

Dessa citat visar en helt annan bild av hur kursplanerna används. Det intressanta är att det 

finns flera olika sätt att se på kursplanen, som planeringsunderlag, som rättesnöre eller som 

inspirationskälla. Hur lärare än väljer att se på saken så har styrdokumenten betydelse för 

undervisningen och svenskämnets innehåll. Samma mängder av möjligheter som lärare har att 

förhålla sig till styrdokumenten har läromedelsförfattare. Skolverkets undersökning från 2005 

visade att läromedel var det som styrde minst i planeringen av undervisningen, men 

undersökte inte vilken roll den har i den faktiska undervisningen. Det är rimligt att tänka att 

alla planer inte blir som det var tänkt. Den faktiska undervisningen undersöktes däremot i de 

två andra utredningarna och de uppvisar inga stora skillnader sinsemellan men stora skillnader 

jämte den tredje granskningen, Skolverket, 2005.  

I det följande avsnittet presenteras olika delar av svenskämnet som finns med i 

kursplanen och som undersökningen bygger på. Det är inte en analys av kursplanen utan en 

möjlig tolkning utifrån kursmålen och de ämneskunskaper som har representeras i litteraturen. 

Alla tänkbara kunskapsområden är inte med, och kan inte vara med, för det är ämnet alldeles 

för stort, utan följande avsnitt syftar till att skapa en generell bild av svenskämnet. 

2.2.1 Språk 

Det är de språkliga färdigheterna som ges mest utrymme i kursplanen för Svenska A. 

Eleverna ska kunna förmedla egna tankar, åsikter och kunskaper i tal och skrift, kunna ta till 
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sig information och använda skrivandet för att utveckla tänkandet och lärandet. Dessutom ska 

eleverna kunna delta i diskussioner och samtal, vara medveten om skillnaden på talat och 

skrivet språk samt tillämpa grundläggande språkliga regler (Skolverket, 2000a). Detta kan 

sammanfattas till momenten muntlig framställning, skriftlig framställning, grammatik, och 

språklig medvetenhet.  

I B-kursen ska eleverna förutom det som redan nämnts till A-kursen också ha kunskap 

om språkhistoria och språksociologi (Skolverket, 2000b). 

2.2.2 Litteratur 

Det är språket som är i fokus på A-kursen men eleverna ska känna till några vanliga myter 

och motiv i litteraturen och kunna diskutera några arketypiska frågor. Det ska också ingå olika 

typer av texter, både saklitteratur och skönlitteratur (Skolverket, 2000a).  

Betydligt mer litteratur finns det i B-kursens mål. Eleverna ska kunna analysera och 

jämföra litterära verk och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk 

(Skolverket, 2000b). Det är bara två mål som rör litteratur i B-kursen men de kan tolkas som 

omfattande. Därför är litteraturhistoria och litteraturanalys en stor del av B-kursen.  

2.2.3 Det vidgade textbegreppet 

Men det är inte alla mål i kursplanerna som kan placeras under språk eller litteratur. Ett 

vedertaget samlingsnamn är det vidgade textbegreppet. I A-kursen är detta inte fullt synligt 

men målet att eleven ska ha fördjupat sina kunskaper inom ett område inom svenskämnet 

(Skolverket, 2000a) lämnar stora friheter till att arbeta med det vidgade textbegreppet. Även 

målet om att eleverna ska uppnå en viss IT-vana och kunna använda en dator till att skriva och 

söka information (Skolverket, 2000a) går att placera under detta begrepp.  

Inget av målen i B-kursen går att utan vidare placera under det vidgade textbegreppet 

men Christina Olin-Scheller (2006) diskuterar att text inte bara är tryckt litteratur. Hon 

definierar texter som ”uppbyggda av alfanumeriska tecken, typografisk text, ljud och bilder” 

(s. 18). Det ger också läsningen en annan innebörd än den traditionella. Ser man det på detta 

vis platsar flera av A-kursens och B-kursens mål under det vidgade textbegreppet och media, 

film och bilder blir en del av svenskämnet.  

2.2.4 Värdegrundfrågorna eller det humanistiska perspektivet 

Det finns fler styrdokument än kursplanen som påverkar innehållet. Ett av dem som ansågs 

viktigast efter de nationella kursplanerna i Skolverkets undersökning (2005) var läroplanerna. 

Det värdegrundsuppdrag som vilar på alla i skolan har även svensklärarna ett stort ansvar för. 
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Några av de tyngre målen är att eleverna ska kunna använda sina kunskaper för att reflektera 

över erfarenheter, kritiskt granska påståenden och förhållanden, kunna arbeta tillsammans 

med andra och ha förutsättningar för att delta i demokratiska processer. Eleverna ska också 

efter avslutade studier känna sig bekväma med att söka litteratur och information på egen 

hand och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor (Skolverket, 2006, ss. 9-11). 

Dessutom framkommer det i Lpf94 att läraren ska bidra till att skapa en balans mellan 

praktiska och teoretiska kunskaper, tydliggöra vilka perspektiv och värderingar kunskaperna 

vilar på och att eleverna kan leva sig in i andra människors situationer och handla utifrån 

någon annans bästa. (Skolverket, 2006, s. 12) 

Gunilla Molloy (2007) diskuterar vikten av att varje lärare tar sitt ansvar i värdegrunds-

uppdraget och att det inte ska tillfalla några få att tillämpa värdegrundsuppdraget. Hon menar 

också att det inte handlar om att undervisa om demokrati utan i demokrati, inte vad man gör 

utan hur man gör det. Hon menar att värdegrundsuppdraget måste integreras i alla ämnen, 

inklusive svenskämnet (s. 29f). Språk och litteratur kan vara ett bra sätt att närma sig frågorna 

vilket även Brodow & Rininsland (2005) samt Langer (2005) skriver om. 

2.5 Ett integrerat svenskämne? 

Det finns alltså olika sätt att undervisa på och olika innehåll man kan ge svenskämnet. Vad är 

då ett integrerat svenskämne, ett sammanhållet svenskämne? Innan den frågan går att besvara 

måste ytterligare en ämneskonception tas i akt. Ska svenskämnet bara vara litteratur och språk 

eller ska det vara något mer? I Lära svenska (1991) visar Ulf Teleman på tre typer av 

svenskämnen: svenskämnet med ett bestämt och eget innehåll, svenskämnet som enbart 

språkträning och tömt på innehåll och svenskämnet som livskunskapsämne, med mycket 

psykologi och sociologi. Han säger sig vara kluven till vilket av ämnena som han skulle välja 

men ställer upp en utopisk bild av svenskämnet som innehållsdefinerat och elevcentrerat 

utifrån litteratur och språk (s. 27ff). Teleman ställer upp tre antaganden för detta:  

(1) Språkutveckling sker primärt genom språkanvändning i alla ämnen. (2) Den generella kunskapen i 
alla ämnen är död om den inte har en obruten anknytning till elevens erfarenhetsvärld, och kunskapen 
blir för konturlös om den inte bearbetas av eleverna själva i aktivt språkbruk på längden och på tvären. 
(3) Varje ämne måste ha ett eget innehåll som är viktigt i sig självt.  (Teleman, 1991, s. 30) 

  

Vilken funktion ska ämnet ha i skolan och i samhället? Johan Fjord Jensen diskuterar 

humanioras roll i det postindustriella samhället. G. Malmgren (1999, s. 117) refererar till hans 

text och återger fem kompetenser som humaniora är beroende av: den historiska, 

kommunikativa, kreativa, kritiska samt den femte eller humanistiska kompetensen. Jensen 

varnar för att om de fyra första kompetenserna blir allt för specialiserade och isolerade så 
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kommer de att tappa sin humanistiska karaktär och den femte kompetensen blir inte möjlig att 

uppnå.  G. Malmgren skriver att tankar om att svenskämnet ska vara något mer än språk och 

litteratur har länge ansetts som ett hot, men vinden tycks ha vänt vilket Jensens resonemang 

tyder på. Ett svenskämne som G. Malmgren kan tänka sig är ”en förstärkning av den 

funktionella språksynen och den processintriktade skrivundervisningen i kombination med 

litterära, humanistiska, estetiska och historiska inslag för alla” (Malmgren G. , 1999, s. 117). 

Molloy (2007) åskådliggör att det i svenskämnet finns en demokratisk potential i valet av 

arbetsformer. I Svenskämnet har dessutom eleverna möjligheten att ”använda och utveckla 

både ett muntligt och ett skriftligt språk i erfarenhetsbearbetande sammanhang” (s. 186). I 

möte med texter kan eleverna möta litterära föreställningsvärldar och jämföra med och 

förändra sina egna föreställningsvärldar på ett sätt som de själva tycker är intressant. Molloy 

belyser att för att kunna hitta en integrerad ämnessyn måste didaktikens tre huvudfrågor hela 

tiden diskuteras och reflekteras över i förhållande till varandra. ”Varför vi ska undervisa om 

Vad [måste] diskuteras i relation till Hur det skall ske”(s. 187). 

Integrerat arbetsätt kan bygga på en process, att det ena kopplas till det andra. Holmberg 

ger sin version av ett sådant ämne eller undervisning. I sin artikel ”Romanen” i Svenska i 

verkligheten berättar Holmberg hur han i en årskurs tvåa på tekniska gymnasiet 1976 arbetar 

med ett processinriktat ämne utifrån elevernas erfarenheter. Det hela börjar med att eleverna 

efter några lektioner med att ha läst poesi fick skriva egna dikter utifrån modelldikter som 

skulle inspirera. Dikterna skrevs rent och kopierades upp till alla i klassen och när dikterna 

lästes och diskuterades började eleverna själva ställa frågor om dikterna och deras egna liv 

som dikterna speglade. Har vi det verkligen så här illa? Efter långa diskussioner om dikterna 

fortsatte arbetet med att eleverna skrev uppsatser med rubriken ”Så tror jag att mitt liv de 

närmsta 10 åren kommer att gestalta sig.” (s. 259). Även uppsatserna skrevs rent och delades 

ut till alla. Eleverna arbetade i grupp med att analysera och lyfta fram gemensamma drag i 

uppsatserna för att senare föra upp det till diskussion i helklass. Uppsatserna och 

diskussionerna kring dem kom att ligga till grund för arbetet med en miniroman. Eleverna 

skulle i grupper skriva ett kapitel i romanen. Alla grupper hade samma utgångspunkter vad 

gällde handlingens utgångspunkt, karaktärernas ålder och verklighetsanknytningen. Eleverna 

uppmuntrades att göra platsbesök för att lättare kunna beskriva platser och händelser och 

levandegöra sina historier. Romanprojektet avslutades aldrig, terminen hann ta slut men 

Holmberg är övertygad om att eleverna lärde sig mycket nyttigt om språkets möjligheter 

under arbetets gång (s. 277).  
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Det finns invändningar; Svedner (1984) menar att det med ett sådant arbetsätt blir svårt 

att planera ämnesstoffet och om man ser stoffet som det viktiga går det inte att acceptera en 

sådan uppbyggnad (s. 136).  Holmberg anser själv att svårigheterna med arbetssättet var att 

det inte gick att styra, men också att så många teman rymdes i elevernas texter att det då var 

svårt att se skogen för alla träd. Ett år efteråt med ett nytt perspektiv hittade han ännu fler 

teman än första gången (Holmberg, 1977, s. 260). Svedner (1984, s. 136) medger å andra 

sidan att ett liknande arbetsätt kan vara bra i kortare avsnitt. 

Arthur Applebee med flera (2000) har i omfattande studier tittat på vad som skapar 

kontinuitet och sammanhang i undervisningen i litteratur på High School. Deras resultat visar 

på två viktiga faktorer: innehållsstrukturer och konventioner för deltagande.1 I de kurser som 

var mest integrerade var samtalens tema ofta sociala och politiska och väckte frågor om 

främlingskap, genus och etnicitet i det amerikanska livet och kulturen. Aktuella och viktiga 

frågor väckte elevernas intresse och stimulerade dem till ett aktivt deltagande. Studien visade 

att samtal med mer traditionella utgångspunkter som historisk kontinuitet hade förlorat sitt 

aktuella värde och mer blev ett redskap för lärarna att välja litteratur till kurserna (Applebee, 

Burroughs, & Stevens, 2000, s. 426). Applebees studie visar att det finns mycket att vinna på 

ett integrerat arbetsätt. 

Dysthes teorier om autentiska frågor och uppföljning har en liknande utgångspunkt. Hon 

visar på två olika lärare och deras undervisningsdiskurser, Ann som använder autentiska 

frågor och uppföljning och John som inte gör det. Ann har alltid dubbelt syfte med sin 

undervisning både ämneskunskaper och att stärka elevernas egna röster, medan Johns syfte 

alltid är det ämnesmässiga (Dysthe, 1996, s. 166). Fördelarna med autentiska frågor är att 

eleverna måste tänka och reflektera självständigt och att reproduktion inte är möjligt. Dysthe 

trycker på att det ligger en stor inlärningspotential i autentiska frågor. Autentiska frågor och 

uppgifter betonar att eleverna är viktiga deltagare i klassrummet och att inlärning är en aktiv 

process. Hon hänvisar också till en omfattande studie utförd i USA av Nystrand och 

Gamoran. Deras resultat visar att elever vars lärare använde sig av autentiska frågor lärde sig 

mer än elever som undervisades enligt ett mer traditionellt mönster av fråga-svar-bedömning. 

(Dysthe, 1996, s. 232ff) Det innebär dels att eleverna aktivt blir en del av den demokratiska 

processen som styrdokumenten trycker på och som Molloy (2007) menar är av stor betydelse 

för svenskämnet. De är även viktiga för den process som bland annat Holmberg (1977) talar 

om utifrån sitt exempel. Med detta i åtanke och de positiva resultat som den amerikanska 

                                                 
1 Översättning till svenska av: (Bergman, 2007, s. 226) 
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studien visade kan man anse att autentiska frågor är ett viktigt inslag i ett integrerat 

svenskämne.  

Bergman (2007) beskriver och analyserar i sin avhandling en av lärarnas, Jenny, vision 

om ett annat svenskämne. Jenny arbetar för stunden med svenskan som ett färdighetsämne, se 

2.1 Svenskämnets grundläggande principer. Men den vision som Jenny har visar Bergman är 

lik det litteraturämne som Applebee talar om. Jenny vill tillsammans med andra lärare jobba 

utifrån ett gemensamt tema, från brandomen till ålderdomen, och att litteratur och språk ska 

bli en helhet tillsammans med många andra röster och erfarenheter som elevernas egna, 

föräldrars och syskons, lärarnas, då och nu och från olika typer av källor enligt ett vidgat 

textbegrepp. Bergman menar att det i ett ”sådant arbete finns förutsättningar att skapa 

sammanhang och kontinuitet över lång tid i elevernas studier” (s. 290). 
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3. Metod och material 

Syftet med studien är att analysera och problematisera innehållet i läromedlet Känslan för ord 

utifrån ett integrationsperspektiv. Lägger samman alla tankar, teorier och 

undersökningsresultat från bakgrundskapitlet skulle ett integrerat ämne kunna innebära att det 

ska uppfylla styrdokumentens kunskapskrav, ha ett humanistiskt och demokratiskt perspektiv, 

eftersträva kontinuitet och sammanhang, vara erfarenhetspedagogiskt och utgå från autentiska 

frågor. I det material som jag har haft tillgång till har jag inte hittat någon definition på vad ett 

integrerat ämne är. Därför kommer jag att utgå från denna definition. Hur sammanhållet är 

svenskämnet på flera olika plan?  

Studien har jag valt att göra utifrån att titta på uppgiftskulturen i kursböckerna. Sten-Olof 

Ullström sammanfattar uppgiftskultur utifrån Boel Englund och Sigmund Ongstad som något 

som är typiskt för läroboksgenren. Det är i uppgifterna som de centrala 

undervisningselementen möts: förmedling, produktion och evaluering. På detta sätt blir 

uppgifterna ofta avgörande för vad eleverna lär sig, då frågorna ligger till grund för 

diskussioner eller prov. Uppgiftskulturen hänger samman med en lång tradition att se på 

skolarbete som uppgiftslösning. Vidare sammanfattar Ullström att eleverna möts av olika 

slags frågor i klassrummet som uppmuntrar till olika typer av svar och förhållningsätt till vad 

som ska läras in. I praktiken betyder det att eleverna kan läsa av vad som ska göras, hur det 

ska göras och hur det kommer att bedömas (Ullström, 2007, s. 128f). 

Detta visar att uppgifter och frågor är centralt i skolan. Det argumenterar också för att 

titta på just uppgifterna för att nå syftet. Eftersom det inte finns möjlighet att göra en studie 

över tid och se hur elever och lärare använder böckerna utgår jag från det som det är tänkt att 

eleverna ska göra, arbeta med uppgifterna. Genom att studera uppgifternas utformning och 

förväntade användning kan jag besvara frågeställningarna som jag nämnt ovan.  

Liksom Ullström (2007, s. 127f) påpekar, måste även jag betona att det inte är lätt att 

skriva en lärobok och det är inget man gör i ett nafs. Läromedel är ofta genomarbetade och 

välskrivna och det vill jag instämma i. Inget i mina underökningar visar på något annat då det 

gäller Känslan för ord. Ullström menar att läroböcker kan betraktas som ”koncentrerade 

utryck för den faktiska undervisningskulturen”(Ullström, 2007, s. 128). Han menar att det 

betyder att kritik om tillkortakommanden och brister i läromedlet i första hand inte är riktat 

till de enskilda författarna utan till undervisningskulturen och bidrar till att göra olika delar av 

den kulturen synlig.  
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3.1 Genomförande 

Uppgiftskulturen i Känslan för ord är omfattande och består av uppgifter och frågor av 

varierande svårighetsgrad och med olika syften. För att hålla isär dessa typer kommer jag 

konsekvent använda mig av två benämningar: uppgifter och frågor. Uppgifter är de grupper 

av frågor som författarna har delat in i tre kategorier: 

I varje kapitel finns uppgifter av olika slag: Öppna texten (eller Öppna bilden), Din Tur och 
Uppdrag. Öppna texten följer direkt efter en text (eller en bild). Det är fyra frågor som fungerar 
som öppnande nycklar till texten och som ni gärna kan besvara tillsammans i klassen. Då blir det 
en ingång till en gemensam analys eller diskussion. Din tur är större uppgifter som resulterar i en 
produkt att lämna in eller framföra och som din lärare kan välja att betygsätta. Sist i varje kapitel 
kommer de riktigt stora uppgifterna, de som tar tid att lösa: Uppdrag. Dem utför du enskilt eller i 
grupp. (Cederholm & Danell, 2006, s. Till eleven) 

 

Frågor är de frågor som varje uppgift består av, till exempel ”Vilka olika skäl anges till att 

hönan/hönorna har plockat sina fjädrar?” (Cederholm & Danell, 2007c, s. 176) eller 

”Presentera texten och artisten/gruppen i en artikel som skulle kunna publiceras i en 

musiktidning” (Cederholm & Danell, 2007c, s. 138). Uppgifterna Öppna texten består 

vanligen av fyra frågor vardera. Dessa frågor granskas enskilt då de kan skilja sig åt inom 

varje uppgift. Även om till exempel en fråga i uppgiften Din tur inte formmässigt är en fråga 

kommer jag för enkelhetens skull att benämna det som en fråga för att förhindra missförstånd, 

liksom i exemplet ovan.  

Ett annat definitionspar som är viktigt att förstå är begreppen syfte och innehåll. Syfte kan 

betyda planerad påföljd av visst handlande eller avsikt, intention, mening, mål, och ändamål 

(ne.se, 2009d). I uppsatsen används begreppet syfte i första hand i analysen av de resultat som 

framkommit. Varje fråga har minst ett syfte, vilket kan vara en av 14 kategorier som svarar på 

olika delarna som ingår i svenskämnet. Syfte används till exempel för att beräkna hur många 

kategorier varje fråga hanterar eller hur många frågor som tar upp en viss kategori. Jag anser 

att syfte är ett bättre ord att använda än kategorier då syfte tydligt visar att det finns en avsikt 

bakom frågan och vilken denna avsikt är. Dessutom skiljer jag på syfte och unika syften. 

Unika syften motsvarar varje enskild kategori medan syften är alla syften som en fråga har. 

De gånger ordet syfte avser något annat än detta framkommer det tydligt i texten. Innehåll 

avser ”total mängd av tanke och informationsstoff” (ne.se, 2009a) i böckerna. Det betyder den 

kunskap och det budskap som läroboken förmedlar.  

3.3.1 Frågornas bedömning 

Undersökningen bygger på en analys av uppgiftskulturen i serien Känslan för ord. Uppgifter 

och frågor är utgångspunkten i analysen där boken får tala för sig själv. Jag har i 
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bedömningen inte tagit hänsyn till vad författarna egentligen kan tänkas mena utan vad som 

faktiskt står i texten. Varje enskild fråga bedöms utifrån ett antal kriterier utifrån en mall. Då 

ingen färdig mall fanns att tillgå har den utarbetats allt eftersom analysen fortskridit. De första 

testanalyserna genomfördes på kapitel 1-3 i A-boken och mallen ändrades två gånger innan 

den fick sin slutliga form. När mallen var fastställd har alla kapitel och uppgifter bedömts 

efter samma mall vilket betyder att kapitel 1-3 i A-boken har bedömts fler gånger än övriga 

kapitel. Kategorierna har valts med utgångspunk i styrdokumnetens kunskapskrav, 

sammanhang, och innehållet i kapitel 1-3 i Känslan för ord Svenska 1.   

I serien återkommer flera typer av texter. Jag har endast tittat på de texter som frågorna är 

baserade på. Dessa texter har kategoriserats in i en av sex kategorier. Skönlitteratur är allt från 

romaner och noveller till antikens epos, drama och bevarade brev från t.ex. Selma Lagerlöf. 

Fakta är faktatexter skrivna av andra än läroboksförfattarna samt bilder med syftet att ge 

faktakunskaper. Konst är en vid kategori. Här ryms det mesta som skulle kunna hamna under 

det vidgade textbegreppet: modern såväl som klassisk konst, målningar, foton, skulpturer, 

film och TV. Poesi är utdrag ur eller hela dikter. Press är text skriven för pressen, så som 

dagstidningar, kvällstidningar och magasin. Lärotext är de texter som läroboksförfattarna 

själva har skrivit. Det kan vara introduktioner, sammanfattningar, faktatexter och annan 

kuriosa. Alla texter och bilder som tas upp bedöms också efter om de är återgivna i sin helhet 

eller som utdrag.  

Bedömningen av frågorna börjar med vilken relation de har till texten och delas in i fem 

kategorier. Detta kallar jag textrelation. Frågorna kan ha en typ av textrelation. Textanalytiska 

och bildanalytiska frågor går direkt tillbaka till texten eller bilden. Man kan hitta svaret på 

frågan i texten/bilden direkt eller genom att analysera enbart texten i sig. Inga andra 

perspektiv är nödvändiga. Frågor som har sin utgångspunkt i texten men som inte är beroende 

av texten för att lösas kallar jag utanför texten. Språkliga frågor är sådana som direkt eller 

indirekt anknyter till texten och har ett tydligt språkligt syfte. Det kan röra grammatik, 

ordförståelse, språkhistoria eller språksociologi. Textens intryck utgör den sista kategorin och 

det är frågor med tydligt syfte att ta reda på hur läsaren uppfattar en viss text eller bild.  

Frågor kan ha olika karaktär och kan bedömas efter olika kriterier. I min studie har 

frågorna bedömts efter de tre kategorier Dysthe har gjort kända.  Autentiska frågor är genuina 

frågor som syftar till att väcka elevens motivation, och låter eleven tänka och formulera egna 

svar. Autentiska frågor är i hög grad fria från rätt och fel och fokuserar på elevens tankar och 

åsikter för att leda diskussionen vidare. Icke-autentiska frågor har ett tydligt rätt svar eller så 

är intrycket starkt att det är att ett specifikt svar efterfrågas, de är till för att kontrollera att 
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eleverna har tagit till sig rätt kunskap (Dysthe, 1996, s. 58f).  Här kategoriseras frågor som ger 

ett direkt ja- eller nej-svar oavsett om författarnas intention är att få ett mer utvecklat svar. 

Den tredje kategorin är kvasi-autentiska frågor, frågor som verkar ge utrymme för flera olika 

svar men där det finns ett rätt svar i bakgrunden (Dysthe, 1996, s. 58f). Här placerar jag 

förutom dessa frågor också de frågor som är svåra att bedöma vilken kategori de tillhör. Dessa 

frågor kan vid första anblicken te sig som autentisk men då jag vid bedömningen har försök 

besvara frågorna har de känts som icke-autentiska eller tvärt om. Här kategoriseras också 

frågor som verkar autentiska men som är inriktade mot ett särskilt håll samt då en fråga 

innehåller flera delfrågor av olika karaktär. 

Varje fråga som ställs har ett syfte. I ett läromedel i svenska borde detta syfte gå att 

relatera till svenskämnet. Varje fråga har bedömts utifrån sitt huvudsyfte, som kan vara flera 

unika syften. Frågornas syfte är indelat i fjorton kategorier ställda utifrån läromedlet, 

bakgrundskapitlet och kursplanerna: grammatik, ordförståelse, läsförståelse, språkhistoria, 

språksociologi, litteraturhistoria – efterfrågar faktakunskaper, litteraturanalys – kräver en 

ytlig eller djup analys för att hitta ett svar, IT-vana – frågor där IT är en viktig del, konst – ger 

en vidgad förståelse för konst, kritiskt tänkande – utmanar eleven att tänka kritiskt kring olika 

företeelser, värdegrundsuppdraget – frågan utmanar eleven att formulera och omvärdera 

utifrån olika perspektiv, egen uppfattning – tydlig uppmaning att ha en egen uppfattning om 

ämnet, argumentation – resulterar i att eleverna hittar teser och argument för sin sak eller 

emot någon annans, samt kommunikation – samlingsnamn för muntliga och skriftliga 

övningar, frågorna uppmanar eleven använda språket som ett kommunikationsmedel och träna 

olika kommunikationsformer.  

En fråga kan redovisas på flera olika sätt och det är en del av uppgiftskulturen. Frågorna 

bedöms efter fem olika kategorier och kan ha mer än ett redovisningssätt. Muntlig 

framställning är en mer formell redovisning så som presentation inför klassen eller en 

paneldebatt. Skriftlig framställning är när ett skriftligt svar eller produkt av något slag 

erfordras. Diskussion kan ske i helklass, halvklass eller grupp. Författarna skriver själva i 

inledningen att frågorna till uppgifterna Öppna texten är bra att ha som grund för en 

gemensam diskussion i klassen, se citat 3.1 Genomförande. Nämns inget annat i sådan fråga 

bedöms redovisningen som diskussion. Frågor kan också leda till en dramatisering. För 

redovisningar som faller utanför dessa fyra finns kategorin annan form. Det kan till exempel 

vara en tävling.  

Alla frågor av typen Din tur leder till någon form av produkt. Frågorna bedöms efter 

kriterier men de produkter som är resultatet bedöms inte efter kriterier utan efter en kort 
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beskrivning. De data som samlades in bearbetades och delades in efter kapitel och respektive 

bok som helhet.  

3.3.2 Integrationsvärden 

Studien är upplagd för att det ska vara möjligt att jämföra många olika delar med varandra. 

Detta resulterar i en stor mängd data som kan jämföras och analyseras på många olika plan, 

till exempel texternas utförande, frågornas olika former och syften. Man kan titta på hur 

frågor och innehåll förhåller sig till varandra procentuellt men också på snittet mellan frågor, 

texter och innehåll. Förutom de kategorier som redan redovisats analyseras resultaten utifrån 

fem olika integrationsvärden: värde 1 visar i procent andel integrerade syften kapitel eller 

bok, värde 2a visar ett snitt på hur många syften varje fråga har för ett kapitel eller en bok 2b 

visar ett snitt på hur många syften varje text har för ett kapitel eller en bok, 3a visar i snitt hur 

många frågor som behandlar varje syfte och 3b visar i snitt hur många texter som behandlar 

varje syfte. Hur dessa värden beräknades finns för den intresserade en fulständig förklaring i 

bilagan.  

3.2 Validitet och reliabilitet 

Alla uppgifter och frågor i studien är utvärderade efter samma mall och i de flesta fall har 

frågorna varit lätta att bedöma men ibland har det varit svårt att bedöma en fråga efter ett 

specifikt kriterium. Vid bedömningen har det första intrycket fått vara vägledande och oftast 

avgörande. I de fall då det första intrycket av frågan har ändrats direkt när nästa fråga bedömts 

har ändringar gjorts då frågorna kan påverka varandra.  

Statistiken visar på samspelet mellan svenskämnets olika delar och hur integrerade dessa 

är. Tillsammans med statistiken har jag antecknat de intryck jag har fått av boken under 

analysens gång och också hittat citat som stödjer mina intryck. Varje fråga är unik och därför 

finns det sådant som inte besvaras av bedömningens mall, ytterligare betraktelser utgör ett 

viktigt komplement. Detta resulterar i en intersubjektiv analys av kursböckerna. Ytterligare 

kriterier skulle med motivation kunna falla in i studien men med den tidsbegränsning som 

studien har detta inte varit möjligt.  

3.3 Avgränsning 

Studien syftar till att undersöka hur integrerat svenskämnet är i läromedlet Känslan för ord 

genom att titta på frågetyper, innehåll och förväntat resultat. Vilket innehåll läromedlet 

presenterar är av betydelse men studien lämnar inte utrymme för djupare undersökningar av 

hur kursböckerna når upp till kursplanernas mål. Tydliga avvikelser och prioriteringar lyfts 
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fram som en del av det svenskämne som ska vara sammanhållet. Detta innebär att kursplanen 

inte analyseras något djupare utan tolkas av mig genom att använda den litteratur som 

presenterats i bakgrundskapitlet.   

I studien finns inte heller utrymme att ta reda på hur författarna har tänkt när de 

konstruerat läromedlet även om detta är av intresse. Därför ryms inte frågor som hur 

författarna har använt kursplanerna, hur de har planerat upplägget och vad de menar med ett 

integrerat svenskämne i studien.  

Sten-Olof Ullström menar att forskning inom läromedel ger en bild av hur den faktiska 

undervisningen ser ut (Ullström, 2007, s. 128) och till viss del bidrar min studie till den 

forskningen. I studien finns det inte utrymme att titta på hur läromedlet fungerar i praktiken 

eller djupare analyser på hur praktiken förhåller sig till läromedlet. Viss jämförelse är 

nödvändig men bara i syfte att förstå svenskämnets komplexitet.  
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4. Resultat  

Läromedelsserien Känslan för ord består av sex delar: Svenska 1, Svenska B med tillhörande 

antologi, en lärarguide per kurs samt ett häfte med lektionstips för A-kursen. För enkelhetens 

skull kommer de båda böckerna att benömnas som A-boken och B-boken eftersom det är de 

kurserna de syftar till. Kursböckerna är likadant uppbyggda. Det är inbundna böcker där 

framsidan pryds av personer upptagna av läsning. Det finns innehållsförteckning, 

bildförteckning, textförteckning och register. Textförteckningarna är i vetenskaplig mening 

otillräckliga då årtal och förlag genomgående saknas. Detta gör det svårt att hitta texten själv 

eller överhuvudtaget sätta in texten i ett historiskt sammanhang. Detta skapar inte några goda 

exempel för eleverna då det gäller formella referenser eller uppmuntrar till att läsa vidare på 

egen hand.   

Kursböckerna är uppdelade i fem kapitel vardera som motsvarar ett tema. Varje kapitel 

börjar med en helsidesbild på vänstra sidan samt kapitlets rubrik. På motstående sida återges 

ett antal citat som kommer från utvalda texter i kapitlet. Kapitlen består av uppgifter och 

texter varvat om vartannat. Uppgifterna presenterades närmare i 3.1 Genomförande. Öppna 

texten och Din tur är tryckta på vit bakgrund och Uppdrag är tryckta på en grön-grå bakgrund 

i A-boken och en blå-grå bakgrund i B-boken. De texter som läromedelsförfattarna har skrivit 

är tryckt på vit bakgrund, utdrag från romaner eller andra texter är tryckta på samma grön-

gråa/blå-gråa bakgrund som uppdragen. I marginalerna finns rutor som förklarar ord 

(ljusgröna), ger fakta (ljusblåa), ger lästips (grön-gråa) och filmtips (röd-gråa). B-boken ger 

också hänvisningar till antologin på detta sätt. I marginalen finns också röda ikoner med 

hänvisningar till handboken. Handboken är en del i slutet av varje bok där regler och 

handfasta råd och tips ges. Dessa sidor är märkta med röd färg i marginalen. Ur ett 

integrationsperspektiv blir det en tydlig segregering mellan det som man måste göra och det 

man inte måste göra. Jag tror att handboken lätt kan glömmas bort. Detta är ur 

integrationssynpunkt oroande då mycket av handboken handlar om språk som grammatik och 

språkhistoria.  

Antologin består även den av fem kapitel som inleds likadant som kursböckerna men med 

svartvita bilder. Kapitlen har den vanliga litteraturvetenskapliga indelningen i motsats till 

kursböckernas temaupplägg. Antologin har en inledning, register, bildförteckning och 

förteckning över uppgifterna Din tur. Alla texter är tryckta på vitt papper men olika 

teckensnitt används för att skilja mellan information och textutdrag. Det finns också en ikon 

som visar att det är just ett textutdrag som börjar. I marginalen finns också tre andra typer av 
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ikoner, de för uppgifterna, Öppna texten och Din tur, samt läs också. Genom hela boken finns 

faktarutor samt ordförklaringar.  

Lärarguiderna är upplagda efter kursbokens kapitel. För varje kapitel finns en kort 

genomgång av vad som finns i kapitlet, tankar bakom kapitlet, referenser till inledningscitaten 

i kursböckerna, en snabb och en långsam väg att gå igenom kapitlet, bildanalysfrågor, förslag 

på svar till Öppna texten samt kopieringsunderlag. Kopieringsunderlaget finns också på CD-

skiva för egen redigering. Serien innehåller också ett häfte med 33 lektionstips till A-kursen. 

En presentation av läromedlets alla delar är gjord för att skapa en överblicksbild men i 

undersökningen ligger fokus på kursböckerna och en analys av deras uppgiftskultur. Det finns 

många uppgifter i lärarguiderna och i antologin men med begränsad tid så har det inte varit 

möjligt att göra analys av dessa. Av mängden frågor kan man ändå säga att det är en tydlig 

uppgiftskultur som eleverna möter i serien.  

4.1 Uppgiftskulturen i Känslan för ord. Svenska 1 

Litteraturgenomgången och metoden har visat att begreppet integrering är komplext. 

Resultatredovisningen kommer förstärka detta intryck. Som tidigare redogjorts för finns en 

stor mängd data att jämföra på olika sätt och på olika nivåer för att få en samlad bild av hur 

svenskämnet är sammanhållet. Detta kan vara texternas utförande, frågornas olika former och 

syften. Men man kan också titta på integreringen på tre olika nivåer genom att analysera 

uppgifterna text för text, kapitel för kapitel och boken som helhet. I detta avsnitt ger jag en 

sammanfattning av några av de viktigaste resultaten. För den intresserade finns en fullständig 

redovisning i tabellform finns Bilaga 2. Efter sammanfattningen följer en djupare analys av en 

representativ text och dess frågor och därefter en beskrivning av uppdragen.  

I A-boken finns 62 uppgifter till Öppna texten och 47 uppgifter till Din tur spridda i de 

olika kapitlen. Totalt finns det 324 frågor i A-boken. Öppna texten, 244 stycken, är betydligt 

vanligare än Din tur, 80 stycken.  Öppna texten svarar för minst 69 % av alla frågor i ett 

kapitel. Undantaget är kapitel 1 där Din tur har tre frågor fler än Öppna texten. Som tidigare 

nämnts i 3.1 Genomförande så är frågor av typen Öppna texten tänkta som att starta en 

diskussion. Eftersom det är många frågor är det rimligt att tro att det skulle bli många 

diskussioner i klassrummet. Resultatet av frågornas autenticitet visar att 58 % av alla frågor 

som ställs i boken är icke-autentiska av typen Öppna texten. Av alla frågor är 61 % icke-

autentiska, 11 % kvasi-autentiska och 28 % är autentiska frågor. Den vanligaste typen av 

autentiska frågor är Din tur med 76 %. 
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Det är även möjligt att urskilja ett mönster i frågornas syfte och deras autenticitet. Den 

vanligaste typen av frågor är icke-autentiska frågor med litteraturanalys som syfte följt av 

ickeautentiska läsförståelsefrågor. Litteraturanalys och läsförståelse är ofta delar av samma 

fråga, dessa frågor har i relation till texten bedömts som textanalys. Andelen icke-autentiska 

textanalysfrågor är hög, 45 %. Tillsammans visar dessa resultat att ickeautentiska frågor är 

vanligt förekommande och att de oftast är knutna till texten och handlar om läsförståelse eller 

litteraturanalys. Autentiska frågor är inte fullt så vanliga som ickeautentiska frågor. Det är 

visserligen autentiska frågor på tredje till femte plats i tabellen, kommunikation, 

litteraturanalys och värdegrund men att det är långt mellan tvåan och trean, tvåan utgörs av 

dubbelt så många frågor än trean och det visar på en stark snedvridning åt icke-autentiska 

frågor. Vissa typer av frågor och syften förekommer inte överhuvudtaget, till exempel IT, och 

att andra förekommer ytterst sporadiskt, till exempel kritiskt tänkande. Den höga andelen 

icke-autentiska frågor och den relativt låga andelen autentiska frågor bidrar till att kapitlen 

och boken inte upplevs som fullt ut integrerade. I ett integrerat ämne ska eleverna kunna 

känna sig delaktiga och hitta egna lösningar, inte reproducera och svara på instuderingsfrågor. 

Vilken typ av texter som frågornas baseras på är också av intresse i en undersökning av 

integreringen, många olika genrer bidrar till olika synsätt att se på samma fenomen. Dessutom 

är det avgörande om texten ges som ett utdrag eller i sin helhet. I syftet att få ett sammanhållet 

svenskämne borde hela texter ha en naturlig plats för att skapa ett större sammanhang. Med 

utdrag är risken stor att ämnets innehåll förblir små öar. Men detta skapar också svårigheter i 

ett läromedel, det ligger i läromedlets natur att ge information om kända verk. En bra 

balansgång mellan kompletta texter och utdrag måste till. Texter i Känslan för ord 1  är 

huvudsakligen utdrag från skönlitterära texter, 36 %. Den näst största kategorin utgörs av 

poesi presenterad i sin helhet, 14 %, tätt följt av lärotext. Presstext, konst och skönlitteratur i 

sin helhet får ungefär lika mycket plats, 6-7 % vardera. Analysen och resultaten behandlar 

endast de texter som har frågor direkt kopplade till sig, ytterligare texter finns i boken.  

Integrationsvärdena för A-boken visar på integrering av varierande drag. Kapitel 2 och 4 

har högst integrationsvärde 1, kapitel 3 lägst följt av kapitel 5 och 1. Boken som helhet har ett 

integrationsvärde på 50 %. Integrationsvärde 2a visar hur många syften varje fråga i snitt har,  

ingen fråga kommer upp i två syften. Högst värde har kapitel 4 med 1,52. Värde 2b, antal 

syften per text, ligger mellan 4,00 i kapitel 1 och 6,79 i kapitel 4. Värde 3a visar antal frågor 

per syfte. Ett högt värde visar också att det är få syften i kapitlet i relation till antalet frågor. 

Värdena ligget på mellan 3, 9 och 8,38. Värde 3b, antal texter per syfte, visar att varje syfte i 

snitt behandlas av 1-2 texter. I boken som helhet blir det synligt att varje fråga i snitt har 1,3 
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syften, varje text har 5,88 syften och att varje syfte behandlas i snitt av 5,54 frågor. 

Integrationsvärde 3a visar att varje syfte behandlas av 24,92 frågor men resultatet visar att 

syftena är ojämnt fördelade. Av 14 undersöka syften är det endast 6 syften som når upp till det 

snittet. Resterande 8 ligger strax under eller långt under snittet. När dessa resultat ställs mot 

varandra blir en snedvridning synlig. 

Ett innehåll måste på något sätt redovisas för att kunna bedömas detta sker vanligen 

genom diskussion som utgör 78 % av redovisningen, av dessa är 90 % frågor av typen Öppna 

texten. Bortser man från dessa frågor är den vanligaste redovisningsmetoden skriftlig och 

diskussion utgör hälften så många redovisningar. Muntlig redovisning förekommer sällan och 

redovisningsformerna dramatisera eller någon annan form av redovisning förekommer ytters 

sällan. De produkter som är resultatet av frågor av typen din tur är varierande men kan delas 

in i produkter som återkommer och som endast förekommer en gång. Resultatet visar att olika 

typer av färdighetsövningar är i majoritet, hälften så många produkter är PM och Diskussion, 

tätt följt av manus, novell, dagbok och porträtt. Anmärkningsvärt är att frågor och produkter 

förhållandevis ofta resulterar i att skriva ett manus men att dessa manus bara ska framföras två 

av fem gånger. 

4.1.1 Ett kliv över generationsgränsen 

Den översiktliga analysen visar att den vanligaste typen av frågor är en fråga från uppgiften 

Öppna texten, den är icke-autentisk och har en textanalytisk relation till texten. Det är troligt 

att texten i fråga är ett skönlitterärt utdrag och att innehållet fokuserar på litteraturanalys eller 

läsförståelse som resulterar i en diskussion. En annan vanlig typ av frågor är autentiska frågor 

av typen Din tur även de baserade på skönlitterära utdrag. Dessa frågor har ofta en lös relation 

till texten och resulterar ofta i eget skrivande som en novell eller ett dagboksblad. När jag valt 

uppgifter att analysera närmre har jag valt frågor som motsvarar dessa typiska drag som pekar 

åt olika håll då gäller ett sammanhållet ämne. Vissa data, som den stora mängden icke-

autentiska frågor, pekar på att det inte är integrerat medan andra data som att flera syften 

behandlas i samma kapitel pekar på att det är det.  

Avsnittet Ett kliv över generationsgränserna i boken börjar med att författarna 

presenterar ett problemområde och ger därefter en kort presentation av texten som följer:  

Man kan lätt få för sig att barriären mellan till exempel föräldrar och barn är oöverstiglig. Om man 
har vuxit upp i helt olika decennier så talar man väl helt olika språk? Inger Edelfeldt […] har 
granskat generationsklyftan i romanen Svarta lådan. Huvudpersonen är RoseMarie, nästan 50 år 
och förlamad av sorg sedan hennes stora kärlek hastigt dog för några år sedan. Hon vill inte 
acceptera att han är borta, utan väntar ständigt på ett tecken från honom. (Cederholm & Danell, 
2006, s. 112) 
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Utdraget innehåller ca 800 ord och berättar om RoseMarie och tonåringen Ninja som möts för 

första gången. Ninja sitter på tunnelbanan vid Stockholms Central och gråter helt öppet, 

RoseMarie ser det som ett tecken från sin döde kärlek. Genom katten som RoseMarie har med 

sig börjar de prata med varandra. Direkt efter utdraget följer uppgiften Öppna texten som 

innehåller fyra frågor. 

1. Varför är det ingen som bryr sig om flickan, trots att hon gråter helt öppet?  
2. Mellan RoseMarie och Ninja uppstår en oväntat kontakt. Men de har också 

kommunikationssvårigheter som beror på ålderskillnaden. Hur märks de problemen i deras första 
möte?  

3. På vilket sätt syns generationsklyftan i deras förnamn, ”RoseMarie” och ”Ninja”? Vad tror du de 
tänker om varandras namn?  

4. Både RoseMarie och Ninja är ledsna, men författaren gestaltar det på väldigt olika sätt. Hur då? 
(Cederholm & Danell, 2006, s. 115) 

  

Frågorna är ganska enhetliga och håller sig till texten. Den första frågan har bedömts som en 

kvasi-autentisk fråga för att svaret går att hämta direkt från en mening i texten. Av samma 

anledning är frågans innehåll läsförståelse men det är också möjligt att själv komma på ett 

svar och kan därför även klassas som en analytisk fråga. Andra frågan är en icke-autentisk 

fråga då den börjar med att konstatera två saker som läsaren inte helt säkert har konstaterat 

själv än. Det påverkar svaret till den efterföljande frågan, eftersom läsaren har fått så mycket 

information innan frågan, får det läsaren att tro att det bara kan vara ett rätt svar på frågan. 

Frågor av denna typ som är inriktade åt ett särskilt håll eller väldigt specifika är vanliga i A-

boken. Frågan bedöms också som litteraturanalytisk då det är i texten som svaret på frågan 

står att finna. Den tredje frågan är mer diffus, man anar att där finns ett rätt svar men det är 

fritt fram att komma med egna förslag. Frågan är inte direkt litteraturanalytisk utan går 

utanför texten för att hitta svaren, därför bedöms frågan som kvasi-autentisk. Den sista frågan 

följer samma mönster som den andra frågan. Direkt efter Öppna texten kommer två frågor på 

Din tur: 

1. Hur kul är det? 
Det lilla textutdraget ger prov på olika sorters humor. Vems humor tilltalar dig mest? RoseMaries 
(fotot av katten som slappar i en solstol bredvid en drink), Ninjas (”Har ni registrerat 
partnerskap?”) eller författarens (”get-salt-terapeut”)? Diskutera ålderns betydelse för humorn. 
Försök komma på ett skämt som alla åldrar skrattar åt!  

2. En dag som gjord för terapi 
Mötet mellan den medelålders RoseMarie och den 17-åriga Ninja är beskrivet ur RoseMaries 
perspektiv (det är hon som är jaget i texten). Tänk dig att du är Ninja. Berätta samma möte hur 
hennes synvinkel. Vad ser Ninja? Vad tänker hon? Varför sitter hon där och gråter? Använd runt 
500 ord (utdraget ovan innehåller 800 ord). (Cederholm & Danell, 2006, s. 115) 

 

Den första frågan är svår att bedöma. Det frågas efter elevens uppfattning om humor men 

samtidigt är den ganska styrd genom att ge exempel på tre personers humor. I uppmaningen 

att diskutera ålders betydelse för humor är ramarna redan satta genom att konstatera att ålder 
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har betydelse för humorn. Den indirekta frågan blir då varför? En fråga som tycks ha ett 

färdigt svar. Den sista delfrågan är autentisk men ger intrycket at det är ett smått omöjligt 

uppdrag genom uppmaningen ”försök”.  

Den andra frågan uppmanar eleven till att skriva samma om möte utifrån Ninjas 

perspektiv. Trots ganska många tips, som kan ses som delar som ska finnas med i texten 

bedöms frågan som autentisk. Det är helt upp till eleven att hitta på vad flickan upplever.  

Textens och frågornas integrationsvärde presenteras i Figur 1 nedan Värde 1 visar att 

avsnittet precis når upp till gränsen för vad som kan anses vara integrerat. Fyra unika syften 

per text var kravet, detta är vad avsnittet har. Värde 2a visar att varje fråga i snitt behandlar 

1,33 syften. Värde 3a visar att varje syfte i snitt behandlas av 1,5 frågor. Värde 2b visar att det 

är 8 olika syften kopplade till texten.  

 

 

Figur 1: Integrationsvärden för avsnittet Ett kliv över generationsgränserna i A-boken. 

 

4.1.2 Uppdragen 

Till varje kapitel finns uppdrag att utföra som består av en eller flera frågor. I kapitel 1, ”Vem 

är du, vem är jag?”, är det tre frågor att besvara. Först ska klassen delas in i två grupper och 

varje halvklass producera en egen tidning där varje elev ska skriva en datorskriven sida var. 

Flera förslag på vad tidningen kan innehålla är erbjudna: personalpresentation, klassens 

schema, skolans historia, skvaller och rykten, lokalpresentation, reportage som beskriver en 

typisk skoldag, dagboksutdrag som beskriver en typisk skoldag, elevintervjuer, reportage om 

cafeterian, vaktmästeriet, rektor etc. Nästa arbetsuppgift är att intervjua en kompis under 10 

minuter och sedan skriva ett kapitel i en roman genom att använda handboken. Den sista 

övningen består av responsarbete. I grupper om fem ska varje person lämna den text som han 

eller hon är mest nöjd med från kapitlet. Dessa texter byts mot en annan grupps texter. 

Responsen går ut på att hitta sju goda exempel i texterna och sammanfatta dessa i en PM och 

sprida i klassen.  
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Som avslutning på kapitel 2, ”Skolan är granne med helvetet”, ska eleverna i grupp 

komma på, utföra och utvärdera ett projekt som ska handla om skolan och hur skolan 

påverkar människors liv. Tre förslag är givna men det är fritt att komma på egna projekt. De 

givna förslagen är dokumentärfilm eller fotoutställning om några personers dag i skolan, 

debattartikel eller debatt om vem som har makten i skolan samt en föreställning, musikal eller 

konsert på temat skolhistoria.  

Det tredje kapitlet, ”Läsare utan gränser”, har två arbetsuppgifter att välja mellan. Båda 

går ut på att argumentera om gränser mellan människor och tesen ska handla om gränsens 

upphävande. Eleven kan välja mellan att skriva en debattartikel, 500-700 ord, eller ett manus 

till ett muntligt anförande, c:a 5 minuter. 

I det fjärde kapitlet, ”Hjärnan dansar med sinnen”, ska eleven skriva en novell. Längd, 

ämne och upplägg är fritt men texten ska förmedla flera olika sinnesintryck till läsaren. Tre 

tips är givna för den som inte kommer på något eget att skriva.  

Det femte och sista uppdraget, till kapitlet ”Mellanlandningar i känslornas geografi”, 

består av tre arbetsuppgifter. Den första är att utifrån en bild skriva en dikt som förmedlar en 

känsla. Eleven ska tänka på att frigöra sig från språkregler, variera radlängderna, laborera, inte 

rimma, högts 24 versrader, lyfta fram något centralt i bilden, minst en metafor, en fråga och 

ett utrop. Det är en ganska styrd uppgift. I den andra arbetsuppgiften ska eleven skissa en bild 

av sitt framtida familjeliv och sedan diskutera detta med några kompisar och sedan skriva en 

novell som beskriver en scen ur ett framtida familjeliv. Den sista arbetsuppgiften går ut på att 

eleven ska sätta sig in i fjorton olika situationer och anteckna hur han eller hon skulle reagera. 

Efter det ska gruppen tillsammans fundera hur deras föräldrar och mor- och farföräldrar skulle 

reagera samt hur de själva skulle reagera om 15, 30 och 60 år. Efter det ska de skriva ett 

manus tar ca 5-10 minuter att framföra. Genomgående för uppdragen är att det är 

arbetsuppgifter som tar lite längre tid att genomföra. De är oftast autentiska och lämnar 

mycket till eleverna själva. Den mest inskränkande arbetsuppgiften var dikten till kapitel 5.  

4.2 Uppgiftskulturen i Känslan för ord. Svenska B 

Upplägget i Känslan för ord. Svenska B ser likadant ut som i Känslan för ord. Svenska 1. B-

boken har fler sidor än A-boken och innehåller därför fler frågor. I B-boken finns det totalt 

112 uppgifter av typen Öppna texten och 48 av typen Din tur. Totalt finns det 542 frågor 

varav 441 är Öppna texten och 101 frågor är Din tur. Öppna texten är i stor majoritet i alla 

kapitel och därmed även boken som helhet. Kapitel 5 är det kapitel där Öppna texten och Din 

tur är jämnast fördelat, Din tur står för 40 % av alla frågor. Annars har Din tur en liten andel 
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av alla frågor, aldrig mer än 27 % i ett kapitel. I boken som helhet är 23 % av alla frågor är 

Din tur 

Resultatet av frågornas autenticitet visar att icke-autentiska Öppna texten-frågor med stor 

majoritet är den vanligaste typen och utgör 55 % av alla frågor. Med betydligt färre andelar 

kommer kvasi-autentiska Öppna texten autentiska Öppna texten och autentiska Din tur. Detta 

visar att alla frågetyper av Öppna texten är vanligare än någon typ av Din tur. Man kan också 

se mönster genom att titta på frågornas innehåll, syfte, och autenticitet. Resultatet visar att det 

vanligaste innehållet i en fråga är icke-autentiska litteraturanalyser vilket utgör 21 % av alla 

frågor. Icke-autentiska läsförståelsefrågor är 13 % av alla frågor. Det autentiska innehållet 

med högst andel är litteraturanalyser med 7 %. Resultaten visar att utöver litteraturanalys, 

läsförståelse, värdegrund och egen uppfattning förekommer resterande syften ytterst 

sporadiskt. Texterna i B-boken är till största delen skönlitterära utdrag och vissa dikter i sin 

helhet samt faktatexter och konst. Resultaten visar att texterna är ojämnt fördelade mellan de 

olika genrerna. Texterna kommer dock från olika tider och olika platser vilket skapar ett 

varierat urval.  

Integrationsvärde 1 för B-boken visar att alla kapitel och boken som helhet håller sig 

mellan knappa 60 % och lite dryga 70 %. I boken som helhet finns alla syften med men 

kritiskt tänkande, grammatik, IT-vana och språksociologi i liten utsträckning. 

Integrationsvärde 2a visar i en jämförelse mellan A-boken och B-boken har B-boken fler 

syften per fråga, mellan 1,56 och 2,06 syften per fråga per kapitel. Integrationsvärde 2b visar 

ett snitt på antal syften per text, och här är det större skillnad mellan de olika kapitlen. Kapitel 

2 har högst snitt, 13,83 och kapitel 3 lägst. Med undantag av kapitel 2 ligger ändå alla kapitel 

mellan 7,5 och 9,0. Värde 3a visar ett snitt på antalet frågor per syfte. Ett högt värde visar att 

det är många frågor på ett syfte men också att det är få syften i kapitlet i relation till antalet 

frågor. Frågorna är ojämnt fördelade i kapitlen men ligger mellan 7 och 12 frågor per syfte i 

snitt. När detta jämförs med frågornas syfte blir en snedvridning synlig.  Resultatet visar att en 

tydlig majoritet av alla frågor hör till ett specifikt syfte, litteraturanalys. Värde 3b visar ett 

snitt på hur många texter som behandlar varje syfte. Detta är förhållandevis jämnt fördelat 

mellan kapitlen och ligger omkring två texter per syfte. Integrationsvärdena för boken som 

helhet är att varje fråga i snitt har 1,87 syften, att varje text har 9,19 syften och att varje syfte i 

snitt finns med i 7,86 texter. Integrationsvärde 3a visar att varje syfte i snitt behandlas av 

38,71 frågor men resultatet visar också att syftena är ojämnt fördelade. Av alla syften är det 

bara 8 syften av 14 som har ett frågeantal över snittet. Resterande 6 syften representeras med i 
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betydligt färre frågor. Det är också synligt att litteraturanalys och läsförståelse är de vanligaste 

syftena och störst andel av innehållet, 36 % respektive 16 %.  

Då det gäller redovisning är det i B-boken som i A-boken diskussion som är i majoritet, 

81 %. Av dessa är Öppna texten 95 %. Bortser man från dessa så är den vanligaste typen av 

redovisningsmetod skriftlig, 11 % och muntlig 5 %, men även annan form av redovisning och 

dramatisering förekommer. De produkter som blir resultatet av frågorna som är vanligast 

förekommande är diskussioner i grupp eller helklass följt av produkten debatt. Även om dessa 

är muntliga tar de skriftliga produkterna överhanden då de består av många fler olika typer av 

texter. Det förekommer även flera kortare pjäser som ska framföras och redovisningar inför 

klassen. Det rena färdighetstränandet finns men i liten utsträckning. Tittar man på de 

produkter som förekommer endast en gång så ser man att det till största delen rör sig om små 

texter eller roliga och annorlunda produkter, till exempel att teckna en serie eller stämma 

Ebba Grön. Anmärkningsvärt är dock att endast en av alla produkter i boken resulterar i en 

litteraturanalys och fyra i en stilanalys när 36 % av bokens innehåll är relaterat till 

litteraturanlys.   

4.2.1 Hektor och Andromake 

Analysen av Känslan för ord B visar att den överlägset vanligaste typen av fråga är Öppna 

texten, de är icke-autentiska och har en textanalytisk relation till texten. Det är mycket troligt 

att texten i fråga är ett skönlitterärt utdrag och att innehållet fokuserar på litteraturanalys eller 

läsförståelse som resulterar i en diskussion. Betydligt mindre vanliga är autentiska Öppna 

texten frågor men de är ändå vanligare än någon fråga av typen Din tur som oftast är 

autentiska. Dessa frågor har ofta en lös relation till texten och resulterar ofta i eget skrivande 

eller ett muntligt framförande. När jag valt uppgifter att analysera närmre har jag valt frågor 

som motsvarar dessa typiska drag med det undantaget att jag medvetet valt en text som 

innehåller en uppgift på Din tur för att även få med den typen av uppgift.  

Avsnittet Hektor och Andromake är ca 7 sidor långt och föregås av ett annat avsnitt också 

ur Iliaden, om Achillevs och Patroklos. Avsnittet Hektor och Andromake börjar med en 

presentation av utdraget: 

Miljön i Iliaden är på många vis lika manlig som i kung Rolands hjältesång – mod och stridskonst 
värderas högt och de manliga hjältarna tvekar inte att kasta sig in i striden. Det finns dock inslag 
av intressanta kvinnobilder i verket. [---] En mänsklig kvinnogestalt i berättelsen är Andromake 
och ett av de mest berömda partierna i berättelsen – och världslitteraturen – är när hon och hennes 
make, den hjältemodige Hektor, möts innan han ska bege sig ut i striden. (Cederholm & Danell, 
2007c, s. 86) 
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Därefter följer tre och en halv sida utdrag från Iliaden varav drygt en halv sida är en tavla av 

Jean Bernard Restout och föreställer Hektor som tar farväl av sin son och Andromake. Efter 

texturdraget följer fyra frågor till Öppna texten.  

1. Vilken taktik använder Andromake för att få sin man att strunta i kriget? 
2. I Homeros verk hittar man många, långa beskrivande utvikningar som känns som stickspår 

från den övriga handlingen. Ett exempel i det här utdraget är Andromakes beskrivning av hur 
hennes far och bröder blev dödade av Achillevs. Vilket syfte kan de där utvikningarna ha? 

3. Var föreslår Andromake att Hektor ska placera sin trupp – och varför just där? 
4. Vad är Hektor rädd för? (Cederholm & Danell, 2007c, s. 90) 

 

Den första frågan är en icke-autentisk fråga eftersom det finns ett tydligt rätt svar. Syftena 

med frågan är läsförståelse, litteraturanalys och litteraturhistoria. Svaret på frågan går att hitta 

i texten i en specifik mening men kan också vidareutvecklas. Den andra frågan är kvasi-

autentisk på grund av att så mycket information ges redan i frågan. Det signalerar att det finns 

ett tänkt rätt svar. Ändå är frågan så öppen att det går att komma med egna idéer. De tredje 

och fjärde frågorna är icke-autentiska frågor med läsförståelse, litteraturanalys och 

litteraturhistoria som syfte. Frågorna är till formen väldigt lika den första frågan.  

Efter frågorna kommer en underrubrik till avsnittet, Forntid och familj. Där förklaras att 

utdraget bryter mot resten av formen i Iliaden och att många forskare anser att det tyder på 

mer än en författare till verket, men det tilläggs att man nästan inte vet någonting om 

Homeros eller verkets uppkomst. Därpå följer en beskrivning av hur kriget slutar och att alla i 

Troja antingen blir dödade eller förslavade. Sedan följer en jämförelse mellan Färingasagan 

och Iliaden och hur starka och viktiga familjebanden är i de båda verken. Efter det är det 

elevens tur att arbeta med några frågor:  

1. Realistisk realism 
I de nordiska sagorna och i de homeriska berättelserna förekommer det en hel del 
övernaturligheter som trolldom och gudaingripanden. Trots det brukar man säga att berättelserna 
är realistiska. Läs i handboken om vad som var typiskt för den senare epoken realismen och sök 
sedan realistiska exempel i utdragen. Visa exemplen för dina kamrater och diskutera med dem vad 
som skapar realism i en text.  
 
2. Seglivade könsroller? 
Har synen på manligt och kvinnligt ändrats sedan Färingasagan och Iliaden skrevs eller hänger vi 
fast vid könsroller som gällt i århundraden? Vad i synsättet på kvinnligt och manligt i berättelserna 
känner du igen i din egen vardag?  
 
Här nedanför hittar du tre citat från Färingasagan och Iliaden. Utgå från citaten och utdragen ur 
berättelserna och skriv en krönika om hur dagens syn på manligt och kvinnligt förhåller sig till de 
könsroller som framställs i de båda verken. (Cederholm & Danell, 2007c, s. 91) 

 

Citaten från Färingasagan och Iliaden återges inte här men de handlar om modiga män och 

kvinnor och om män som beter sig som kvinnor och kvinnor som uppmanas att återgå till 

kvinnogöra. Med citaten avslutas avsnittet och ett nytt börjar. Den första frågan på uppgiften 
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Din tur är kvasi-autentisk, det finns vissa rätta svar som ska komma fram av studiet och det är 

bestämda texter som ska läsas för att nå målet. Ändå är frågan till viss del öppen. Syftena med 

frågan är främst litteraturhistorisk kunskap men också litteraturanalys utifrån ett realistiskt 

perspektiv. Den andra frågan är autentisk då mycket är upp till eleverna själva. Frågan är 

ganska styrd, men hindrar inte eleverna från att tycka det ena eller det andra. Syftet är främst 

värdegrundsarbetet och kommunikation, att skriva egna texter, i det här fallet en krönika.  

Integrationsvärdena för avsnittet redovisas i Figur 2 nedan. Värde 1 visar att avsnittet 

med ett syfte som marginal når upp till gränsen för vad som kan anses vara integrerat. Fyra 

unika syften per text var kravet, avsnittet har fem. Värde 2a visar att varje fråga i snitt 

behandlar 2,5 syften. Värde 3a visar att varje syfte i snitt behandlas av 1,2 frågor. Värde 2b 

visar att det är 15 olika syften kopplade till texten.  

 

 

Figur 2: Integrationsvärde 1-3 för avsnittet Hektor och Andromake i B-boken. 

 

4.2.2 Uppdragen 

Till kapitel 1, ”Svenskare än Sverige”, finns det två uppdrag. Det första går ut på samla bilder 

av eget tycke som representerar Sverige och sedan ha en utställning om Sverige. Varje bild 

ska motiveras för sin plats antingen i ett informationsblad eller på ett plakat intill bilden. Det 

andra uppdraget går ut på att skriva en motion till Sveriges riksdag om att nationalsången ska 

bytas ut och vad den ska bytas ut till, vilket inte nödvändigtvis behöver vara en sång.  

Kapitel 2, ”Din plats på jorden”, är ett stort uppdrag där eleven ska skapa en rollfigur som 

sedan ska skriva ett brev till regeringen och en insändare till en dagstidning, intervjua en 

annan rollfigur och skriva ett reportage om den, hålla ett tal, presentera en annan talare och 

innan rollpersonen för evigt läggs bort ska eleven skriva en dödsruna över rollfiguren.  

Kapitel 3, ”Mellan sanningar och lögner”, består av två större egenproducerade texter, en 

essä om varför så många tror på övernaturligheter och en rapport eller kritiskt granskande 
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reportage om något ovetenskapligt, till exempel spöken. Inga sidangivelser eller antal ord är 

angivna. Kapitel 4, ”Heder & samvete”, har ett stort uppdrag där eleverna ska skriva en 

utredande uppsats kring våldet i världslitteraturen. Eleverna ska utgå från 3 till 7 texter som 

kan finnas i boken, antologin eller någon annanstans. Flera förslag är givna. Det är inte 

fullständiga texter som ska vara med utan korta scener. Texterna ska jämföras med varandra 

och eleverna ska själva dra slutsatser från egna ställda frågor. Inte heller till denna uppgift 

nämns något om hur lång den ska vara.  

Det femte och sista kapitlet, ”I rörelse”, har omfattande uppdrag, närmare bestämt åtta 

stycken. Det första uppdraget går ut på att själv översätta ett utdrag från Tolkiens och sedan 

jämföra med de översättningar som finns i kursboken. Det andra uppdraget handlar om 

Tolkiens påhittade språk. Antingen kan eleverna besöka ett lokalt Tolkiensällskap och 

sammanställa resultaten i ett reportage eller söka reda på fakta om alviskan och skriva en 

artikel om språket. Även det tredje uppdraget handlar om Tolkien och hans trilogi och 

uppdraget förutsätter att eleven har läst böckerna eller sett filmerna. Uppdraget går ut på att 

skriva en essä som efterskrift till verket om byggd på de allegoriska tolkningar som Tolkien 

hävdade inte fanns. Resonemanget ska stödjas av citat och exempel ur böckerna. Det fjärde 

uppdraget är ett femminutersinslag i det fiktiva radioprogrammet Lyssnarnas litteratur. 

Lyssnarna får själva komma med författare som de anser är de största under sitt respektive 

århundrade. Eleverna ska motivera sitt val av författare och århundrade och hålla en fem 

minuter lång presentation om författaren och jämföra med andra stora författare. Det femte 

uppdraget handlar om att samla alla kapitlets författare till en talkshow där de utrycker samma 

åsikter som i sina texter. Alla utom en i en grupp väljer en text och författare var, den som 

blev över är värd för programmet och ska ställa intressanta frågor till författarna/eleverna för 

en god diskussion. De sjätte och sjunde uppdragen går ut på att teckna en serie om utveckling 

i tolv rutor. Den första serien ska baseras på ett kort utvecklingsscenario och den andra serien 

på valfri roman. Den sista uppdraget i boken handlar om Strindberg, eller om hur Strindberg 

såg på saker och ting. Eleven ska läsa novellen Mateo Falcone från kapitel 2 och skriva en 

recension på den som Strindberg skulle ha gjort. I uppgiften beskrivs Strindberg som 

”darwinismens och psykologins största fan” (Cederholm & Danell, 2007c, s. 371) som 

dessutom ogillar kvinnors kamp för jämlikhet.  

Uppdragen är förhållandevis lika i A-boken och B-boken. Man kan man säga ett de 

genomgående är autentiska om än hårt styrda. Eleverna har frihet att lösa uppgifterna som de 

finner bäst. Jämför man uppdragen i A-boken och B-boken blir det tydligt att uppdragen är 

betydligt större i B-boken, mer krävande språkmässigt, mer krävande tidsmässigt.  
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5. Helhetsperspektiv 

Resultaten visar tydligt att många olika områden inom svenskämnet finns representerade i 

Känslan för ord 1 och B. Kan man kalla ett innehåll integrerat när mer än hälften av innehållet 

rör litteraturanlys och läsförståelse? Litteraturanalys och läsförståelse står för 53 %  av 

innehållet i A-boken och 63 % av innehållet i B-boken. Molloy menar att litteratur kan vara 

ett bra sätt att närma sig värderingsfrågor (Molloy, 2007, s. 29f) men få frågor i Känslan för 

ord används till det. Endast 15 % av alla frågor i A-boken och 17 % i B-boken handlar om 

värdegrundsuppdraget. Trots att inte allt för många frågor berör värdegrunden är området 

ändå det tredje största området. Det innebär att det inte är mycket utrymme kvar till resterande 

delar av svenskan. Ett sammanhållet ämne betyder inte att alla delar ska ha lika mycket 

utrymme men det borde betyda att alla delar ska finnas med mer eller mindre hela tiden och i 

större omfattning än vad Känslan för ord uppvisar. 

Bristerna i Känslan för ord är flera, och enligt min åsikt omfattande, i förhållande till ett 

integrerat ämne. Till att börja med visar analysen på A-boken ett stort glapp mellan 

textförståelse och andra delar av svenskämnet. IT-vana finns överhuvudtaget inte med i 

frågorna. Det närmaste IT en fråga kommer är: ”Gör tio smileys – gamla beprövade och dina 

egna uppfinningar – och låt olika människors se på dem och tala om för dig vilka budskap de 

tycker att figurerna förmedlar” (Cederholm & Danell, 2006, s. 31) Detta har ingenting med 

IT-vana att göra utan handlar om hur man kan uttrycka olika känslor. Frågan är heller inte 

explicit med att symbolerna ska göras på datorn, det nämns inte hur de ska göras. Det är också 

anmärkningsvärt att argumentation, 2% av alla frågor berör området, och kritiskt tänkande, 

2%, har sådan liten del i det svenskämne som presenteras, detta är viktiga delar i svenskämnet 

och betonas i kursplanen. Se 2.2 Svenskämnets innehåll. 

IT-vana finns inte uttryckligen med i kursplanen för Svenska B men kursen ”breddar och 

fördjupar” (Skolverket, 2010, s. Ämnets karaktär) kunskaperna från Svenska A och då borde 

rimligtvis IT-vana vara en del av innehållet. IT-vana finns med i B-boken men inte i någon 

större utsträckning och inte i varje kapitel, endast 1 % av alla frågor berör IT. Argumentation 

och kritiskt tänkande finns med i högre grad i B-boken än i A-boken men endast med 5 % 

respektive 4 % av alla frågor berör områdena.   

Med dessa låga andelar på så viktiga områden kan man inte säga att Känslan för ord fullt 

ut är integrerat. De frågor som berör värdegrunden handlar mestadels om relationen kvinnor 

och män och om främlingsfientlighet. Tyvärr faller många av värdegrundsfrågorna platt då de 
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antingen är icke-autentiska eller mer fixerar en fördom istället för att bekämpa den. Ett sådant 

exempel är följande fråga på Din tur.  

Man kan lugnt hävda att våldet i vår tid är ett manligt problem. Hur skulle världen se ut om inte 
styrka, hjältemod, aggressivitet och vapen var så starkt kopplade till manlighet? Tanken svindlar. 
Även om det finns många våldsamma kvinnor står de för en ytterst obetydlig del av det totala 
våldet. Tevebilderna visar vrålande, sparkande, skjutande, sten- och brandbombskastande massor 
på gatorna, men ser man närmare efter är de alla unga män. Varför är det så? Du ska nu reda ut 
begreppet manlighet i en essä. Du får använda högst 5000 tecken för att beskriva de olika sidorna 
av manligheten, jämföra med kvinnlighet, berömma och kritisera. Notera hur manliga ideal 
befinner sig i förändring och gissa kring vart vi är på väg. Hur ser mannens utveckling ut? 
Kommer morgondagens män att vara friare, lyckligare, fredligare? Vem vill ha en mjuk man? 
Vilken sorts manlighet är önskvärd? (Cederholm & Danell, 2007c, s. 288f) 

 

Innan den egentliga uppgiften läggs fram hävdas att manlighet är förknippat med våld, att 

väldigt få kvinnor är våldsamma och att alla som kastar stenar på gatorna är unga män. 

Förutom att pojkar och män kan känna sig kränkta av dessa slutsatser fäster det fördomar: det 

som står i en lärobok måste väl ändå eleverna kunna lita på? Inte nog med att manligheten och 

unga män framställs som våldsverkare så fastställer frågan främlingsfientliga fördomar. Inget 

av det våld som nämns är kopplat till Sverige, det är våld från andra delar av världen, jag ser 

bilder från Mellanöstern när jag läser texten och frågar mig om alla unga män där är 

terrorister. 

Ett annat omfattande problem i läromedlet är den låga andelen autentiska frågor. I 

majoriteten av de frågor som ställs är det inte ett fritt arbete med texten som blir synligt. 

Förväntade svar och det faktum att det finns förslag på rätta svar till frågor av typen Öppna 

texten gör att arbetet med frågorna handlar om att gissa rätt. Som tidigare nämnts så skriver 

författarna att frågor av typen Öppna texten kan fungera som en bra ingång till en diskussion 

av texten. Analysen visar att så inte är fallet. För att en diskussion ska bli möjlig krävs 

öppnare och mer autentiska frågor där alla deltagare är med i diskussionen på samma villkor 

och där inga svar är givna eller mer värda än andra. I Känslan för ord. Svenska 1 är det 

alldeles för ofta att inte alla är med i diskussionen på samma villkor, det finns förslag på 

färdiga svar och läraren förväntas veta mycket mer än eleverna. 

Då det gäller A-boken är det anmärkningsvärt att två av uppgifterna rörde 

manusförfattande, ett talmanus och ett dramamanus men ingen av dem skulle sättas i verket. 

Jag ifrågasätter vitsen av att skriva ett tal när det inte ska framföras, vad vinner eleverna på 

det? Som analysen har visat är detta förfarande inte ovanligt i böckernas uppgiftskultur. Jag 

tycker att många av uppgifterna, för exempel se 4.1.1 Ett kliv över generationsgränsen och 

4.2.1 Hektor och Andromake, saknar verklighetsförankring och fokus på processinriktat 

lärande då de texter som blir produkten bara är till för att skrivas. De ska inte användas till 
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något utanför skolan eller vidare i undervisningen, ett tydligt exempel är formuleringen: 

”Innan du för evigt lägger bort din rollperson”(Cederholm & Danell, 2007c, s. 151). Det finns 

dock några undantag där frågorna bygger på varandra eller tidigare lästa texter men de allra 

flesta frågorna är klara när de är besvarade. Det processinriktade lärandet är viktigt för ett 

integrerat svenskämne och därför bidrar inte många av frågorna och produkterna till ett 

integrerat svenskämne. 

Det vidgade textbegreppet får ett vist utrymme i läromedlet men endast i form av bilder 

och i liten utsträckning, 4 % i A-boken och 6 % i B-boken. Till dessa bilder finns det fler 

bilder i boken de saknar dock frågor i kursböckerna och har istället frågor i lärarguiderna. 

Bland annat finns det där frågor på de helsidesbilder som inleder varje kapitel. Hur dessa 

frågor är utformade ryms inte i studien men de bildanalytiska frågorna i kursböckerna är 

övervägande icke-autentiska, vilket drar ner integrationen. Förutom bilder lämnas tips på 

filmer som eleverna kan se på egen hand, vilket är bra men ingen av frågorna bygger på att 

man sett en film eller lyssnat på musik. Det finns med några låttexter i kursböckerna men det 

uppmanas aldrig att lyssna på låten och ”läsa” texten i sitt rätta sammanhang. Däremot bygger 

flera frågor på att man läst en bok utanför kursboken så att gå utanför boken kan inte vara ett 

hinder.  

Det är lättare att säga vad som inte uppfylls än vad som uppfylls. Men texturvalet i 

Känslan för ord är i huvudsak bra. A-boken är rikligt varierad mellan olika typer av texter, 

kompletta så väl som utdrag av skönlitteratur, poesi, presstext och facklitteratur från olika 

kulturer och olika tider. B-boken har ett färre genrer representerade och en stor majoritet av 

texterna är skönlitteratur eller poesi. Trots ett tydligt litteraturhistoriskt fokus i B-boken är 

moderna texter en naturlig del av urvalet och stödjer på ett bra vis de klassiska texterna. De 

arketypiska dragen i litteraturen som kursplanen belyser lyfts fram på ett positivt sätt. 

Litteraturen används ofta till att eleverna får skriva egna texter utifrån ett bestämt ämne. I A-

boken är det ofta långt mellan den lästa textens budskap och innehåll och den egna textens 

syfte men detta förbättras avsevärt till B-boken där läsning och skrivning blir en bättre helhet. 

 Hur kan man placera Känslan för ord i L-G Malmgrens konceptionstriangel? Stjärnan i 

Figur 3 nedan visar detta. Svenskämnet i Känslan för ord handlar främst om formalisering 

och kulturarv. Många av frågorna upplevs inte som meningsfulla utan handlar om 

färdighetsträning, om än väl dold färdighetsträning. I lärarhandledningen till boken 

återkommer formuleringar om uppgifterna och dess syfte som ”övningar” (Cederholm & 

Danell, 2007b, ss. 6,7), ”öva basfärdigheter” (s. 40), ”träna inför projektarbeten och 

rapportskrivande” (s. 40) och ”färdighetstränande uppgifter” (s. 104) visar tydligt att ett av 
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syftena med uppgifterna och frågorna är att färdighetsträna eleverna. Resultaten har också 

visat på att mer än hälften av alla frågor behandlar litteratur och därmed kulturarvet, även om 

urvalet är bra med gammalt och nytt. Böckerna eftersträvar att stundtals utgå från eleverna 

men den stora mängden icke-autentiska frågor motsäger detta och de frågor som är autentiska 

räcker inte för att kunna placera ämnet åt det erfarenhetspedagogiska hållet. 

 

   

Svenska som 
färdighetsämne 
(formalisering) 

Svenska som 
erfarenhets-pedagogiskt 
ämne (funktionalisering) 

Svenska som  litteraturhistoriskt 
bildningsämne (kulturarv) 

Figur 3: Känslan för ords placering i L-G 
Malmgrens konceptionstriangel (1996). 
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6. Diskussion och slutsats 

Vad är ett integrerat ämne? Begreppet används ofta i min bakgrundslitteratur men är svårt att 

definiera. Av det material som jag har haft tillgång till finns ingen definition på begreppet. 

Vad kan ett integrerat ämne innebära? Integrera betyder att man får olika delar att 

sammansmälta till en helhet eller att inordna en del som en naturlig del i en helhet (ne.se, 

2009c). Integration eller integrering syftar på en process eller resultatet av en process som 

leder till att skilda enheter förenas (ne.se, Integration, 2009b). Ett integrerat ämne betyder 

alltså att olika delar av ämnet tillsammans ska bilda en naturlig helhet. Ett annat utryck för 

detta är ett sammanhållet ämne.  

 Forskare, teoretiker och skolverksamma strävar alla åt samma håll men med fokus på 

olika delar av svenskämnet. Flertalet av den litteratur som ligger till grund för studien kan 

tyckas utrycka ”använd den har metoden eller ämnesområdet och få med dig resten på köpet”. 

Självklart är det ingen av författarna som utrycker sig så eller hävdar att det är enkelt. 

Tvärtom, alla är överens om att det är svårt att ändra på traditioner och vanor och planeringen 

blir inte alltid som man tänkt sig. Men alla har något de tror på, något de brinner för och som 

kan vara lösningen på svårigheterna med undervisningen. Litteraturläsning med fria samtal 

och fritt skrivande är en väg (Applebee, Burroughs, & Stevens, 2000), (Brodow & Rininsland, 

2005) och (Langer, 2005), processinriktad och erfarenhetspedagogisk undervisning 

(Thavenius 1977) en annan väg, det vidgade textbegreppet och (Olin-Scheller 2006), 

autentiska frågor och uppföljning (Dysthe 1996) ytterligare en och demokratiuppdraget 

(Molloy 2007) inte att förglömma.  

Alla har något viktigt att framföra, alla utgår från styrdokumenten och alla vill skapa ett 

så bra ämne som möjligt. Skulle ett integrerat svenskämne vara alla dessa bitar tillsammans? 

Begreppet växer, det som från början inte verkade så svårt, att hålla samman olika delar av 

svenskämnet har blivit enormt, men är det omöjligt? I takt med att resultaten har växt fram 

och jag studerat bakgrundslitteraturen har en bild av ett integrerat och sammanhållet ämne 

växt fram. Det kan tyckas underligt att lägga definitionen av en del av syftet med studien sist, 

men så har processen sett ut. Definitionen är en del av slutsatsen.  

Först måste man titta på vad som ska rymmas i ett sammanhållet ämne och sedan hur 

dessa delar kan samspela för att skapa en helhet. De delar som ska ingå bör minst vara de 

delar som tas upp i 2.2 Svenskämnets innehåll, de delar som mer eller mindre tydligt kan 

uttolkas från styrdokumenten och som många forskare och teoretiker ställer sig bakom. Dessa 

delar kan sammanfattas till muntlig och skriftlig framställning, grammatik, språklig 
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medvetenhet, språkhistoria, språksociologi, litteraturhistoria, litteraturanalys och arketypiska 

frågor, olika genrer och kompletta texter och utdrag, vidgade textbegreppet med media, film 

och bilder, IT-vana, kritiskt tänkande och demokratisk anda. Dessa delar ska kunna samspela 

på många olika plan för att bli ett integrerat ämne.  

Ett sammanhållet ämne har ett varierat arbetsätt där skriftlig och muntlig kommunikation 

blandas med enskilt arbete och samarbete i olika grupper i demokratisk anda. Ett 

sammanhållet ämne är en process där nästa moment bygger på tidigare erfarenheter och 

kunskaper som erövrats i klassrummet. Ett sammanhållet ämne bygger i huvudsak på 

autentiska och öppna frågor för att låta eleverna konstruera sin egen kunskap i ett 

verklighetssammanhang. Ett sammanhållet ämne ger eleverna motivation till att arbeta vidare, 

bekräftelse på att det som har producerats i skolan är av betydelse och en överblick av en 

annars tjock massa av texter, namn och ismer. Ett på allvar sammanhållet ämne ger ämnet 

mening och syfte.  

Är detta ämne möjligt att få fram? Ja, jag tror att det är det men det kräver kunskaper, 

kreativitet, hårt arbete, tålamod och respekt för varandra. Jag tror att det är möjligt att uppnå 

ett liknande ämne, men det kräver mycket av både lärare och elever. Jag tror liksom de flesta 

forskare inte att det går att skapa ett färdigt recept på svenskämnet, eller en metod. Men man 

kan ställa upp ingredienserna och pröva sig fram, våga misslyckas ibland och göra succé allt 

eftersom. Varje lärare måste hitta sin egen unika stil och stilen måste anpassas till varje unik 

klass. Men mest av allt krävs nog en vision, en vilja att förändra och förbättra.  

Syftet med studien var dels att se vilket innehåll Känslan för ord har, dels hur integrerat 

detta innehåll är. Innehållet är framför allt av litteraturanalytisk karaktär och läsförståelse med 

inslag av värdegrundsarbete och egen uppfattning. Kritiskt tänkande, IT-vana, språksociologi, 

språkhistoria, grammatik och argumentation förekommer ytterst sparsamt i förhållande till 

resterande innehåll.  

Uppfyller läromedlet det mål som författarna ställde, är det ett läromedel som ”på allvar 

integrerar ämnets olika delar” (Gleerups läromedel 2009, uå, s. 2)? Jag tror att det är möjligt 

att uppnå ett integrerat ämne men det är svårt att se hur en lärobok kan nå upp till definitionen 

ovan. Läroboken kan inte på allvar integrera med eleverna och bygger på en uppgiftskultur 

som i praktiken betyder att eleverna ska läsa av vad som ska göras, hur det ska göras och hur 

det kommer att bedömas (Ullström, 2007, s. 128f). En bok som till stor del går ut på 

färdighetsträning har svårt att ge ett integrerat ämne. Därför måste en bedömning av 

läroboken lätta på definitionen och anpassa till mediet.  
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Många resultat visar på att läromedlet är ganska integrerat, mitt sammanlagda intryck 

utifrån de data som framkommit i resultatet är att det är integrerat till hälften. Att säga ett 

integrationsvärde som något annat än ett intryck är anser jag tyvärr inte är möjligt. De resultat 

som framkommit är av så olika karaktär att det är svårt att värdera dem mot varandra på ett 

objektivt sätt. Därför måste varje person själv avgöra om han eller hon tycker att värdena når 

upp till ett integrerat ämne. Mitt intryck av ett till hälften integrerat ämne grundar sig dels i att 

mer än hälften av alla frågor är ickeautentiska, att läsförståelse har så stort utrymme och att 

integrationsvärde 1 för alla kapitel ligger mellan 43 % och 71 %.  

Läromedlet uppvisar flera allvarliga brister, det är ett stort glapp mellan textförståelse och 

övriga delar i ämnet, IT-vana, språksociologi, argumentation och kritiskt tänkande finns 

nästan inte med alls, frågorna fastställer oftare fördomar än vad dessa bekämpas, det är stor 

andel icke-autentiska frågor där verklighetsanknytning saknas och ytterst lite vidgat 

textbegrepp.  

Förtjänsterna i läromedlet är texturvalet som speglar en stor del av den klassiska och 

aktuella litteraturen liksom hur dessa ofta leder till att eleverna ska skriva på egen hand. I A-

boken är det dock långt mellan läsning och skrivning, i B-boken förbättras detta avsevärt. 

Uppdragen är ibland väldigt innovativa och ofta får eleverna fritt spelrum men ibland känns 

de alltför traditionella.  

Till sist, arbetet med läromedlet har fått mig att se hur komplext ett integrerat ämne är 

och hur svårt det kan vara att förverkliga. Men det är inte omöjligt. Läroboken som media är 

svår att fullt ut få integrerad då dessa bygger på en uppgiftskultur och dessa uppgifter är ofta 

formaliserade. För att vara en lärobok kan man ändå säga att Känslan för ord drar åt det 

integrerade hållet med tema, diskussioner och stora uppgifter men når inte ända fram. Vill 

man arbeta med ett integrerat ämne utifrån en lärobok så är Känslan för ord så god som 

någon. Men ett riktigt integrerat ämne kan det bara bli om arbetet utgår från den aktuella 

undervisningssituationen med alla faktorer det innebär, och det kan ingen lärobok göra.  
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Bilaga 1 – Beräkning av integrationsvärdena 

Studien är upplagd som så att det är möjligt att jämföra många olika delar med varandra vilket 

ger en stor mängd jämförande möjligheter så när alla frågorna var bedömda fanns en stor 

mängd data att analysera. Detta kan vara på olika plan, som texternas utförande, frågornas 

olika former och syften. Integrationen kan också analyseras utifrån text, kapitel och bok som 

helhet. Känslan för ord bedömdes dels utifrån innehållet och frågetyper men också utifrån 

fem olika integrationsvärden: 1, 2a, 2b, 3a och 3b vilka förklaras nedan. Den stora mängden 

data gör det svårt att ge en enkel men samtidigt koncentrerad bild, därför är så mycket data 

presenterad som möjligt för att läsaren ska kunna bilda sin egen uppfattning och följa 

analysen. I genomgången av svenskämnet och dess innehåll har stor vikt lagts vid litteraturen 

och dess möjligheter för ett integrerat arbetsätt. Därför får litteraturanalys och läsförståelse ta 

mer utrymme än de resterande syften. Litteraturanalys och läsförståelse delar på 30 % av det 

totala antalet syften och resterande 12 unika syften delar på 70 %. Syftesnittet beräknas enligt 

följande:  

• Litteratur: (Antal frågor per kapitel) * 0,3 = (Syftesnitt) vilket i sin tur ger (Syftesnitt) – 2 

= (Minsta antal frågor).   

• Resterande syften: (Antal frågor per kapitel) * 0,7 =X vilket i sin tur ger X/12= 

(Syftesnitt) som ger (Syftesnitt) – 2 = (Minsta antal frågor)  

 

Minsta frågor är vad varje unika syfte måste uppnå för att anses som integrerade. Dock kan 

varje syfte aldrig ha färre än två frågor för att vara integrerat. Om formeln appliceras på 

Kapitel 1 i A-boken ser det ut som i följande exempel. Litteraturanlys och läsförståelse: 43 

frågor *0,3 = 12,9 i syftesnitt. 12,9-2=10,9≈ Minst 11 frågor för att räknas som integrerat. 

Resterande syften: 43*0,7=30,1. 30,1/12=2,51. 2,51-2=0,51. Men kan inte vara mindre än 2 

och därför är syftesnittet 2. Nedan redovisas för respektive kapitel och boks syftesnitt: 
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Tabell 1: Syftesnitt, snitt som används för att räkna ut integrationsvärde 1.  

Antal 

frågor 

Syftesnitt 30 

% 

Minsta antal 

frågor 

Syftesnitt 70 

% 

Minsta antal 

frågor 

A- boken           

Kapitel 1 43 12,9 11 2,51 2 

Kapitel 2 69 20,7 19 4,03 2 

Kapitel 3 59 17,7 16 3,44 2 

Kapitel 4 86 25,8 24 5,02 3 

Kapitel 5 67 20,1 18 3,91 2 

Boken 324 97,2 95 18,90 17 

B-Boken       

Kapitel 1 117 35,1 33 6,83 5 

Kapitel 2 123 36,9 35 7,18 5 

Kapitel 3 121 36,3 34 7,06 5 

Kapitel 4 111 33,3 31 6,48 4 

Kapitel 5 70 21,0 19 4,08 2 

Boken 542 162,6 160 31,62 30 

 

Integrationsvärde 1 beräknas enligt formeln: (Antal integrerade syften per kapitel) / (Totala 

antalet syften som undersökts: 14). Värdet visar i procent andel integrerade syften kapitel eller 

bok. Värdet visar endast integrerade syften och måste därför kompletteras med vilka syften 

som är med men inte i tillräckligt hög grad, vilka som tar plats på andras bekostnad och vilka 

som inte är med alls. Integrationsvärde 1 för en text är lite svårare att beräkna, för texter 

fungerar inte formeln. Textens värde beräknas utifrån hur många frågor varje undersökt text i 

boken har i snitt. För A-boken är detta 4,5 och B-boken 4.9. Utifrån detta bör man kunna säga 

att varje fråga ska ha ett unikt syfte. Detta innebär då att för att en text ska vara integrerad bör 

varje text ha minst 4 olika unika syften.  

Kapitel 1 i A-boken används för att ge exempel på integrationsvärdena. Alla syften med 

2, lägre var inte möjligt att gå, eller fler frågor bedöms som integrerade i kapitlet. Totalt 

uppfyller 6 syften detta. Detta ger värdet 6/14= 43 % integrerat. Argumentation, 

litteraturhistoria och språksociologi finns med men i för liten utsträckning. Kommunikation, 

ordförståelse och konst tar upp mest frågor på bekostnad av de övriga syftena. Grammatik, 

kritiskt tänkande och IT-vana finns inte med alls.  

Integrationsvärde 2a beräknas av en texts, ett kapitels eller en boks (totala antal syften) / 

(antal frågor). Värdet visar ett snitt på hur många syften varje fråga har för ett kapitel eller en 

bok. Integrationsvärde 2b beräknas på ett kapitel eller en boks (totala antal syften) / (antal 

texter). Värdet visar ett snitt på hur många syften varje text har för ett kapitel eller en bok. För 
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kapitel 1, A-boken, ger denna beräkning: 2a) 44 syften delat på 43 frågor = 1,02 syften per 

fråga. 2b) 44 syften delat på 11 texter = 4,00 syften per text.  

Antalet unika syften per text, kapitel och bok visar vilket innehåll som presenteras och 

dess frekvens. Detta redovisas i en tabell. Integrationsvärde 3a, (antal frågor)/(antalet 

representerade unika syften) visar i snitt hur många frågor som behandlar varje syfte. 

Integrationsvärde 3b, (antal texter)/(antalet representerade unika syften) visar i snitt hur 

många texter som behandlar varje syfte. För kapitel 1, A-boken, ger dessa beräkningar: 3a) 43 

frågor delat på 11 unika syften = 3,91 frågor per syfte. 3b) 11 texter delat på 11 unika syften = 

1.00 texter per syfte.  

 Ett integrerat arbetsätt kan bygga på ett förlopp (Svedner, 1984, s. 136) och därför bör 

mer eller mindre alla delar vara med hela tiden. Dysthe fastställer att ”en bra pedagogik 

bygger på variation” (Dysthe, 1996, s. 180). Därför är det inte möjligt eller eftersträvansvärt 

att alltid arbeta med autentiska frågor och uppföljning (Dysthe, 1996, s. 179), uppfylla 100 % 

integration eller nå höga medelvärden. 
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Bilaga 2 – Resultatredovisning för Känslan för ord 1 

Tabell 2. Förklaring av använda förkortningar 

Kategori Förkortning Kategori Förkortning  Kategori Förkortning 

Öppna texten ÖT Textens intryck TI  Litteraturanalys LA 

Din tur DT Helhet H  IT-vana IT 

Autentiska A Utdrag U  Värdegrund VÄ 

Kvasi-autentiska KA Grammatik GR  Konst KO 

Icke-autentiska IA Ordförståelse  OR  Kritiskt tänkande KR 

Textanalys TA Läsförståelse LÄ  Egen uppfattning EU 

Utanför texten UT Språkhistoria SH  Argumentation AG 

Språkligt SP Språksociologi SS  Kommunikation KM 

Bildanalys BA Litteraturhistoria LH  

 

 

 

Figur 4. Figuren visar antal frågor i boken uppdelat på Öppna texten, Din tur och de totala 

antalet frågor per kapitel och boken som helhet. .  

 

Tabell 3. Tabellen visar frågornas autenticitet i relation till om de är av Öppna texten eller 

Din tur. Frågorna redovisas per kapitel och boken som helhet. Procentsatsen visar andel 

frågor i boken som helhet.  

Typ Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Boken Procent 

Icke-autentiska ÖT 10 43 37 63 35 188 58% 

Autentiska DT 16 11 8 7 19 61 19% 

Autentiska ÖT 6 5 6 8 5 30 9% 

Kvasi-autentiska ÖT 4 4 5 7 6 26 8% 

Kvasi-autentiska DT 2 4 3 0 1 10 3% 

Icke-autentiska DT 5 2 0 1 1 9 3% 

Totalt 43 69 59 86 67 324 100% 
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Tabell 4. Tabellen visar frågornas autenticitet i relation till syfte per kapitel och boken som 

helhet.  

Syfte och autenticitet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Boken 

Litteraturanalys IA 1 20 19 38 17 95 

Läsförståelse IA 3 12 14 34 16 79 

Kommunikation A 9 5 4 7 14 39 

Litteraturanalys A 5 6 5 8 12 36 

Värdegrund A 3 5 10 3 9 30 

Ordförståelse IA 5 6 3 9 5 28 

Egen uppfattning A 2 2 2 4 4 14 

Litteraturanalys KA 0 3 2 3 4 12 

Värdegrund IA 1 2 7 1 0 11 

Konst IA 3 1 0 1 6 11 

Konst KA 2 1 0 3 3 9 

Grammatik IA 0 3 1 4 0 8 

Värdegrund KA 0 0 5 0 1 6 

Egen uppfattning KA 1 1 3 1 0 6 

Kommunikation KA 1 1 1 1 1 5 

Konst A 2 1 0 0 1 4 

Argumentation A 1 1 1 1 0 4 

Kommunikation IA 1 0 0 2 0 3 

Språkhistoria KA 2 1 0 0 0 3 

Kritiskt tänkande IA 0 0 0 3 0 3 

Egen uppfattning IA 0 0 2 0 0 2 

Grammatik KA 0 1 0 1 0 2 

Argumentation IA 0 1 0 1 0 2 

Språkhistoria IA 0 1 0 1 0 2 

Kritiskt tänkande A 0 0 0 1 1 2 

Litteraturhistoria IA 1 0 1 0 0 2 

Läsförståelse A 0 0 1 0 0 1 

Läsförståelse KA 0 0 0 1 0 1 

Ordförståelse A 0 0 0 0 1 1 

Grammatik A 0 0 0 1 0 1 

Språksociologi A 1 0 0 0 0 1 

Ordförståelse KA 0 0 0 0 0 0 

Argumentation KA 0 0 0 0 0 0 

Språkhistoria A 0 0 0 0 0 0 

Kritiskt tänkande KA 0 0 0 0 0 0 

Litteraturhistoria A 0 0 0 0 0 0 

Litteraturhistoria KA 0 0 0 0 0 0 

Språksociologi KA 0 0 0 0 0 0 

Språksociologi IA 0 0 0 0 0 0 

IT-vana 0 0 0 0 0 0 

Totalt 44 74 81 129 95 423 
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Tabell 5. Tabellen visar frågornas autenticitet i relation till deras textrelation per kapitel och 

boken som helhet. Procentsatsen visar andel frågor i boken som helhet.  

Typ Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Boken Procent 

Icke-autentiska TA 5 33 31 54 22 145 45% 

Autentiska UT 15 10 9 7 19 60 19% 

Icke-autentiska SP 4 9 3 9 4 29 9% 

Autentiska TA 4 6 5 8 3 26 8% 

Kvasi-autentiska TA 1 3 2 2 3 11 3% 

Icke-autentiska BA 3 1 0 1 6 11 3% 

Kvasi-autentiska UT 2 2 5 1 0 10 3% 

Icke-autentiska UT 3 2 3 0 2 10 3% 

Kvasi-autentiska BA 2 0 0 3 3 8 2% 

Kvasi-autentiska SP 1 2 0 1 0 4 1% 

Autentiska BA 2 0 0 0 1 3 1% 

Kvasi-autentiska TI 0 1 1 0 1 3 1% 

Icke-autentiska TI 0 0 0 0 2 2 1% 

Autentiska SP 0 0 0 0 1 1 0% 

Autentiska TI 1 0 0 0 0 1 0% 

Totalt 43 69 59 86 67 324 100% 

 

 

Figur 5. Figuren visar antal texter och vilken genre de tillhör samt om de har återgivits 

kompletta eller som utdrag per kapitel och boken som helhet.   

 

 

Figur 6. Figuren visar integrationsvärde 1 för kapitlen.  
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Tabell 6. Tabellen visar antal syften per kapitel och för boken som helhet (Frekvens), hur 

många procent av innehållet behandlas av varje syfte (Innehåll) samt hur många procent av 

alla frågor som behandlas av ett syfte (Frågor) 

Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Syfte Frekv Innehåll Frågor Syfte Frekv Innehåll Frågor Syfte Frekv Innehåll Frågor

KM 11 25% 26% LA 29 39% 42% LA 26 32% 44%

Ko 7 16% 16% LÄ 12 16% 17% VÄ 22 27% 37%

LA 6 14% 14% VÄ 7 9% 10% LÄ 15 19% 25%

OR 5 11% 12% KM 6 8% 9% EU 7 9% 12%

VÄ 4 9% 9% OR 6 8% 9% KM 5 6% 8%

LÄ 3 7% 7% GR 4 5% 6% OR 3 4% 5%

EU 3 7% 7% KO 3 4% 4% GR 1 1% 2%

SH 2 5% 5% EU 3 4% 4% AG 1 1% 2%

AG 1 2% 2% AG 2 3% 3% LH 1 1% 2%

LH 1 2% 2% SH 2 3% 3% Totalt 81 100% 137%

SS 1 2% 2% Totalt 74 100% 107%

Totalt 44 100% 102%

11 10 9

Kapitel 4 Kapitel 5 A-boken

Syfte Frekv Innehåll Frågor Syfte Frekv Innehåll Frågor Syfte Frekv Innehåll Frågor

LA 49 37% 57% LA 33 35% 49% LA 143 34% 44%

LÄ 35 27% 41% LÄ 16 17% 24% LÄ 81 19% 25%

KM 10 7% 12% KM 14 15% 21% VÄ 47 11% 15%

OR 9 7% 10% VÄ 10 11% 15% KM 47 11% 15%

GR 6 5% 7% KO 10 11% 15% OR 29 7% 9%

EU 5 4% 6% OR 6 6% 9% KO 24 6% 7%

VÄ 4 3% 5% EU 4 4% 6% EU 22 5% 7%

KO 4 3% 5% KR 1 1% 1% GR 11 3% 3%

KR 4 3% 5% Totalt 94 100% 140% AG 6 1% 2%

AG 2 2% 2% SH 5 1% 2%

SH 1 1% 1% KR 5 1% 2%

Totalt 131 100% 152% LH 2 0% 1%

SS 1 0% 0%

Totalt 423 100% 131%  
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Figur 7. Figuren visar integrationsvärde 2a, 2b, 3a och 3b för kapitel. 

 

 

Figur 8. Figuren visar integrationsvärde 2a, 2b, 3a och 3b för boken som helhet. 

 

Tabell 7. Tabellen visar redovisningsmetoder för kapitel och boken som helhet. 

Procentsatsen visar andel redovisningar i boken som helhet. Detta sker vanligen genom 

diskussion som utgör 78 % av redovisningen, av dessa är 90 % ÖT. Bortser man från dessa 

frågor är den vanligaste redovisningsmetoden skriftlig och diskussion utgör hälften så många 

redovisningar. 

Typ Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Boken Procent 

Diskussion 28 58 53 79 52 270 78% 

Skriftligt 13 13 6 8 13 53 15% 

Muntlig 5 0 1 1 6 13 4% 

Dramatisera 3 0 1 0 1 5 1% 

Annan form 2 0 0 0 2 4 1% 

Totalt 51 71 61 88 74 345 100% 
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Tabell 8.  Tabellen visar frekvensen av de produkter som är resultatet av frågorna av typen 

Din tur.  

Förekommer mer än 1 gång Antal Förekommer endast 1 gång 

Färdighetsövning 13 Anekdot 

PM 7 Artikel 

Diskussion 6 Blogg 

Manus 5 Debatt 

Novell 5 Föredrag 

Dagbok 4 Gör 10 smileys 

Porträtt 4 Handlingsplan 

Dikt 3 Moraldilemman 

Instruktion 3 Presentation 

Insändare 3 Protokoll 

Textanalys 2 Reportage 

Bildanalys 2 Röststaffet 

Brev 2 Samtalsexperiment 

Drama 2 Studie 

Symbolexkursion 

Tal 

Önskelista: lärarrespons 
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Bilaga 3 – Resultatredovisning för Känslan för ord B 

Här presenteras de resultat som ligger till grund för sammanfattningen till 4.2 

Uppgiftskulturen i Känslan för ord B. För förklaring av förkortningar, se bilaga 2 

 

 

Figur 9: Figuren visar antal frågor i boken uppdelat på Öppna texten, Din tur och de totala 

antalet frågor per kapitel och boken som helhet. 

 

Tabell 9: Tabellen visar frågornas autenticitet i relation till om de är av Öppna texten eller 

Din tur. Frågorna redovisas per kapitel och boken som helhet. Procentsatsen visar andel 

frågor i boken som helhet. 

Frågetyp 1 2 3 4 5 Boken Procent 

Icke-autentiska ÖT 58 69 76 63 30 296 55% 

Kvasi-autentiska ÖT 21 14 22 11 10 78 14% 

Autentiska ÖT 21 14 8 14 10 67 12% 

Autentiska DT 4 20 11 12 15 62 11% 

Kvasi-autentiska DT 9 6 4 10 4 33 6% 

Icke-autentiska DT 4 0 0 1 1 6 1% 

Totalt 117 123 121 111 70 542 100% 
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Tabell 10: Tabellen visar frågornas autenticitet i relation till syfte per kapitel och boken som 

helhet. 

Syfte och autenticitet 1 2 3 4 5 Boken 

Litteraturanalys IA 34 47 61 52 20 214 

Läsförståelse IA 37 22 38 21 13 131 

Litteraturanalys KA 20 11 18 18 11 78 

Litteraturanalys A 14 14 8 19 15 70 

Värdegrund A 12 20 10 11 2 55 

Egen uppfattning A 13 15 3 13 11 55 

Kommunikation A 4 14 10 8 6 42 

Litteraturhistoria IA 1 23 9 3 1 37 

Ordförståelse IA 6 16 0 2 3 27 

Egen uppfattning KA 7 5 5 6 1 24 

Läsförståelse KA 10 1 6 4 1 22 

Kommunikation KA 5 4 4 7 2 22 

Argumentation A 5 8 1 5 2 21 

Värdegrund KA 8 5 3 3 1 20 

Konst IA 0 6 4 7 2 19 

Värdegrund IA 5 1 6 3 0 15 

Kritiskt tänkande A 0 4 5 2 2 13 

Litteraturhistoria A 0 4 2 0 6 12 

Konst A 1 5 1 1 4 12 

Konst KA 0 5 5 0 2 12 

Språkhistoria IA 11 0 0 0 0 11 

Litteraturhistoria KA 0 9 1 0 1 11 

Kritiskt tänkande KA 6 2 2 0 0 10 

Grammatik IA 2 1 4 2 0 9 

Språkhistoria KA 7 2 0 0 0 9 

Kommunikation IA 4 0 3 1 1 9 

Ordförståelse KA 3 2 0 2 1 8 

Läsförståelse A 3 0 3 1 0 7 

Språkhistoria A 5 1 0 1 0 7 

Argumentation KA 2 0 1 3 0 6 

Grammatik KA 2 1 0 2 0 5 

Egen uppfattning IA 3 0 0 0 1 4 

Ordförståelse A 1 1 0 1 0 3 

Språksociologi A 2 0 0 0 0 2 

IT-vana KA 2 0 0 0 0 2 

Argumentation IA 2 0 0 0 0 2 

Grammatik A 0 0 0 1 0 1 

Språksociologi KA 1 0 0 0 0 1 

IT-vana A 1 0 0 0 0 1 

IT-vana IA 1 0 0 0 0 1 

Kritiskt tänkande IA 1 0 0 0 0 1 

Språksociologi IA 0 0 0 0 0 0 

Totalt:  241 249 213 199 109 1011 
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Tabell 11: Tabellen visar frågornas autenticitet i relation till deras textrelation per kapitel och 

boken som helhet. Procentsatsen visar andel frågor i boken som helhet. 

Typ 

Kapitel 
1 

Kapitel 
2 

Kapitel 
3 

Kapitel 
4 

Kapitel 
5 Boken Procent 

Icke-autentiska TA 50 46 69 56 26 247 46% 

Kvasi-autentiska TA 18 12 19 13 10 72 13% 

Autentiska TA 11 9 10 12 8 50 9% 

Autentiska UT 6 16 8 10 8 48 9% 

Icke-autentiska SP 9 17 3 0 2 31 6% 

Icke-autentiska BA 0 6 4 7 1 18 3% 

Kvasi-autentiska BA 3 5 5 0 2 15 3% 

Autentiska TI 4 3 0 3 5 15 3% 

Kvasi-autentiska UT 1 2 2 7 2 14 3% 

Autentiska BA 1 5 1 1 4 12 2% 

Kvasi-autentiska SP 8 1 0 1 0 10 2% 

Icke-autentiska UT 3 0 0 1 2 6 1% 

Autentiska SP 3 1 0 0 0 4 1% 

Kvasi-autentiska TI 0 0 0 0 0 0 0% 

Icke-autentiska TI 0 0 0 0 0 0 0% 

Totalt 117 123 121 111 70 542 100% 

 

 

Figur 10: Figuren visar antal texter och vilken genre de tillhör samt om de har återgivits 

kompletta eller som utdrag per kapitel och boken som helhet.   

 

 

Figur 11: Figuren visar integrationsvärde 1 för kapitlen.  
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Tabell 12: Tabellen visar antal syften per kapitel och för boken som helhet (Frekvens), hur 

många procent av innehållet behandlas av varje syfte (Innehåll) samt hur många procent av 

alla frågor som behandlas av ett syfte (Frågor) 

Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 

Syfte Frekv Innehåll Frågor Syfte Frekv Innehåll Frågor Syfte Frekv Innehåll Frågor 

LA 68 28% 58% LA 72 29% 59% LA 87 41% 72% 

LÄ 50 21% 43% LH 36 14% 29% LÄ 47 22% 39% 

VÄ 25 10% 21% VÄ 26 10% 21% VÄ 19 9% 16% 

SH 23 10% 20% LÄ 23 9% 19% KM 17 8% 14% 

EU 23 10% 20% EU 20 8% 16% LH 12 6% 10% 

KM 13 5% 11% OR 19 8% 15% KO 10 5% 8% 

OR 10 4% 9% KM 18 7% 15% EU 8 4% 7% 

AG 9 4% 8% KO 16 6% 13% KR 7 3% 6% 

KR 7 3% 6% AG 8 3% 7% GR 4 2% 3% 

GR 4 2% 3% KR 6 2% 5% AG 2 1% 2% 

IT 4 2% 3% SH 3 1% 2% Totalt 213 100% 176% 

SS 3 1% 3% GR 2 1% 2% 

LH 1 0% 1% Totalt 249 100% 202% 

Konst 1 0% 1% 

Totalt 241 100% 206% 

14 12 10 

Kapitel 4 Kapitel 5 B-boken 

Syfte Frekv Innehåll Frågor Syfte Frekv Innehåll Frågor Syfte Frekv Innehåll Frågor 

LA 89 45% 80% LA 46 42% 66% LA 362 36% 67% 

LÄ 26 13% 23% LÄ 14 13% 20% LÄ 160 16% 30% 

EU 19 10% 17% EU 13 12% 19% VÄ 90 9% 17% 

VÄ 17 9% 15% KM 9 8% 13% EU 83 8% 15% 

KM 16 8% 14% LH 8 7% 11% KM 73 7% 13% 

KO 8 4% 7% KO 8 7% 11% LH 60 6% 11% 

AG 8 4% 7% OR 4 4% 6% KO 43 4% 8% 

GR 5 3% 5% VÄ 3 3% 4% OR 38 4% 7% 

OR 5 3% 5% KR 2 2% 3% AG 29 3% 5% 

LH 3 2% 3% AG 2 2% 3% SH 27 3% 5% 

KR 2 1% 2% Totalt 109 100% 156% KR 24 2% 4% 

SH 1 1% 1% GR 15 1% 3% 

Totalt 199 100% 179% IT 4 0% 1% 

SS 3 0% 1% 

Totalt 1011 100% 187% 

12 10 14 
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Figur 12: Figuren visar integrationsvärde 2a, 2b, 3a och 3b för kapitel. 

 

 

Figur 13: Figuren visar integrationsvärde 2a, 2b, 3a och 3b för boken som helhet. 

 

Tabell 13: Tabellen visar redovisningsmetoder för kapitel och boken som helhet. 

Procentsatsen visar andel redovisningar i boken som helhet. Detta sker vanligen genom 

diskussion som utgör 81 % av redovisningen, av dessa är 95 % ÖT. Bortser man från dessa så 

är den vanligaste typen av redovisningsmetod skriftlig, med 11 % och muntlig med 5 % 

Redovisning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Boken 

Diskussion 103 96 114 94 50 457 

Skriftligt 8 21 9 17 7 62 

Muntlig 4 4 4 5 10 27 

Annan form 4 4 1 0 3 12 

Dramatisera 3 1 0 1 3 8 

Totalt 122 126 128 117 73 566 
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Tabell 14: Tabellen visar frekvensen av de produkter som är resultatet av frågorna av typen 

Din tur.  

Förekommer mer 
än 1 gång Antal Förekommer endast 1 gång 

Diskussion 10   Anekdot 

Debatt 9   Dagbok 

Egen text 9   Debattartikel 

Gör om text 7   Diskussionsprotokoll 

Pjäs 7   Essä 

Krönika 4   Guide 

Redovisning 4   Hitta moderna klassiker 

Stilanalys 4   Hitta svensk nationalfilm 

Artikel 3   Hitta svenskt nationalepos 

Novell 3   Hitta världsepos 

Reportage 3   Ingress 

Brev 2   Instruktion 

Färdighetsträning 2   Insändare 

Lista 2   Jeopardy 

PM 2   Kontrakt 

PowerPoint 2   Kåseri 

Textanalys 2   Litteraturanalys 

  Manus 

  Prov 

Referat 

Skicka historia vidare 

Stäm Ebba Grön! 

Symboljakt 

Tal 

Teckna 

Teckna serie 

Utställning 

 

 


