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1. INLEDNING 

I denna uppsats kommer jag att jämföra två olika läroböcker; Ess i svenska för åk 9, som är en 

klassik och välrenommerad lärobok som använts i många år, och Gleerups läroboksserie 

Magasinet för åk 6-9 som utkom för 2006. Mina huvudfrågor är; Hur ser upplägget ut i de 

båda läromedlen? och; Hur väl stämmer de överens med den nya läroplanen och dess 

betygskriterier för årskurs 9? Undersökningen kommer utifrån betygskriterierna att delas in i 

de tre delarna läsa, tala och skriva, och även resonera kring layouten och valet av upplägg och 

innehåll i de båda läromedlen.  

 

2. SYFTE 

Det huvudsakliga syftet med denna undersökning är att undersöka hur läroböckerna arbetar 

med de olika färdigheterna läsa, tala och skriva. Eftersom det nyligen kommit ut nya 

läroplaner och betygskriterier från Skolverket, kommer syftet även att fokusera på hur de nya 

kraven på betygskriterier och innehåll motsvaras av och representeras i de båda läromedlen.  
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3. ABSTRACT 

This study focuses on two text books, Magasinet and Ess i svenska, both common teaching 

material in Swedish schools. Since Swedish school system recently got a new curriculum and 

grading criteria, the purpose with this essay was to see how well the teaching materials used 

in school match the new documents.   

 

Since the subject has not really been studied before, the chapter containing recent studies 

focuses on layout, appearance and contents of good teaching material. The survey that I have 

implemented includes studies of the two text books, with comparison of the new curriculum, 

grading criteria and previous studies of what makes a good text book. 

 

Conclusions were that Magasinet is very comprehensive and match the criteria and 

curriculum very well, even though it spans over four classes and has to cover a lot of 

information. However, since it covers so much information, each section sometimes feels not 

as thorough as it perhaps should have been. Ess i svenska on the other hand, is a good 

complement to use in ninth grade, if you have studied the previous books for seventh and 

eight grade in the series. Though, with Ess i svenska on its own, it could be hard for the 

students to reach the passing grades since it sometimes lacks a proper description of the 

working process and does not cover all the criteria in the curriculum. 

 

 

 

Keywords: Text books, läromedel, Swedish, Svenska, Magasinet, Ess i svenska 
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4. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt kommer jag att presentera den forskning som hittills tagits fram angående 

läromedel. Jag kommer huvudsakligen att utgå från tre forskare och deras publikationer: Siv 

Strömquist, språkforskare och filosofie doktor i svenska språket och redaktör till boken 

Läroboksspråk (Hallgren & Fallgren, 1995), Christoffer Dahl som har gjort sin 

licentiatavhandling om läromedlet BRUS, samt Egil Børre Johnsen, norsk språkvetare som har 

författat boken Kunskapens texter, Jakten på den goda läroboken (Universitetsförlaget, 1997) 

 

4.1. Format, framsida och layout 

Hur en lärobok ser ut och är upplagd har betydelse. Strömquist (1995) menar att lika stor roll 

som innehållet spelar för elevers lärande, lika stor roll spelar också formen och layouten (s. 

7). Layouten och formen, med färg- bild- och textval är det första som möter oss i ett 

läromedel och det vi först bildar oss en uppfattning om, och är inte den tilltalande, menar 

Strömquist att vi kan få ett mer negativt intryck till det vi ska lära. Dahl (2010) är inne på 

samma spår, då han visar i sin undersökning att böcker och läromedel har sett ut olika genom 

tiderna och att människan får olika intryck av böckers olika format. Till exempel ger en 

inbunden bok ett mer exklusivt intryck, och med dagens mått anses stora böcker i A4-format 

vända sig till barn i de yngre åldrarna (Dahl, s 37).   

 

Vidare uppmärksammar Dahl (2010) vilken typ av bilder, färger och texter som väljs att 

presenteras på bokens omslag. Bokens framsida har som primär funktion att marknadsföra 

boken, och det budskap som ges där kan förmedla ett intryck som är högt eller lågt och ger 

oss som läsare en första uppfattning om läromedlet vi möter. Valet av detta budskap är därför 

viktigt eftersom det är det första som påverkar oss och styr oss i en bestämd riktning. Dahl 

hänvisar till det som Genette (1997) nämner vid paratext, eller paratextual elements (s. xii), 

och förutom de drag som Dahl drar upp, menar Genette även att läsarens personliga 

förväntningar och fördomar ingår i de paratextuella elementen och påverkar vårt lärande av 

det vi läser och vad vi medvetet eller omedvetet väljer att ta till oss. Även om det 

huvudsakliga syftet med denna uppsats är att jämföra innehållet i de båda läromedlen med 

styrdokument och betygskriterier, talar mycket tidigare forskning för att det paratextuella 

spelar stor roll och jag kommer därför att lägga in ett avsnitt som fokuserar även på detta. Det 

kan dock vara en punkt som är svår att komma förbi eftersom det verkar vara ”…med 

läroböckerna som med skolmaten. Alla klagar” (Melander 1995, s.30).  
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Enligt en undersökning som gjordes i mitten av 90-talet är efterfrågan på goda illustrationer i 

läromedel stor (Johnsen 1997, s.172). Johnsen hävdar dock att efterfrågan på rikt illustrerade 

läromedel är en del av en trend som startade under 80-talet, och menar att innehållet i böcker 

tar skada av för mycket illustrationer. Texterna som presenteras i rikt illustrerade läroböcker 

menar Johnsen endast är skenbart mer varierande, och att den fakta som presenteras tas ut av 

illustrationerna och de grafiska företeelserna i boken (s. 172). Han kritiserar också lärarnas 

efterfrågan på bilder och illustrationer då han undrar följande: ”Är det tillräckligt för dem om 

bilderna ser ut att kunna vara motiverande? Eller bedömer och använder de dem också som 

självständiga pedagogiska verktyg? Vad vet de om effekten?” (s. 174) Han hänvisar till 

undersökningar som undersökt antal relevanta bilder i läroböcker, men tar dock inte upp något 

om hur det påverkar elevernas lärande. Johnsen sammanfattar en idealisk lärobok så här:  

 

Maximalt effektiv blir en bok om materialet mellan de två pärmarna har anpassats så 

att de flesta av eleverna, inom den tid som står till förfogande, läser boken och 

tillägnar sig de kunskaper och färdigheter som läroplanen förutsätter, och som mäts 

genom prov och examina på vissa stadier. (Johnsen 1997, s. 175) 

 

Detta är en bra sammanfattning av vad även andra läroboksforskare som tidigare nämnda 

Strömquist och Dahl kommer fram till. Johnsen är dock unik i sitt uttalande att ”dåliga 

böcker, under de uslaste förhållanden, kan användas med framgång av den rätte läraren. ” (s. 

175) och att en lärobok kan upplevas olika beroende på vilken skola man är och vilken kultur 

denna har.  

 

4.2. Innehåll 

En läroboks upplägg skapar mönster och förebilder till elevernas egen utveckling, och 

Strömquist (1995) menar därför att vi måste ställa höga krav på våra läroböcker (s. 7). Hennes 

definitioner på vad som gör en bra lärobok, är följande:  

- Den har ett levande och varierat språk, där hela skalan av skiljetecken används.  

- Den har hög inlärningseffekt, vilken ökar med ändamålsenlig layout, och en klar och 

tydlig struktur. 

- Den tar fasta på skriftspråkets regler och konventioner – allt för att vara ett gott 

föredöme. (Strömquist 1995, s.8) 
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Vad gäller innehållet i läroböcker, har vi här det som läromedel i huvudsak handlar om – fakta 

som ska tillgodogöras, omvandlas och praktiseras av eleverna. Till skillnad från Johnsen säger 

dock Strömquist här att layouten, det vill säga utseende och illustrationer, spelar roll för 

inlärningen.  Strömquist sätter upp en rad krav som innehållet och språket i en lärobok måste 

leva upp till: 

 

Det språk som eleverna möter i sina läroböcker påverkar inte bara ders val av 

inlärnings- och lässtrategier, det ger också mönster och förebilder för deras eget 

skrivande. Det säger sig självt att vi måste ställa höga krav på sådant språk. Det skall 

inte bara vara lättläst och begripligt; det måste också vara föredömligt i många andra 

avseenden. Det måste vara intresseväckande, vitalt och varierande. Och måste följa 

gängse skrivkonventioner. (Strömquist, 1995, s. 7) 

 

Enligt Melander (1995) finns tre utgångspunkter som styr innehållet i ett läromedel; 

ekonomiska – hur mycket får läromedlet kosta, och vem ska bekosta det? Ideologiska – Vilka 

värderingar ska förekomma och vilket innehåll ska presenteras? Och pedagogiska – hur 

fungerar texterna och är de anpassade till elevernas kunskaper och arbetssätt? Generella svar 

på de här frågorna är enligt Melander att det inte får kosta för mycket, och det måste vara lätt 

för eleverna att ta till sig det som skrivs i läroböckerna. Johnsen (1997) hävdar att författare 

och läsare inte är jämlikar vilket innebär att författaren måste böja sig djupt ner för att nå 

elevernas nivå (s. 43). Språket och innehållet måste vara anpassat till eleverna och deras nivå 

samtidigt som det är läsbart, begripligt och enkelt utan att för den sakens skull vara kortfattat 

och simpelt med korta ord, meningar och stycken (Strömquist 1995, s. 8).  

 

En annan viktig aspekt att ta fasta på är samband och helheter. Enligt Melander (1995) faller 

många läromedel på begriplighetsfaktorn eftersom läroböckerna oftast presenterar lösryckta 

fakta som endast memoreras hos eleverna utan att de kan se ett samband och koppling till 

verkligheten (s. 37). Ekvall (1995) menar att för att bäst få elever att begripa en text och se 

den i sitt samband, gäller det att texten har en tydlig struktur som läsaren kan bilda en 

makrostruktur utifrån. (s. 50) I en makrostruktur bygger eleven upp en hierarkisk ordning av 

den fakta som ska tillgodoses, vilket gör det lättare och förstå och se en helhet. För att eleven 

ska kunna skapa en så bra makrostruktur som möjligt behöver den redan existerande 

strukturen vara tydlig, med grafiska strukturer som styckeindelning, rubriker och 
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understrykningar, samt diskursmarkörer som presenterar fakta i en ordning som gör det enkelt 

för eleven att se vilken information som är den viktigaste.    

 

Ekvall (1995) nämner också hur viktigt det är att texterna och innehållet i en lärobok väcker 

intresse. Eftersom många elever, som jag redan påpekat, ”klagar” på läromedlen, är det enligt 

Ekvall extra viktigt att de väcker intresse och engagemang hos eleverna för att få dem till att 

försöka lära sig något (s. 62). Ett vanligt sätt att göra detta på, är helt enkelt att använda sig av 

en subjektsposition eller mer individinriktad syn i läromedlet; att presentera fakta på ett 

personligt sätt och använda sig av ett jag- eller vi-berättande som vänder sig till ett du. Om 

eleverna känner att de blir direkt och personligt tilltalade, är chansen större att de blir 

känslomässigt engagerade, och har därmed lättare för att ta till sig det som skrivs (s. 63). 

Även användandet av utrop och retoriska frågor i texten bidrar till ett större engagemang och 

intresse samtidigt som det underlättar begripligheten i en text (s. 73).  

 

Persson menar i sin bok Varför läsa litteratur (2007) att ”Litteraturen förändras, men det gör 

också sätten att läsa – och motiveringarna till varför man ska göra det” (s. 6). Samhället och 

dagens teknik är liksom litteraturen under ständigt förändring, och en vanlig fördom från 

samhällets sida är att skolan inte hänger med i detta. Johnsen bekräftar denna fördom då han 

menar att dels har övningsböcker inom modersmålsundervisningen ofta en mekanik som 

försvagar upplevelsen av sammanhang, och dels har den här typen av böcker knappt ändrat 

karaktär från generation till generation. (s. 66) Den äldsta läroboken Johnsen har undersökt är 

från 1935. Styrdokumenten, samhället och människornas levnadssätt har ändrats en hel del 

sedan dess, men om läroböckerna är kvar i samma jargong som 1935 – hur pass anpassade till 

dagens samhälle och krav är de då? Malmgren (1996) delar in svenskämnet i tre delar; 

svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska 

som ett erfarenhetspedagogiskt ämne (s. 86). I svenska som färdighetsämne handlar det om 

att svenskan ska vara till praktisk nytta i elevernas vardag, och ska ge dem en teknik som ska 

hjälpa dem att utveckla och förstå språkliga delfärdigheter. 

 

I svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne är läsning och skönlitteratur en central del i 

undervisningen, och mycket handlar om att presentera och förvärva ett litteraturarv i 

kronologisk ordning som är baserade på och presenterade utifrån andras erfarenheter. I 

svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne finns ett brett textval där olika teman förs fram 
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som är utvalda för att eleverna ska känna igen sig själva. Svenska som erfarenhetspedagogiskt 

ämne skiljer sig markant från de båda andra ämnesuppfattningarna på det sätt att den utgår 

från elevernas förutsättningar och erfarenheter. Svenskämnet har länge haft en tyngdpunkt på 

svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne, men dagens samhälle är ett samhälle i 

ständig utveckling och framåtanda; information finns överallt, i alla möjliga former och 

ändras hela tiden. Redan i läroplanen från 1969, Lgr69 (Skolverket), kom en kommentar om 

att svenskämnet måste utvidgas och innehålla fler element än bara läsa och skriva. Men har 

läroböckerna hängt med i detta, eller är de fortfarande inriktade på en svenskundervisning 

med svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne?  

 

Johnsen (1997) är inne på ett resonemang som stödjer tanken om svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne genom att hävda att läroböcker bör innehålla de typer av texter 

som läsarna kan förväntas träffa på i verkligheten (s. 93), eftersom man har lättare för att ta 

till sig det som är nära en själv och handlar om ens egen verklighet. Han påpekar dock att en 

stor del av modersmålsundervisningen idag baseras på läromedel som är helt plockade ur sitt 

sammanhang, och upplagda på ett sådant sätt att läsaren inte behöver förstå något eller göra 

några egna reflektioner överhuvudtaget, utan exempelvis bara kan plocka svar rakt ut från en 

given text (s. 94). Detta kan leda till svagheter i elevernas läsförståelse, något som 

uppmärksammats av undersökningar genomförda av PISA, (http://www.skolverket.se) som 

visar på att var femte elever saknar grundläggande kunskaper i läsförståelse.   

 

Johnsen (1997) tar också upp det ständigt utvecklande samhället i sin bok. Han menar att 

informationsmängden i samhället är så ofantligt stor, och bara fortsätter att växa, vilket gör att 

läroböckerna omöjligt kan hänga med i samma tempo. (s. 186) Den information som behöver 

delges till eleverna ryms helt enkelt inte i läromedlen, utan man måste ta till elektroniska 

hjälpmedel så som datorer och TV, eftersom detta har en möjlighet till både snabbare och 

lättare uppdatering. I och med detta har läroboken fått en lägre status än vad den tidigare 

hade, eftersom den ensam inte kan täcka in undervisningen i svenska. Läromedlet kan lätt 

kännas otillräckligt och meningslöst, och måste kompletteras av en idérik lärare och andra 

hjälpmedel. Vidare menar Johnsen att alla individer är olika; några föredrar teoretiskt arbete, 

andra praktisk, men att de möter samma texter i skolan. (s. 192) Texterna och uppgifterna som 

presenteras i läromedel i skolan måste därför vara varierande för att så många elever som 

möjligt ska kunna tillgodose sig innehåll och fakta i dessa.  
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5. SYFTET MED SVENSKUNDERVISNINGEN I GRUNDSKOLAN 

Tidigare avsnitt har mest fokuserat på vad som gör ett bra läromedel och hur de ska vara 

uppbyggda för att lära eleverna så mycket som möjligt. Men vad är det egentligen tänkt att 

eleverna ska lära sig inom svenskan i skolan? Så här säger läroplanen från 2011:  

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 

andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att 

kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och 

språk möts. (Lpo 11, s. 222, Skolverket) 

 

I korta och väldigt sammanfattande drag är syftet med svenskundervisningen i skolan enligt 

gällande kursplan i svenska att eleverna ska ges förutsättningar och utveckla sin förmåga i att: 

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift 

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 

- söka information från olika källor och värdera dessa. (Lpo 11, Skolverket) 

Samtidigt som undervisningen i svenska ska tillgodose dessa punkter ska den också bidra till 

att stärka elevernas medvetenhet och tilltro till den egna språkliga utvecklingen och 

förståelsen. Språket ska alltså hjälpa eleverna att använda språket till att tänka, kommunicera 

och lära, och undervisningen ska stimulera eleverna till att lära. 

 

Vidare säger Skolverket att eleverna i svenskundervisningen ska låta eleverna möta och få 

kunskaper om skönlitteratur från olika tider och delar av världen. I möte med olika typer av 

texter, scenkonst och annat berättande ska eleverna ges förutsättning att utveckla dels språket, 

men även sin egen identitet och förståelse för omvärlden. Även svenska språkets normer, 

historia, utveckling och bruk i olika sociala sammanhang ska vara möjligt för eleverna att 

utveckla och lära sig, tillsammans med möjligheterna att bekanta sig med våra nordiska 

grannspråk, och anda minoritetsspråk i världen. (Lpo11, s. 222) 

 

Syftet med svenskundervisningen i skolan är alltså mycket gedigen och omfattande, och 

frågan är om det finns ett läromedel som kan tillgodose alla dessa punkter?  Min personliga 
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uppfattning är att ett sådant läromedel säkert kan existera, men finns det ett läromedel som tar 

hänsyn till hela syftet med svenskundervisningen utan att elevernas lust, medvetenhet och 

tilltro till sin egen utveckling tar skada? Kursplanerna ger direktiv och kunskapskrav på vad 

eleverna ska kunna vid årskurs nios slut, men inga konkreta förslag på hur man ska arbeta för 

att nå dessa mål. Styrdokumentens direktiv ställer höga krav på lärarna och det hjälpmedel de 

använder sig av vilket är anledningen till att jag finner därför anser jag min undersökning 

relevant.  

 

 

6. ANALYS OCH RESULTAT 

I min undersökning kommer jag att ta fasta på huvudpunkterna i svenskan, både enligt 

kursplanerna och de båda läromedlen; läsa, tala och lyssna, skriva och lära. I varje avsnitt 

kommer jag att utgå från vad som enligt betygskriterierna krävs för att nå betyget E enligt den 

nya betygsskalan, och utifrån dessa kriterier titta på hur väl de representeras i de båda 

läromedlen. Jag kommer också att undersöka hur läromedlens utseende, layout och 

bemötande av eleverna ser ut samt på vilket sätt de tar upp de olika momenten. Slutligen 

tänkte jag försöka fastställa med vilka ögon de olika läromedlen ser på svenska; som 

litteraturhistoriskt bildningsämne, färdighetsämne, eller erfarenhetspedagogiskt ämne. 

 

6.1. Format, framsida och layout 

Eftersom utsidan av en bok är det första man möts av, och det första som påverkar en, verkar 

det mest logiskt att börja med detta moment. Både Magasinet och Ess i svenska har ungefär 

samma format, ca 24 x 18 cm, och båda är ungefär lika tjocka. Magasinet har ett 

cirkelmönster i olika klara blå färger på utsidan och framsidan pryds av texten Magasinet 

färdigheter. Läsa – att förstå och tolka olika texter. Skriva – från skrividé till publicering. 

Tala och lyssna – argumentera för din åsikt. Lära – källkritik och personliga redovisningar.  

På framsidan finns även tre bilder föreställande en flicka som skrivit stoppa kriget på sina 

händer, en varg samt en grupp unga män med utländsk bakgrund. Ess i svenska har en något 

dovare färgval i form av ett rutmönster i ljust grönt och vitt, och pryds på utsidan av texten 

Ess i svenska Lärobok 9 fjärde generationen, och två bilder, en på en filmkamera och en på 

skådespelerskan Kirsten Dunst. På Magasinets framsida har man använt sig av några olika 

typsnitt på texten, medan man på Ess i svenska endast använt en typ av rak klassisk stil.  
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Framsidorna av Magasinet och Ess i svenska 

 

 

Magasinet är den bok som drar ögonen till sig i och med sina starka färger och många 

händelser på sin framsida. Det framgår inte direkt att det är en lärobok, utan det blir först 

förståeligt när man börjar läsa allt som står på den. Ess i svenska har ett något dovare, men 

tydligare budskap. Ordet lärobok är något större än de övriga orden och läromedlet ger ett 

något mer propert budskap.  

 

Denna första uppfattning håller i sig när man börjar bläddra i de båda böckerna. Ess i svenska  

har en symetrisk layout med monoton känsla bestående av två spalter på nästan varje sida, och 

sammanfattande faktarutor i en gul nyans efter varje avsnitt. Nästan varje uppslag har en bild i 

form av ett foto med tydlig koppling till texten och en beskrivning. Fakta som förmedlas i Ess 

i svenska formuleras i löpande text, med väldigt få nyckelord, och markerade stycken. På 

vissa ställen formuleras texten till ett du, men för det mesta förmedlas fakta på ett generellt 

och allmängiltigt sätt. Uppgifter presenteras på samma sätt som de sammanfattande 
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faktarutorna; i en fristående ruta med gul nyans, och vissa hänvisningar till andra läroböcker 

inom serien görs med kursiverad stil under rubrikerna. 
1
 

 

 

 

Exempel på layout i Ess i svenska 

 

 

Magasinet har ett helt annorlunda upplägg och det är mycket som pågår på uppslagen. Här 

finns en ram runt varje uppslag i samma tema och färger som förstasidan, och det leks mycket 

med markörer och färger. Rubrikerna är tydligt fetstilta, och på en och samma sida kan man 

finna flera olika typsnitt. Magasinet innehåller inte en lika klart formulerad sammanfattning i 

slutet av varje avsnitt som Ess i svenska gör utan den viktigaste informationen i texten 

markeras tydligt med andra färger, fetare stil, annat typsnitt eller i punktform, vilket gör det 

tydligt vilken fakta texten vill förmedla. Övningsuppgifter är märka med två kugghjul och är 

även de inflätade i avsnittet tillsammans med tips till eleven i samband med att en färdighet 

tas upp, istället för att avsluta avsnittet med detta. Även i Magasinet finns det mycket bilder, 

även tecknade, men kopplingen till texten är inte lika klar som i Ess i svenska, kanske främst 

för att de saknar en beskrivande text. 

                                                 
1
 Andra böcker i serien Ess i svenska är Lärobok 7 och 8, Ess Fantasy, Ess i svenska Antologiserien, Ess i 

svenska grammatiken i praktiken och Essens 
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Exempel på layout i Magasinet 

 

Magasinet ger ett helt klart modernare intryck än Ess i svenska, och påminner mycket om 

information som eleverna kan möta i dagens samhälle. Layouten i boken ser mycket ut som 

den man kan hitta på Internet i det att det är mycket färger och rörelse som presenteras. För 

elevernas del kan jag tänka att de blir mer tilltalade av Magasinet än det mer klassiska 

upplägget i Ess i svenska, medan många lärare antagligen tilltalas av den tydliga struktur som 

presenteras i Ess i svenska.  

 

Magasinet vänder sig till fyra årskurser, medan Ess i svenska har fokus på enbart årskurs nio, 

och detta märks. Magasinet har ett lekfullare sätt att presentera fakta och lärande på, vilket jag 

tror kan kännas lite för barnsligt och stökigt för en lite starkare niondeklassare. Samtidigt 

presenteras uppgifterna på ett sätt som gör att de kan göras precis så avancerade som man 

själv vill, eller som krävs av betygskriterier och styrdokument. De kan utvecklas eller 

begränsas med hjälp av lärare för att passa både nyblivna sjätteklassare som snart utgående 

niondeklassare. Både starka och svaga elever kan ta del av uppgifterna och genomföra dem 

efter sin egen förmåga. I Ess i svenska förmedlas fakta och uppgifter på ett något mer 

enkelriktat sätt, och det kan bli svårt för de lite svagare eleverna att genomföra uppgifterna på 

ett korrekt sätt, och även att ta till sig den fakta som förmedlas.  
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6.2. Förord och innehållsförteckning 

Ess i svenska (2011) introduceras med ett förord som börjar med ”Många lärare har använt 

Ess i svenska i sitt arbete med att förverkliga läroplanens mål, ge eleverna en helhetssyn på 

svenskämnet och låta eleverna träna färdigheterna läsa, tala och skriva i meningsfulla och 

funktionella sammanhang.” (s. 3) Förordet visar vidare på Ess i svenska som ett läromedel 

mångfaldigt beprövat och reviderat av lärare och fokuserar på upplägget och innehållet i de 

olika delarna av serien. I förordet får man i punktform reda på att grundsynen i Ess i svenska 

utgörs av följande:  

- Språket och litteraturen ger svenskämnet dess profil.  

- Skönlitterära texter ska stå i centrum för undervisningen och ge eleverna nya 

perspektiv, engagera och väcka lust till fortsatt läsning 

- Elevernas läsning är utgångspunkt för arbetet med språket och eleverna ska finna ett 

samband mellan läsning och färdighetsträning 

- Ett läromedel i svenska bör innehålla ett rikt och varierat övningsmaterial för 

elevernas språkliga träning. (s. 3) 

Mycket fokus i Ess i svenska verkar ligga på just läsningen och det känns som att man 

fokuserar på svenskan som ett litteraturhistoriskt bildningsämne. (Malmgren, 1988, s. 95) 

Förordet avslutas med ett “Välkommen!” från ”Författarna” (s. 3) 

 

Serien Ess i svenska har länge varit ett populärt läromedel inom svenska i skolan och har 

enligt Natur & kulturs hemsida (www.nok.se) som syfte att vara ett komplett läromedel som 

är behovsanpassat och lätt att arbeta med. På hemsidan förespråkas det också att Ess i svenska 

har klara och tydliga strukturer och finns anpassade för olika åldersgrupper, vilket gör det 

lättare att anpassa materialet och undervisningen till varje elev. Ess i svenska lärobok 9 tar 

bland annat upp rubrikerna läsa, tala, skriva, svenska författare, musik, film, ordkunskap och 

grammatik. De har även ett helt kapitel tillägnat kvinnliga författare, vilket de kallar 

Shakespeares systrar.
2
  

                                                 
2
 Valet av denna rubrik finner jag mycket intressant. Antagligen har Ess i svenska velat anamma ett jämlikt 

samhälle och framhäva även kvinnliga författare i en värld som länge varit väldigt mansdominerad. Att man 

väljer att kalla avsnittet för Shakespeares systrar, finner jag dock ge intryck av att göra detta motvilligt, eftersom 

det då ändå är det manliga, i det här fallet William Shakespeare, som representerar någon sorts utgångspunkt 

eller referens, och att det kvinnliga måste jämföras med det manliga för att få någon status över huvudtaget. 

Magasinet väljer i sin lärobok inte att ta upp några författare, utan gör detta i två separata läroböcker som kallas 

Magasinet svenska författare, samt Magasinet författare, där de tar upp både manliga och kvinnliga författare 

utan att kategorisera dem. Då inte detta är relevant för min undersökning väljer jag att inte gå djupare in på det 

här och nu.  (Egna kommentarer) 
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Innehållsförteckning i Ess i svenska 

 

Gleerups Magasinet (2006) har ett lite annorlunda upplägg. Här finner vi istället att 

läromedlet är uppdelat i genrerna skriva, tala och lyssna, läsa och lära, som varje del vänder 

sig till elever i årskurs 6-9. Förordet i Magasinet färdigheter inleds med ”När du läser och 

arbetar med den här boken, hoppas vi att du kommer att tycka att det är både spännande och 

roligt att ha svenska. Vi vill att du ska få lust att läsa och skriva olika slags texter och få mod 

att tala, samtala och diskutera samt bli bättre på att lära dig nya saker, även i andra ämnen.” 

(s. 5) Förordet skiljer sig på många sätt från det i Ess i svenska framför allt i bemötandet av 

eleven. I Magasinet är det ett ”vi” som talar direkt till ett ”du”, och ger en förklarande bild av 

upplägget i läromedlet genom att ge exempel på hur och varför svenskan behövs och 

uppmuntrar och uppmanar till engagemang från eleven. Även på Gleerups hemsida använder 

man sig av ett personligt tilltal, med ”du” och ”vi” och man väljer att betona ord som 

inspiration, lust och engagemang. 

 

Magasinets förord talar direkt till eleven och menar på att lärandet måste vara roligt för att 

fungera ordentligt och gärna ska ske i samtal med kamrater, men menar samtidigt på att det 

inte kommer gratis; från elevens sida krävs ansvar, aktivitet och engagemang. Förordet 

avslutas med ”Vi hoppas att du får många stimulerande svensktimmar tillsammans med 

Magasinet Färdigheter! Ann och Lena” (s. 5) Vidare är Magasinet uppdelat i fyra 

huvudkapitel; skriva, tala och lyssna, läsa och lära, som alla avslutas med en sammanfattande 

sida formulerad som frågor till eleven som kallas Lär känna dig själv som…, där eleverna ges 
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tillfälla att reflektera över hur de själva beter sig när de läser, skriver, talar, lyssnar eller lär 

sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel från innehållsförteckningen i Magasinet 

 

Efter att ha tittat igenom de båda läromedlen en första gång har man en ganska olika bild av 

dem. Ess i svenska ger ett propert, men ganska tråkigt och tungt intryck, där man kan dra 

direkta paralleller till kursplanen medan Magasinet har en mer tilltalande approach med direkt 

tilltal och betoning på det lustfyllda, utan att för den sakens skull bortse från lärandet och det 

ansvar det kräver. Vid en första anblick syns inget i Magasinet som direkt hänvisar till 

kursplaner och kriterier, mer än det att den verkar ta upp en större bredd av uppgifter än vad 

Ess i svenska gör. 

 

6.3. Läsa 

Enligt styrdokumenten ska det centrala innehållet för läsning i åk 7-9 innehålla följande:  

- Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja 

texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. 

(Skolverket, 2011) 

Styrdokumenten slår samman punkterna läsa och skriva, och av de sex punkter som finns 

uppsatta där representeras endast en av läsning. För betyget E kan man läsa att eleven ska 

kunna  

- Läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att 

använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. 
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- Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och 

kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven 

grundläggande läsförståelse. 

- Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del 

underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett 

enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. (Skolverket, 2011)  

Kort sammanfattat rör sig läsningen här om lässtrategier, sammanfattning, tolka och 

beskrivning av läsningen. Hur representeras detta i de båda läromedlen?  

 

I Magasinet Färdigheter ägnas 43 samlade sidor åt färdigheten läsa. Kapitlet är indelat i flera 

underrubriker; inledning, träna läsförståelse, skriva läslogg, läsa för att lära, läsa 

skönlitteratur, tolka en text och lär känna dig själv.  

 

I Ess i svenska är läsdelen mer utspridd. Läroboken introduceras med ett kapitel på 19 sidor 

som heter Läsa. Här arbetas med områdena Läsa och förstå, Att läsa skönlitteratur, Att läsa 

lyrik, Lyrikens språk och Att analysera en dikt. Dessutom finns det ytterligare kapitel som 

behandlar ämnet läsning i form av William Shakespeare, Stora svenska författarskap, 

Utländska berättare, Svenska arbetsförfattare och Shakespeares systrar. Hela Ess i svenska 

genomsyras av en stark kanonkänsla och skapar möten med erkända klassiska författare som 

Fröding, Lagerlöf, Hemingway, Moberg och Martinson.  

 

I Magasinet berörs flera olika moment inom läsningen, medan man i Ess i svenska väljer att 

arbeta med få moment ganska intensivt och flera gånger. Ess i svenska lärobok 9 gör en hel 

del hänvisningar till de tidigare läroböckerna för årskurs 7 och 8, och väljer i lärobok nio att 

fokusera mycket på skönlitteratur och fördjupning i några få ämnen som till exempel 

skrivning av fackuppsats och språkhistoria. Av punkterna i betygskriterierna arbetar Ess i 

svenska mycket med läsförståelse och läroboken innehåller flera avsnitt från kända verk där 

de även har en hel del författarporträtt och menar på att man bättre förstår en text om man vet 

hur författaren levde. Efter varje text av kända författare finns en frågeruta där eleverna 

uppmanas fundera över innehållet i texten och sin egen tolkning. För betygskriterierna 

angående lässtrategier och sammanfattning hänvisar lärobok 9 till de tidigare böckerna 

lärobok 7 och 8.  
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Eftersom Magasinet vänder sig till en bredare grupp av elever, måste den också innehålla 

mer. Medan man i Ess i svenska väljer att arbeta med samma moment flera gånger och på 

liknande sätt, väljer man i Magasinet att arbeta med ett moment en gång och då mycket 

grundligt. Ess i svenskas arbetsgång kan vara en fördel då eleverna tränas ett flertal gånger i 

momentet, medan Magasinets arbetssätt kan vara till fördel då man verkligen går in på djupet 

i varje moment. Nackdelar med Ess i svenska kan vara att eleverna dels kanske tröttnar på att 

göra samma typ av uppgift flera gånger tillsammans med att det är svårt att kontrollera om 

eleverna verkligen har lärt sig momentet, medan nackdelen med Magasinet kan vara att 

eleverna inte tränas i färdigheten utan förväntas kunna den efter en grundlig genomgång. För 

att mer ingående träna elevernas färdighet i momentet läsa, krävs det i Magasinet att man tar 

hjälp av de övriga böckerna i Magasinet-serien
3
 där man kan utveckla och träna momenten 

mer utförligt.  

 

Betygskriterierna för betyget E i läsning, representeras bra i båda böckerna. Dock blir det 

tydligare i Magasinet eftersom många fler moment inom läsningen representeras i deras 

lärobok. När det gäller Ess i svenska fokuseras det mycket på den skönlitterära läsningen och 

en del av de andra läsmomenten som till exempel olika lässtrategier som krävs för betyget E 

finns inte med i läroboken för åk 9. Dessa representeras istället i läroböckerna för de tidigare 

årskullarna 7 och 8, och även om momenten inte tas upp under nian, kan man hoppas att 

kunskapen om dem finns kvar sedan de tidigare klasserna. Vill man arbeta med dem och 

repetera dem under nian, räcker dock inte lärobok 9 till, utan man måste vända sig till andra 

läromedel.  

 

6.4. Tala och lyssna 

När det gäller tala och lyssnar ska det centrala innehållet för undervisningen i svenska i 

årskurs 9 se till att eleverna tar del av:  

- Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i 

vad som sagts. 

- Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen 

hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till 

                                                 
3
 Andra böcker i Magasinet-serien är Svenska författare, Författare, Texter 1, Texter 2, Teman och genrer, 

Språkligheter, Medier samt två grammatikböcker vid namn G-ETT och G-TVÅ, där främst de fyra första kan 

användas med fördel i momentet läsa.  
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syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera 

och genomföra muntliga presentationer. (Skolverket, 2011)  

För att eleven ska uppnå betyget E i momenten tala och lyssna krävs följande:  

- Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och 

föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande 

budskap i olika verk. 

- Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess 

upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har 

påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. 

- Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och 

framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till 

viss del för samtalen och diskussionerna framåt. 

- Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i 

huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare 

och sammanhang. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang 

om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande 

språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. (Skolverket, 2011) 

I Magasinet ägnas 31 sidor åt färdigheterna tala och lyssna, och kapitlet är indelat i några 

olika avsnitt; Läsa högt, Samtala, Lyssna, Berätta muntligt, Redovisa muntligt, Argumentera 

och Debattera. I Ess i svenska finns inget avsnitt för lyssna, och 7 sidor ägnas åt färdigheten 

tala, vilket är ganska lite med tanke på att det är ganska mycket som rör talet i 

betygskriterierna. Ess i svenska ger inte några direkta förslag som ska öva elevens egen 

talfärdighet, utan pratar istället om olika typer av tal och talare, och har ett avsnitt som är mer 

som en läsförståelse där man ska fundera på några frågor om texten. En del av frågorna är 

kopplade till tal, till exempel ”Hur lyckades Demosthenes, trots sina handikapp, bli en av 

tidernas mest framstående talare” (s. 32) vilket ska få eleverna att fundera över sin egen roll 

som talare, och en del tips ges i punktform, men där finns inga konkreta övningar för att få 

eleverna att arbeta med att tala.   

 

Än en gång ger Magasinet förslag, tips och idéer på många olika slags övningar för att få 

eleverna att träna upp sin färdighet. De vill också skapa en medvetenhet och eget tänkande 

hos eleverna genom att formulera tips på hur man blir en bra och varierad talare som frågor 
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som ska få eleven att fundera över sitt eget beteende. I Ess i svenska formuleras tips till eleven 

som den bör tänka på i punktform, medan tipsen i Magasinet ges i form av en övning där 

eleven ska utgå från en text som han eller hon själv skrivit, och genomföra en rad punkter för 

att öva upp färdigheten. 

 

Utdrag om hur man gör en muntlig framställning från de båda läromedlen:  

Ess i Svenska Magasinet 
- Gör anteckningar i form av stödord 

- Ordna anteckningar och sortera dem 

- Tänk på bilder och liknande 

- Tänk på hur du ska stå, tänk på kroppsspråk 

- Gör provföredrag 

- Utvärdera. 

 

 

 

 

 

 

 

 (Ess i svenska, s. 37, något förkortat av mig) 

1. Läs igenom i förväg och markera var du ska 

ta paus, vilka ord ska betonas etc,  

2. Markera avsnitt där det kan passa att ändra 

rösten för att förstärka stämningen som ilska, 

oro, glädje etc.,  

3. Finns det stycken som det inte händer så 

mycket som kan kortas ner? 

4. Finns det bilder som du kan visa?  

5. Börja inte förrän du står bekvämt, dina 

åhörare ska vara lugna,  

6. Titta upp och ha ögonkontakt,  

7. Ta pauser och läs långsammare än du pratar. 

 

(Magasinet, s. 72, något förkortat av mig) 

 

Det som i Ess i svenska är en avslutande sammanfattning, formuleras i Magasinet som en 

inledning till kapitlet och mer eller mindre kastar eleven rakt in i handlingen och låter den 

prova på hur det är att hålla ett muntligt föredrag. I Magasinet fortsätter kapitlet med 30 sidor 

till med fördjupningar och övningar för att bättre öva elevernas talförmåga, medan Ess i 

svenska avslutar med att ge några förslag på ämnen till muntliga framställningar och en 

övning att framföra inför klassen.  

 

Förutom att redovisa muntligt, tar Ess i svenska - lärobok 9 inte upp några vidare former av 

momentet tala som till exempel samtal, resonemang och diskussioner som också står med i 

mål och kriterier från Skolverket. Magasinet däremot väljer att ta upp både momenten 

samtala, läsa högt, hålla tal, argumentera och debattera. Dessutom har den ett avsnitt som 

fokuserar helt på att bara vara lyssnare. Kapitlet lyssna avslutas även det med en sida som 

kallas Lär känna dig själv som talare och lyssnare som ställer upp en rad frågor för eleven att 

fundera över och diskutera med sina kamrater, och som gör direkta hänvisningar till 

kursplanen som eleven ska reflektera över. (s. 103) 
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6.5. Skriva 

I momentet skriva tar kursplanen upp följande innehåll:  

- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.  

- Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot 

respons på texter. 

- Redigering och dispositon av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för 

språkbehandling i digitala medier.  

- Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. 

- Ordböcker och andra hjälpmedel  för stavning och ordförståelse. (Skolverket 2011) 

 

För betyget E i nian i momentet skriva krävs att:  

- Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning 

samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 

- De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och 

berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. 

- Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika 

delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och 

levandegöra sina texters budskap. (Skolverket 2011)  

 

När det gäller momentet skriva ägnas det i Magasinet 56 sidor åt denna färdighet med 

betoning på skrivprocess där man bearbetar sin text i ett flertal steg och responsarbete. I Ess i 

svenska är det än en gång ett mindre sidantal som ägnas åt färdigheten; endast 12 sidor och 

även här handlar det mycket om att läsa till sig färdigheten. Kapitlet innehåller tre uppslag 

(sex sidor) som ger förslag på uppsatsämne med bilder som inspiration, men inga direkta tips 

på hur man går tillväga för att skriva en bra uppsats. Det förekommer ett uppslag med 

fackuppsats som tema, och det är det enda stället i hela skrivkapitlet där det ges konkreta tips 

till eleven hur man går tillväga.  I slutet av kapitlet Skriva ställs frågor till en exempeluppsats 

om hur denna är disponerad, hur många stycken den har och om där är några som kan tas bort, 

något eleverna egentligen inte får lära sig i kapitlet.  

 

Även i detta moment känns det som att man måste söka sig till andra källor för att eleverna 

ska kunna lära sig färdigheten skriva ordentligt, och skrivkapitlet i lärobok 9 blir mer som en 
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fördjupning och kort repetition av något eleverna borde kunna sedan tidigare. Eftersom Ess i 

svenska nästan enbart fokuserar på en typ av skrivande, uppsatsskrivandet, blir det svårt att nå 

upp till betyget E genom att enbart arbeta utifrån lärobok 9. Även det innehåll som 

styrdokumenten säger att svenskundervisningen ska innehålla vad gäller redigering av text på 

dator, att ge respons på texter, språkets struktur och strategier för att skriva olika typer av 

texter upplever jag saknas i Ess i svenska.  

 

I Magasinets skrivkapitel finns avsnitten Skrivprocessen, Förarbete och utkast, 

Kamratrespons, Bearbetning av innehållet, Bearbetning av språket, Publicering, 

Flödesschema, Dokumentera och Lär känna dig själv som skribent. Precis som i alla de andra 

kapitlen tar Magasinet även i detta upp en mycket bredare repertoar med fler och mer 

varierande uppgifter än vad Ess i svenska gör. Repertoaren i Magasinet stämmer bättre 

överens med innehållet i styrdokumenten vilket syns redan i rubriksättningen av kapitlet. Man 

väljer att plocka upp bitar som att lära eleverna att ge respons, att bearbeta sina texter; både 

innehållsmässigt och språkligt, man arbetar med olika typer av texter och avslutar även detta 

kapitel med en rad frågor som ska få eleven att reflektera över sitt eget skrivande.  

 

Magasinet lägger mycket energi på att få eleverna att bli medvetna om språket genom olika 

övningar. Bland annat kan man i Magasinet lära sig om olika sambandssignaler, liknelser, 

ordval och formuleringar samt skrivregler. I uppsatsinspirationen ger Magasinet många 

annorlunda tips och idéer på vad eleverna kan skriva om, och inte enbart bilder, med rubriker 

som ska väcka elevernas fantasi som till exempel: ”Låt en sko berätta”, ”Slå upp en bok och 

skriv av en mening. Låt en berättelse börja med denna mening” och ”Välj en lockande rubrik i 

en tidning. Läs inte texten utan skriv en egen berättelse.”. (s. 19) När det gäller momentet 

skriva ger Magasinet en bra och heltäckande bild som mycket väl motsvarar 

betygskriteriernas krav på ett E i slutet av nian. 
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                                                    Exempel på uppsatsinspiration i Ess i svenska 

 

 

 

 

Exempel på uppsatsinspiration i Magasinet 

 

6.6. Lära 

För momentet lära finns inte några direkta direktiv eller kunskapskrav i styrdokumenten, men 

eftersom momentet har fått ett eget kapitel i båda läromedlen, finner jag det relevant att ta upp 

här. I Ess i svenska ägnas det två sidor åt lärandet där man tar upp det mekaniska inlärandet 

samt några olika minnestekniker. Magasinet ägnar 35 sidor åt färdigheten lära, och delar in 

kapitlet i avsnitten Lär dig bättre, Djupläsning av läxan, Kritisk läsning, Fördjupningsarbete, 

Temaarbete samt Lär känna dig själv. Ess i svenska ger eleven sju råd vid inlärning, men lär 

inte eleven hur de ska komma fram till råden som ges, utan diskuterar i kapitlet endast vad det 

mekaniska lärandet innebär. I Magasinet avslutas även lärandekapitlet med ett lär känna dig 

själv avsnitt, där eleven uppmanas att fundera över en rad frågor som tagits upp tidigare i 

kapitlet och ska få eleven att tillsammans med läraren komma fram till hur den ska arbeta för 

att lära sig mest och bäst.  
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Sju råd vid inlärning från Ess i svenska Lär känna dig själv – Hur lär du dig? från Magasinet 

1. Använd en inlärningsstil som passar just dig.  

2. Planera din läxläsning, t.ex. med hjälp av en 

kalender. 

3. Använd en studieteknik som engagerar båda 

hjärnhalvorna. 

4. Variera ditt arbetssätt.  

5. Repetera ofta. 

6. Skapa en god studiemiljö. 

7. För arbetsdagbok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ess i svenska, s. 29) 

Vi är alla olika. Det är viktigt att hitta sin egen 

inlärningsstil. Det gör du förhoppningsvis genom att svara 

på de här frågorna om läxläsning och im din 

inlärningssituation. Försök att tänka över varför du gör på 

det ena eller andra sättet. Finns det något du bör ändra på 

för att göra ditt arbete effektivare? Vad i så fall? Sätt upp 

mål tillsammans med din lärare, dina föräldrar eller en 

kamrat.  

1. Var arbetar du helst? Vid ett skrivbord, i en fåtölj… 

2. Hur vill du ha det runt omkring dig? Tyst, musik, tv 

eller radio på, folk som rör sig…  

3. gör du något annan medan du läser? Äter, klottrar… 

4. När läser du helst? Direkt efter skolan, efter maten… 

5. Börjar du av dig själv i god tid, eller måste någon tjata? 

6. Läser du koncentrerat en lång tid, eller tar du pauser? 

Hur går det att komma igång efter en paus? 

7. Tycker du det är bra om läraren ger råd om hur du ska 

läsa läser du på olika sätt vid olika tillfällen och för olika 

ämnen?  

8. Går det lättare att läsa om du vet att det ska bli prov 

eller redovisning? 

9. När lär du dig lättast? När läraren först har gått igenom 

det du ska läsa? När du har sett en film eller video? När 

det är många bilder eller diagram i en bok? När du har 

laborerat eller arbetat praktiskt på något sätt? När du har 

pratat mycket med andra? 

10. Underlättar det om du gör tankekarta, ritar bilder, för 

korta anteckningar eller skriver en sammanfattning medan 

du läser? 

11. Läser du helst tyst eller högt? 

12. Arbetar du helst ensam eller med kamrater? 

13. Vill du att någon ska förhöra dig? 

 

(Magasinet, s. 181, något förkortat av mig.) 

 

Visserligen är där inte något fel på råden som ges i Ess i svenska, men utan att ha lärt sig det 

ordentligt tror jag att elever kan ha svårt för att ta till sig råden som ges. Hur hittar till 

exempel en elev en inlärningsstil som passar just den om den inte vet vad för olika stilar det 

finns, eller hur ska en elev kunna veta när den engagerar båda hjärnhalvor? Till viss del finns 

svaren att hitta i den löpande text som presenteras i kapitlet, men det känns inte som att här 

finns något konkret att arbeta med, som det då finns i Magasinet. Magasinet ger i mångt och 

mycket samma råd som Ess i svenska, men i och med den helt annorlunda formuleringen med 

frågor och några olika alternativ, tror jag att eleverna har dels mycket lättare för att ta det till 

sig och dels reflekterar över det på ett helt annat sätt.  
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7. SLUTDISKUSSION 

7.1. Analys och resultat 

Johnsen (1997) konstaterar att läroboken har fastnat i en jargong som inte stämmer överens 

med dagens samhälle och krav från styrdokument och kriterier. Detta gör att det ställs allt 

högre krav på lärarna som har som uppgift att omvandla lärobokens innehåll till något som är 

konkret och förståligt för eleverna. Samtidigt som vi kan konstatera att läroboken inte matchar 

samhällets krav, finner vi datorn som tar en allt större plats i klassrummet och 

undervisningen. I många situationer kan jag känna att datorn mer och mer tar platsen som 

läromedel och i vissa fall även lärare, och även om författarna till Magasinet har kommit en 

bit på väg, anser jag att det är långt kvar till ett läromedel som är komplett och täcker in alla 

behov från dagens samhälle. Jag tror dessutom det kan vara mycket svårt att göra ett sådant 

läromedel, eftersom det tar tid att utforma det på rätt sätt, och när det är färdigutvecklat, har 

samhället redan gått vidare till nästa steg.  

 

Överlag känns Ess i svenska väl genomarbetad och anpassad till vad som borde vara en 

genomsnittlig niondeklassare, men för att fullt ut kunna tillgodogöra sig och förstå det som 

presenteras i lärobok 9, bör man nog ha arbetat grundligt med serien redan i klass sju och åtta. 

I Lärobok 9 görs hänvisningar till de tidigare läroböckerna, och överlag känns lärobok 9 som 

en repetition och fördjupning i det som eventuellt behandlats i de tidigare böckerna, något 

som jag tyvärr inte kan bekräfta då min undersökning inte inkluderat de tidigare läroböckerna. 

En väldigt stor del av Ess i svenska - lärobok 9 går djupt in på momentet läsning, och i alla de 

övriga avsnitten fokuseras mycket på att eleverna ska läsa sig till kunskap, istället för att ge 

tips och idéer på övningar där eleverna kan praktiskt utveckla sin kunskap. Det känns därför 

som att Ess i svenska har en stark prägling av att se svenska som ett litteraturhistoriskt 

bildningsämne.  

 

Personligen kan jag då tycka att upplägget i Magasinet är lite bättre – den är mer varierad, har 

ett upplägg som passar en stor blandning av elever och ger många olika förslag på övningar 

som ger eleverna en större chans att fördjupa sig och utveckla sina kunskaper. Framför allt 

gör Magasinet direkta kopplingar och hänvisningar till kursplaner och mål som eleven själv 

uppmanas att reflektera över. Man har alla moment samlade och kan arbeta med lite olika 

saker under varje år och därmed bättre underhålla och upprätthålla kunskaperna i detta. Om 

det bara fokuseras på ett moment under en längre tid, tror jag att de andra momenten lätt kan 
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glömmas bort. Sist men inte minst lägger Magasinet stor vikt vid att få eleverna att själva 

reflektera över vad de lär sig, hur de lär sig och varför de ska lära sig det.  

 

Å andra sidan finns det kanske högre krav på läraren vid användandet av Magasinet. Det 

känns som att Ess i svenska – lärobok 9 väldigt bra täcker upp det som behandlas mest i den; 

läsning och skönlitteratur, och jag kan tänka mig att det är likadant i de andra årsböckerna för 

de andra momenten. Om man använder Ess i svenska har man i princip allt man kan tänkas 

behöva för just det momentet i den boken, medan man i Magasinet antagligen behöver 

komplettera med egna idéer eller de andra böckerna i serien för att arbeta mer ingående med 

momentet och få en mer heltäckande överblick eftersom det för det mesta bara presenteras en 

gång i själva läroboken. Den täcker dock upp många fler olika övningar och moment än Ess i 

svenska, och med hjälp av de andra böckerna i Magasinet-serien finns mycket utrymme för 

övningar, idéer och utveckling. Hela serien Magasinet tillsammans känner jag ger en bredare 

och mer varierad täckning av ämnet svenska, än vad Ess i svenska gör. Magasinet innehåller 

många praktiska övningar där eleven ges tillfälle och utrymme att praktisera och träna sina 

kunskaper, och det känns som att Magasinet fokuserar på svenska som färdighetsämne, med 

mycket inslag där eleven ska tänka över sin egen vardag och omsätta det den lär sig till denna.  

 

Som en sista synpunkt tror jag dessutom att det är viktigt att hänga med och lyssna på vad 

ungdomarna vill ha och är vana vid. Magasinet är mycket mer ungdomlig i sitt utseende och 

tilltal med alla färger och varierande typsnitt, och jag tror att det är mer uppskattat bland 

ungdomar och mer likt den verklighet de är vana vid. Magasinet med sin varierande och 

mångsidiga layout tillsammans med ett personligt tilltal, motsvarar också bättre de krav som 

bland andra Strömquist tar upp som exempel på vad som är en bra lärobok, än vad Ess i 

svenska gör. Överlag känns det också som att Magasinet bättre kan stå till svars för 

betygskriteriet E i slutet av årskurs nio, eftersom den tar upp många fler moment och man kan 

mer välja vad man vill arbeta med och när. För Ess i svenska är de olika momenten 

representerade i de olika årskurserna 7, 8 och 9, och det krävs antagligen repetitioner under 

nian för att eleverna ska klara av målen och nå upp till betyget E.  
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7.2. Metoddiskussion 

Efter att ha genomfört min undersökning inser jag att det är ganska svårt att analysera två 

läromedel på det här sättet. För det första blir undersökningen inte helt rättvis när man jämför 

mot styrdokument och betygskriterier, eftersom läroplanen för den obligatoriska skolan är för 

år 2011 alldeles nyutkommen. Den upplaga av Magasinet jag har använt mig av är från 2006, 

medan Ess i svenska är från 2009.  

 

Det spelar också viss roll att Ess i svenska är en lärobok koncentrerad på en årskurs; 9, medan 

Magasinet vänder sig till fyra årskurser; 6-9, då Ess i svenska tydligt fokuserar på ett moment 

som tar upp större delen av boken och upplevs mer som en fördjupning, medan Magasinet 

hanterar alla moment ungefär lika mycket och går noggrant igenom dem från grunden. Båda 

läromedlen är också delar av serier, där flera olika läromedel som övningsböcker och 

antologier ingår, och båda läroböckerna hänvisar till dessa på flera ställen. Mer rättvist hade 

antagligen varit att jämföra hela serierna för hela högstadiet, och se på hur väl de båda är 

anpassade till skolverkets krav och kriterier istället för att bara lägga fokus på läroböckerna 

och kriterierna för årskurs 9, även om de ganska bra representerar helhetsbilden av serierna.  
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