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Sammanfattning 
I denna studie vill vi undersöka hur lärare i ämnena svenska och engelska anpassar sin 
undervisning för högskoleförberedande- respektive yrkesprogram på gymnasieskolan. Vi 
har valt att intervjua fyra lärare som undervisar i kurserna Svenska 1 och Engelska 5 på 
båda programkategorierna under pågående läsår. Vi har undersökt lärarnas upplevelser av 
att undervisa olika grupper i samma kurs och hur de anpassar innehållet i lektionerna till 
grupperna. 
Det visar sig att lärarnas val av stoff var till olika grad påverkat av program och 
examensmål, för vissa av informanterna var det en självklarhet att programmet skulle 
genomsyra undervisning, medans andra ansåg att det kunde vara minst lika viktigt att ge 
eleverna en ”paus” från programmens kärna genom att välja helt andra uppgifter.  
En av de viktigaste punkterna som kom fram var betydelsen av ett nära samarbete med 
yrkeslärare som ansågs vara viktigt för en lyckad ämnesintegrering på yrkesprogrammen. 
Det visade sig att yrkesprogrammens elever i allmänhet krävde mycket mer uppmuntran 
och dessutom upplevdes planering och genomförande av lektioner på dessa program vara 
mycket mer krävande för lärarna. 
 
Nyckelord: Didaktik, infärgning, engelska, svenska 
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1. Inledning 
Sedan 1994 har samtliga elever som fullföljt ett gymnasieprogram läst in en 
grundläggande behörighet till högskolan, oavsett om eleven gått på ett yrkesprogram eller 
ett högskoleförberedandeprogram. I och med gymnasiereformen 2011 har 
högskolebehörighet för elever på yrkesprogram varit något eleverna själva får välja i slutet 
av årskurs ett. Samtliga elever, oavsett program och inriktning, läser det som kallas 
gymnasiegemensamma kurser som är Svenska 1, Engelska 5, Historia 1, Samhällskunskap 
1, Religion 1, Idrott och hälsa 1, Naturkunskap 1 och en kurs i matematik som ser olika ut 
beroende på program.  
Elever på högskoleförberedande program läser, utöver ovannämnda kurser, två till kurser i 
svenska och en till engelsk kurs samt andra kurser som ger behörighet till en önskad 
högskoleutbildning. Yrkeselever kan välja till de två svenska kurserna och den engelska 
kursen som så kallade IVALS kurser som motsvarar 300 gymnasiepoäng som alla elever 
själv kan välja.1  
På skolan vi undersöker skiljer sig intagningspoäng mellan de olika programkategorierna. 
Högskoleförberedande elever måste ha minst 120 poäng för att bli antagen till ett 
gymnasieprogram medan yrkeselever ska ha minst 80 poäng.  
Kurserna Svenska 1 och Engelska 5 har varsin kursplan som inte skiljer sig mellan de 
olika programmen. Den enda skillnad som finns är antalet undervisnings timmar som är 
80 timmar per kurs för högskoleförberedande program istället för 100 timmar per kurs på 
yrkesprogrammen. Skillnaden i undervisningstiden är ett lokalt beslut på den undersökte 
skolan.  
Vi har valt att undersöka lärarnas upplevelser av att undervisa kurserna Svenska 1 och 
Engelska 5 och har valt att intervjua lärare som undervisar i dessa kurser på både 
högskoleförberedande respektive yrkesprogram under samma läsår. Vi vill försöka få en 
inblick i vilka skillnader som kan upplevas när lärare ställs inför uppgiften att undervisa i 
en kurs på olika gymnasieprogram. 
 

 2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att undersöka hur svenska och engelska lärare genomför undervisning på 
högskoleförberedande- respektive yrkesprogram. I studien vill vi undersöka ifall det finns 
några skillnader och likheter i undervisningens innehåll och form mellan programmen.  
 
Våra forskningsfrågor är: 
 

• Upplever lärarna någon skillnad i kursinnehåll beroende på program och i så fall 

vilka.. 

                                                           
1 Alla gymnasieelever ska vid avslutade studier ha läst kurser motsvarande 2500 poäng varav 300 poäng består 
av kurser de själva ska välja, dessa kurser kallas IVALS kurser (individuellt valda kurser).  
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• Planerar lärarna några programspecifika moment i sin undervisning och i så fall 

vilka. 

• Anpassar lärarna sina metoder i mötet med eleverna beroende på program och i 

så fall hur och varför. 

• Hur påverkar programmens mål val av läromedel. 

• Vilka upplevs vara de största skillnaderna i att undervisa på ett 

högskoleförberedande- respektive ett yrkesprogram. 
 

3. Bakgrund och teori 
Denna del är delad i en presentation av tidigare forskning, en teoretisk bakgrund till 
undervisning i form av en presentation av gymnasieskolan och en sammanfattning av 
didaktik samt kurserna Svenska 1 och Engelska 5. I de första delarna presenteras tidigare 
forskning och gymnasieskolan samt de olika kategorierna av program ur en historisk 
synvinkel fram till dagens målrelaterade skola. Med denna del vill vi lyfta svenskans och 
engelskans skiftande roller för de olika utbildningsvägarna i dagens gymnasieskola. Den 
andra delen om didaktiken syftar till att belysa vilka didaktiska teorier som kan ligga 
bakom informatörernas val av undervisningsstoff och metoder. Till slut presenteras de 
aktuella kurserna och kursplanerna för Svenska 1 och Engelska 5, i synnerhet de punkter i 
kursplanerna och presentation av ämnena där anpassning till program efterfrågas.  

3.1 Tidigare forskning  
Signild Lemar (Kaoskompetens och gummibandspedagogik, 2001) utförde en fall studie 
av lärare på ett barn och fritidsprogram. I sin avhandling beskriver och analyserar hon 
lärarnas arbete vid programmet.  
Lärarna hon intervjuade anser ”att de hela tiden måste utveckla metoder för att anpassa 
undervisningen till elevernas behov och prestationsnivåer. Detta gäller alla elever, 
högpresterande som lågpresterande elever, tysta elever och de som utmärker sig för att bli 
sedda, alla ska få en chans att komma till sin rätt.” (2001, s. 144) 
De intervjuade lärarna upplevde att klassrumssituationer påverkade undervisningen 
avsevärt och lärarna tvingades utveckla en ”gummibandspedagogik”. Författaren förklarar 
begreppet ”gummibandspeagogik” på följande sätt; 
 

Elevgruppens heterogenitet har medfört att lärarna tvingats utveckla en 
gummibandspedagogik. Man vet vart man vill komma, vad som är målet för 
utbildningen och för enskilda lektioner, men vägen dit får man hela tiden ändra 
beroende på vad som händer i klassrummet”. (2001, s. 144) 
 

Det här beror enligt Lemar på att spännvidden mellan elevernas arbetstakt är stor.  
En lärare som intervjuades menar att hälften av tiden kan gå åt till diskussioner, ofta av 
den karaktär som man skulle kunna kalla fostran.  
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Vidare i studien lyfts vikten av att vara tydlig och att sätta gränser som lärare. Det anses 
vara viktigt att tydliggöra vilka krav och regler som gäller för både uppförande och 
skolarbetet. En lärare beskriver undervisning som en balansgång mellan kaos och ordning 
där gränserna ständigt är flytande.  
I sin studie skriver Lemar om lärarnas arbete med att skapa personliga relationer till 
enskilda elever och med gruppen. En förtroendefull relation mellan lärare och elever ses 
som en förutsättning för att inlärning ska vara möjlig. 
I ett avsnitt i Svein Stensaasen och Olav Slettas bok Grupprocesser (1997, s. 75) som 
kallas Kvalitet i skolan säger författarna följande ”Ingen kan prestera sitt bästa eller känna 
sig väl till mods i skolan om han eller hon inte känner sig säker.” En viktig del av 
säkerheten handlar om att känna sig säker inför en arbetsuppgift. Syftet med arbetet att 
skapa goda relationer som lyfts i Lemars studier stämmer överens med denna beskrivning. 
I sin slutdiskussion skriver Lemar att kärnämneslärare upplever mötet med elever på 
Barn- och fritidsprogrammet som slitsamt. Hon pekar ut nationella prov och att undervisa 
flera olika klasser som en möjlig orsak till att elever på programmet kan upplevas som 
slitsamma att möta. 
I en avhandling av Lotta Bergman (Gymnasieskolans svenskämnet, 2007) har både lärare 
och elever på fyra olika gymnasieskolor intervjuats i syfte att undersöka hur 
undervisningen går till och upplevs. Lärare i undersökningen strävar efter att skapa ett 
sammanhang och en helhet i sin undervisning men upplever det som svårt.   
 

”Lärarna upplever att tiden är för knapp och att svenskämnets 
stoffområden är allt för omfattande och mångskiftande. De 
upplever att arbetsbördan är för tung både för lärarna och 
eleverna och att organisation med scheman som splittrar 
dagen i små avgränsade enheter gör det svårt att hålla 
samman och fördjupa studierna i ämnet.” (Bergman, 2007, s. 
279)  

 

Några av de intervjuade lärarna har försökt att samarbeta med yrkeslärare kring val av 
stoff men funnit det svårt. En lärare upplevde att samarbetet skedde enbart på 
yrkeslärarnas villkor. En av lärarna i undersökningen tillhörde Barn och Fritids- 
programmets arbetslag och kunde tillsammans med yrkeslärarna där planera delar av 
innehållet i sitt ämne utifrån programmets mål. 
En tydlig slutsats att dra ifrån Bergmans avhandling är att arbetslagens sammansättning är 
en viktig förutsättning för anpassning av undervisning på ett yrkesprogram. Om 
gymnasiegemensamma ämneslärare tillhör ett yrkesprograms arbetslag finns det en större 
möjlighet att planera lämpligt innehåll tillsammans. 
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3.2 Läroplaner och kursmål för gymnasieskolan  
Syftet med den svenska gymnasieskolan; Gymnasieskolan ska ge en god grund för 
yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap 
och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, 
fördjupa och tillämpa kunskaper. (Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasie 
gemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s. 8) 
Går man tillbaka till 1920- talet i Sverige och den svenska skolan så skapades ett enhetligt 
skolsystem för de teoretiska utbildningarna. Det fanns bara två linjer, latin- och reallinjen. 
Inte förrän 1953 skapades en tredje linje, den allmänna linjen, som bestod av två grenar, 
en språklig (utan latin) och en social.  
I den reform som kom 1964 samlades de teoretiska utbildningarna till ett enhetligt 
gymnasium med ett gemensamt första år och därefter fem olika linjer – ekonomisk, 
humanistisk, naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och teknisk. Detta ledde till att 
grunden lades för den teoretiska delen av dagens gymnasieskola.  
Efter folkskolan skedde yrkesutbildningarna oftast på arbetsplatserna, men redan 1918 såg 
man ett behov av praktiska ungdomsskolor. Detta för att det blev svårt att utbilda 
ungdomar på arbetsplatserna på grund av att yrkeslivet krävde specialisering och att den 
industriella arbetsprocessens utveckling ändrades.  Man startade lärlingsskolor, 
yrkesskolor och fackskolor. På grund av industrins framväxt ställdes nya krav på 
yrkesutbildningar men fortfarande bedrevs den huvudsakliga utbildningen på 
arbetsplatserna i form av lärlingsutbildningar. 
På 1930- talet kritiserades utbildningen utifrån den tidens krav. Önskemålet var ännu mer 
specialisering och krav på inriktning mot bredare yrkesområden och en mer generell 
kompetens. 
På 1950- talet ansågs att yrkesutbildningen förlagd till en arbetsplats hade försvårats på 
grund av ökad arbetstakt, teknisk utveckling med specialisering, komplicerad utrustning, 
dyrt material och ökad olycksfallsrisk. 
Under 1960- talet kom kritiken tillbaka mot yrkesutbildningen, den var för snäv och inte 
betonade inte färdigheter som samarbets-, planerings- och problemlösningsförmåga. 
Näringslivet måste få större inflytande över yrkesutbildningen, ansåg man. 
Gymnasieskolan som sammanhållen skolform för yrkes- och högskoleförberedande 
utbildningar växte fram under 1960 talet och fick sin första läroplan år 1970 (Lgy 70), 
med både två- och treåriga linjer. Huvudansvaret för yrkesutbildningar flyttades från 
arbetsgivarna till skolan och högskoleförberedande- och yrkesutbildningar fick en 
gemensam skola. Vikten av gymnasieprogrammens mål i utformningen av undervisning 
blev väldigt tydligt i läroplanen; “Undervisningen skall bygga vidare på vad grundskolan 
gett eleverna men måste få sin särskilda prägel av de olika studievägar som ryms inom 
skolformen.”(Skolöverstyrelsen, 1975, s12).   
Undervisningstiden i yrkesämnena minskade jämfört med tidigare. Anledningen till 
minskningen var att cirka en tredje del av tiden i årskurs ett ägnades åt ämnena svenska, 
matematik, engelska eller samhällskunskap. 
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År 1994 infördes en kursutformad gymnasieskola på grund av förändrade situationer inom 
arbetslivet, som krävde bredare baskunskaper för att möta kraven. Alla studiegångar blev 
treåriga och de obligatoriska ämnena blev fler och de så kallade kärnämnena, engelska, 
svenska, matematik och så vidare, uppgick till en tredjedel av utbildningstiden. Dessa 
ämnen gav också grundläggande högskolebehörighet för att bredda rekryteringsbasen till 
högskolan. Lpf 94 var tydlig med sina mål att programanpassning skulle finnas som ett 
naturligt inslag i kärnämneskurserna. I programmålen för Fordonsprogrammet till 
exempel framgår det att; 
 

 ”Det gäller att tänka programinriktat istället för 
ämnesinriktat, då känns undervisningen meningsfull för 
eleven.” (Skolverket, 2000, s. 18f).  

 
Här nämns också ordet ”infärgning” som syftar till att yrkesprogrammens mål ska 
förekomma som en naturlig del i kärnämnesundervisning. Målet var att eleven skulle 
”uppfatta sin utbildning som en helhet”.  
Några år tidigare förändrades styrningen av den svenska skolan till en decentraliserad 
skola och avreglerades till förmån för mål- och resultatstyrning. Även villkoren för 
friskolor förändrades på grund av att de fick finansiering på samma villkor som offentliga 
skolor. 
Samhället är idag mer komplext och ett ökat krav på deltagande i demokratiska processer 
gör att man fått ökade krav på gemensamma medborgerliga referensramar. Kulmen 
nåddes i reformen år 1994 då alla gymnasieutbildningar blev treåriga. Man skulle nu 
garantera att eleverna skulle utveckla kompetenser som krävdes inte bara för yrkeslivet 
utan också som medborgare i ett alltmer komplext samhälle. 
Under början av 2000- talet visade internationella studier att elever i Sverige inte går ut 
skolan med lika goda kunskaper som tidigare. Flera elever hoppade av skolan, vilket 
innebar att Sveriges arbetslöshet bland ungdomar ökade drastiskt. Dessa tendenser ledde 
till den reform som gymnasieskolan, liksom den obligatoriska skolan, genomgick år 2011. 
(Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasie gemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011, 2011, s. 9ff) 

3.3 Didaktik 
I den nya läroplanen för gymnasieskolan definieras kunskap som de fyra F:en fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet (2011, s. 8) och det poängteras att dessa F samspelar 
med varandra och att inget ska få ta större plats än något annat. Utmaningen för läraren 
blir då att variera sin undervisning på så sätt att samtliga dessa kunskaper får komma till 
uttryck i undervisning av en kurs.  
Arfwedson och Arfwedson delar kunskap i två områden de kallar för K1 och K2 (2002, s. 
60ff) där K1 beskrivs som Know that eller faktakunskap och K2 beskrivs som Know what, 
Know why som innebär elevens aktivitet i sitt lärande eller lärprocessen. Know what och 
Know why kan jämföras med förståelse, färdighet och förtrogenhet. 
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Lindström och Pennlert (2004, s. 17) beskriver didaktik som läran om undervisning och 
preciserar sambandet mellan didaktiska teorier och praktisk användning i en 
undervisningssituation med en didaktisk översiktskarta (2004, s. 25). 

 

Figur 1 Didaktisk översiktskarta (Lindström & Pennlert, 2004, s. 25) 

Genom att koppla ihop vad, hur och varför trådarna ska en lärare kunna ställa en lämplig 
väg till målen med sin undervisning. Frågorna om vad och varför uttrycks i läroplaner och 
i en målstyrd skola ska läraren kunna tolka dessa styrdokument och välja metoder som är 
lämpliga för att nå uppställda mål med undervisningen. 
Didaktiken svarar på frågan om vad, alltså innehållet och metodiken svarar på frågan om 
hur, alltså själva förmedlingen av innehållet. Definitionen är inte felaktig, men för snäv 
enligt Werner Jank och Hilbert Meyer (1997, s. 17).  
Didaktiken handlar om:  

• vem som skall lära sig  

• vad man skall lära sig 

• när man skall lära sig 

• med vem man skall lära sig 

• var man skall lära sig 

• hur man skall lära sig  

• genom vad man skall lära sig 

• varför man skall lära sig 

• för vad man skall lära sig 

(1997, s. 17f) 

 

Didaktiken belyser frågor som hur det är, bör vara och kan vara i skolan enligt 
Arfwedson-Arfwedson. Enligt författarna, har man försökt göra en didaktisk analys av 
skolans innehåll och av undervisningen om detta innehåll samt de faktorer som påverkar 
innehållet. (2002, s. 14f) 
Skolans läroplaner talar om hur det bör vara i skolan och det är där, i läroplanen, målen 
skrivs. Målen kan förvisso vara svåra att uppnå men man kan inte utesluta målen bara för 
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det. Frågan om målen för till exempel demokrati kan inte uteslutas på grund av att de är 
svåra att nå.  
Eftersom skolan är en offentlig institution, öppen för insyn och för olika former av 
“inblandning” så är den utsatt för granskning, oavsett om det är en kommunal eller privat 
skola. Läraryrket är ett estradyrke, där du betraktas utifrån en grupp elever. Lärarna 
uppträder också på samhällets estrad: skolan recenseras, bedöms, beröms och kritiseras, 
dagligen och oavbrutet. 
Lärarnas yrkeskunskap uppfattas, (Arfwedson-Arfwedson, 2002,s.17f) som okomplicerad: 
en lärare ska kunna sitt ämne och behärska en mängd undervisningsmetoder med vilka 
stoffet förmedlas till eleverna. 
Men för att förstå hur svår och mångsidig problematiken inom didaktiken är har 
författarna försökt sammanställa att lärarnas professionella kunskaper spänner över hela 
det didaktiska fältet och som omfattar följande punkter;  

1. skolkunskap 

2. innehållskunskap 

3. teoretiska och metodiska kunskaper 

4. självkännedom 

(Arfwedson & Arfwedson, 2002, s. 17) 

 

I nedanstående tabell har vi kopplat ihop definitionen av didaktik från Uljens (1997) och 
kopplat dessa till Arfwedson-Arfwedsons (2002) definition av lärares professionella 
kunskap. Vi använder de punkter som omfattar lärares kunskap som huvudrubriker i 
tabellen och delar Arfwedson-Arwedsons definitionen av didaktik (1997, s. 17) under 
rubrikerna:  
 

1. skolkunskap 2. innehållskunskap 3. teoretiska och 

metodiska kunskaper 

4. självkännedom 

vem som skall lära 

sig 

vad man skall lära 

sig 

genom vad man skall 

lära sig 

 

 

när man skall lära sig varför man skall lära 

sig 

hur man skall lära sig  

 

med vem man skall 

lära sig 

 

 

för vad man skall 

lära sig 
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1. skolkunskap 2. innehållskunskap 3. teoretiska och 

metodiska kunskaper 

4. självkännedom 

var man skall lära sig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindström och Pennlert frågar sig (2004,s.28,ff) Vad skall undervisningen handla om? 
Vad skall behandlas, studeras och tränas? Genom den didaktiska Vad- frågan tittar man på 
undervisningsinnehållet. Vad skall eleverna rikta sin uppmärksamhet mot? Vad skall 
bearbetas? 
Lindström och Pennlert menar att valet av innehåll bör leda till progression i elevernas 
kunskapsutveckling, vilket innebär att urvalet bygger på de förkunskaper eleverna har och 
att de får leta ny kunskap. Progression kan också betyda att man går från det enkla till det 
svårare inom ett kunskapsområde. 
Innehållet bör vara så beskaffat att eleverna får en god överblick av vad de skall arbeta 
med, detta för att göra innehållet överskådligt. Ett innehåll kan delas in i en grundkurs och 
ett fördjupningsavsnitt. Det är viktigt att eleverna förstår grunderna innan man går vidare 
mot individuella eller gruppvisa fördjupningar. Dessa kan emellertid bygga på elevers 
egna intressen och behov. 
För att göra ett innehåll så intressant, spännande och utmanande som möjligt så bör 
läraren se saker ur flera perspektiv, att kunna se det komplexa i det till synes enkla, det 
oklara i det självklara och det märkliga i det som vi vanligen tar för givet.  
Att lära eleverna att arbeta enligt en metod kan vara ett mål för arbetet. Metoden kan 
också vara av betydelse för möjligheten att nå olika ämnesmässiga mål. Metoderna kan 
delas in i fyra kategorier som är följande: 
 
Förmedlande/ Förklarande metoder    
Interaktiva metoder 
Undersökande/ Problembaserade metoder   
Gestaltande metoder 
(Lindström & Pennlert, 2004, s. 31) 
 
Metoderna ovan kan förstås komplettera varandra, elever kan till exempel pröva sina 
värderingar tillsammans i en diskussion som är interaktiv samtidigt som inslag av rollspel 
kan förekomma som är gestaltande.  
Enligt Arne Maltén (2003, s. 189ff) så är utmaningen att undervisa påverkad av många 
faktorer. Han menar att en lärare är styrd av den egna människosynen, 
samhällssynen/värdegrunden, kunskapssynen samt val av arbetssätt och arbetsform. Han 
menar att dessa delkomponenter måste förstås av en lärare för att undervisning ska 
fungera. 
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Om skolans uppdrag är att förmedla, utveckla och skapa förutsättningar för tillägnandet av 
kunskaper (Skolverket, 2011 s6) så ger didaktiken verktygen för att uppnå detta uppdrag. 

3.4 Gymnasiegemensamma ämnet Svenska 
Kursen Svenska 1 är på 100 gymnasiepoäng och på den skolan som undersökningen 
genomförs läses av alla gymnasieprogram förutom det Individuella programmet (IM) som 
är till för elever som saknar betyg i ett eller fler ämnen från grundskolan. Kursen Svenska 
1 är schemalagd under gymnasiets första läsår och mot slutet av kursen genförs ett 
nationellt prov i ämnet för alla program, både på högskoleförberedande såsom 
yrkesprogram. 
I läroplanen (Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasie gemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011, 2011, s. 160) sammanfattas svenska ämnets kärna som språk och 
litteratur och vikten av att kunna uttrycka sig och ta till sig texter av olika slag lyfts fram. 
Dessa kunskaper sätts i kontext till elevens individualitet och framtid med sådana 
meningar som ”…i arbetslivet och för vidare studier” och ”I undervisningen ska eleverna 
få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i 
relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen”  
Undervisning i ämnet ska utgå ifrån följande punkter som kommer igen i kursbeskrivning 
för kursen svenska 1: 

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar 

att utveckla följande: 
 

1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i 

kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i 

förberedda samtal och diskussioner. 

2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma 

muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt 

sammanhang. 

3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett 

strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och 

skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation i övrigt. 

4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska 

texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. 

5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk 

och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 
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6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels 

i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier. 

7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från 

olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt 

producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. 

8. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad. 

9. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt 

det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika 

former av språklig variation. (Skolverket, Läroplan, examensmål och 

gymnasie gemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s. 

160f) 

I kursbeskrivningen lyfts moment fram som ska ingå i kursen och som kallas för centrala 
innehåll. Dessa moment är följande: 
 

• Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer 

som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. 

Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för 

muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är 

anpassad till kommunikationssituationen. 

• Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och 

reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och 

textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt 

sammanhang. 

• Argumentationsteknik och skriftlig framställning av 

argumenterande text. 

• Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. 

• Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. 

Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. 

• Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika 

tider och kulturer. 
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• Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt 

berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och 

andra medier. 

• Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett 

metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och 

språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor. 

• Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som 

hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. 

Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder 

till olika former av språklig variation. (Skolverket, Läroplan, 

examensmål och gymnasie gemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011, 2011, s. 162f) 

Utöver de meningar i ämnets syfte där en del anpassning efter intresse och 
utbildningsområde skulle kunna tolkas så nämns inte programmens examensmål specifikt 
i kursbeskrivningen. Det är svårt att hitta en direkt uppmaning till lärare att innehållet i 
kursen ska anpassas till de olika programmens examensmål.  
I sina kommentarer till ämnet svenska lyfter Skolverket fram skillnader i innehåll i de 
olika svenska kurserna. 

”Till skillnad från Gy 2000 läser många elever i Gy 2011 bara 
en kurs i svenska. Det får konsekvenser för upplägg och 
fördelning av stoff mellan kurserna.” (Skolverket, s. 2)  

Några konkreta exempel av vilka konsekvenserna kan vara nämns inte mer än att 
upplägget och fördelning av stoff påverkas. En tolkning skulle kunna vara att 
programmens respektive examensmål kan komma att påverka upplägg och stoffval. 
I texten beskrivs var tyngdpunkten för kursen Svenska 1 bör ligga, dessa punkter känns 
igen från det centrala innehållet och är följande: 

• Presentationstekniska hjälpmedel som kan vara dataprogram, whiteboard eller 

blädderblock och syftet är att lära sig hur tekniken kan användas till stöd för 

presentation. 

• Texter för kommunikation, lärande och reflektion. Den första typen, texter för 

kommunikation, innefattar texter av olika slag som har som övergripande syfte 

att påverka eller informera. Den andra typen av text, texter för lärande och 

reflektion, har som syfte att skribenten själv ska använda det språkburna 

tänkandet för att utveckla, organisera och få överblick över sin kunskap eller 
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sina tankar. Här poängteras också att texter för kommunikation inte 

nödvändigtvis behöver vara skönlitterära. 

• Grundläggande språkliga begrepp. Här jämförs ämnet svenska med 

naturvetenskapliga ämnen där ämnesspecifika begrepp ingår som en naturlig del 

av ämnet. Paralleller dras med svenskans grammatiska begrepp och hur dessa 

kan användas i analys av texter. 

• Attityder till språklig variation som syftar till att väcka en medvetenhet rörande 

språkbruk. Språklig variation sammanfattas som attityder till dialekter, 

sociolekter, kronolekter eller grad av formellt/informellt språkbruk i olika 

kommunikationssituationer. (Skolverket, Skolverket/gymnasieskola/svenska, s. 

4f) 

3.5 Gymnasiegemensamma ämnet engelska 
Precis som kursen Svenska 1 så motsvarar Engelska 5 kursen 100 gymnasiepoäng. På den 
undersökta skolan är kursen schemalagd i årskurs ett för både yrkes- såsom 
högskoleförberedande elever. I den inledande paragrafen för ämnet engelska står det: 
”Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella 
sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv.” (2011, s. 53) 
 
Nyckelorden i denna text för vår undersökning är studie- och arbetsliv, utifrån dessa ord 
kan programmens mål komma till att påverka innehåll i kursen. Vidare i den delen som 
kallas ”Ämnets syfte” (2011, s. 53) används uttryck som ”i funktionella och meningsfulla 
sammanhang” och ”…. i relation till egna erfarenheter och kunskaper.” som också kan 
tolkas som att det innebär en efterfrågad infärgning av programmens olika mål. I 
Skolverkets kommentarer till ämnet beskrivs meningen om språkets funktionalitet och 
meningsfullhet som ett språk som eleverna ska kunna möta utanför skolans värld (2011, s. 
6). 
 
I slutet på den inledande texten delas ämnet upp i några huvudpunkter som är tänkt att 
styra samtliga kurser i ämnet: 
 
Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 
 

• Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet. 

• Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift. 

• Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. 

• Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. 
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• Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella 

företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. (2011, 

s. 54) 

Efter en inledande text om ämnets syfte som helhet presenteras de olika kurserna. Här 
nedan beskrivs kursen Engelska 5 där vi lyfter de delar som kan komma att påverka 
innehållet i kursen beroende på program. 
Det centrala innehållet för kursen Engelska 5 delas upp i tre områden. Den första kallas 
kommunikationens innehåll och består av följande  tre punkter: 

• Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt 
samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och 
händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; 
relationer och etiska frågor. 

• Innehåll och form i olika typer av fiktion. 
• Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, 

politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av 
världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och 
ställning i världen. (Skolverket, 2011, s. 54f) 
 

Det är framförallt i den första punkten som vikten av programmens mål lyfts tydligt. I sina 
kommentarer till ämnet centrala innehåll beskrivs denna första del som övergripande 
(Skolverket, 2011, s. 3)  
Den andra delen av centrala innehållet kallas reception och består av följande sju punkter: 

• Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är 
instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, 
rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier. 

• Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer. 
• Skönlitteratur och annan fiktion. 
• Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, 

populärvetenskapliga texter och reportage. 
• Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. 
• Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk. 
• Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och 

sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och 
slutsats. (2011, s. 55) 

Det som kan tydas av dessa punkter är att detta område syftar till att kunna lyssna på och 
läsa engelska.  
Sista delen av det centrala innehållet kallas för produktion och interaktion och består av 
följande 3 punkter: 

• Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella 
sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, 
kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar. 
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• Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till 
samhälls- och arbetslivet. 

• Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att 
variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet 
och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör 
orsakssammanhang och tidsaspekter. (2011, s. 55) 

Dessa punkter berör skrift och tal. 
Som tidigare nämnt så läser samtliga elever på högskoleförberedande program kurserna 
Engelska 5 och 6 medans yrkeselever bara läser kursen Engelska 5 om de inte väljer att 
läsa påbyggnadskursen, vilket är ovanligt. I Skolverkets kommentarer till ämnet 
poängteras att de delar som introduceras i första kursen ska följas upp i nästa kurs (2011, 
s. 4). Innebörden för en lärare blir att i en klass ska delar introduceras för att sedan byggas 
vidare på i följade kurs, detta innebär en långsiktig planering för undervisande lärare. En 
följd av detta blir att undervisande lärare kan få svårt att samplanera sin undervisning i 
Engelska 5 för yrkes- och högskoleförberedande program eftersom undervisning i ämnet 
avslutas efter Engelska 5 kursen för majoriteten av yrkeseleverna.    
I kommentarerna till ämnet återkommer många citat och hänvisningar till ”Gemensam 
europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning” som förkortas 
GERS. Denna text syftar till att läroplaner och kursmål i språkämnen ska vara av en 
gemensam karaktär i europeiska skolor. Ett viktigt citat som tas med i Skolverkets 
kommentarer till ämnet är följande: 
 

Varje handling i språkanvändningen sker i en kontext i en viss 
situation, inom en av de domäner (handlingssfärer eller 
intresseområden) som vårt sociala liv kan delas in i. Valet av 
de domäner som de studerande förbereds för att verka inom 
har stor betydelse för vilka situationer, syften, uppgifter,  
teman och texter man väljer att ta upp i undervisning, 
provmaterial och aktiviteter. (European Council, 2007, s. 47) 

 

Här framgår vikten av studerandes utbildnings domän i utformning av undervisning 
(European Council, 2007, s. 47). Domäner delas i fyra kategorier; personliga-, samhälls-, 
yrkes- och utbildningsdomäner.  

4. Metod 
För att få svar på de syften och frågeställningar vi formulerat, har vi valt att göra en 
kvalitativ undersökning. 
(Dalen, 2013, s.14.f) Det finns olika analytiska metoder som passar för en kvalitativ 
undersökning. 
Grundad teori är ett tillvägagångssätt som belyser vikten av förankrad teoriutveckling i 
konkret, empirisk forskningsverksamhet. Det kan innebära till exempel att man utgår ifrån 
insamlat intervjumaterial, som utgör en empirisk grund för en undersökning, 
intervjumaterialet är då datamaterial som teorier ska grundas på i en undersökning. 
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Monica Dalen sammanfattar grundad teori som en utveckling av teorier kring centrala 
fenomen grundad i empiriskt material (Dalen, 2007, s. 50). 
Vi väljer att utgå ifrån grundad teori i vår undersökning. Intervjumaterialet ifrån våra 
informanter blir utgångspunkt för empiriskt datamaterial, enligt ovanstående beskrivning. 
Ett problem vid kvalitativ intervjuforskning, framför allt med tolkning och förmedling av 
resultat, kan vara forskarens solidaritet med intervjupersonerna om forskaren själv är 
berörd av det valda temat, framförallt med tolkning och förmedling av resultat. Om 
materialet bygger på djupintervjuer där närhet till informanterna och inlevelse i deras 
livssituation förutsätts, kan tolkningen påverkas. 
Eftersom vi valt att intervjua enbart lärare så går det lite stick i stäv med vad Dalen(2007. 
s.60) säger, att det är viktigt att få en uppfattning om hur olika parter upplever samma 
situation för att fånga upp nyanser och mångfald i en undersökning. 
Vårt beslut att använda oss av enbart lärarna beror på att intervjuerna skulle bli för 
omfattande om vi dessutom intervjuade elever. 
Eftersom vi använder oss av bandinspelning som metod är tolkningen av svaren viktiga. 
Med detta menar vi att inte bara det sagda ska tolkas utan även hur det är sagt.  

4.1 Urval 
Vi har valt att intervjua lärare som undervisar på både högskoleförberedandeprogram och 
yrkesprogram i kurserna Svenska 1 och/eller Engelska 5 under pågående läsår för att 
undersöka hur dessa kurser kan anpassas till de olika programmen.  
Eftersom läroplanen och kurserna är så nyligen implementerade har vi inte valt att ta 
hänsyn till erfarenhet. Vi ställer dock frågan om hur många år informanterna har 
undervisat i sina ämnen för att få en bild av vilka informanter vi har.  
De olika lärarna har arbetat sedan: 1987 (Anna), 2004 (Sonja) och 2005 (Berit och Lisa). 
Alla fyra är legitimerade lärare. 
Sonja undervisar i engelska och svenska på fordons- och transportprogrammet, estetiska 
programmet och en grupp som arbetar med elever med betyget F i Svenska 1 och/eller 
Engelska 5 som heter PR (pedagogisk resurs) gruppen. 
Berit undervisar i engelska och svenska på Vård och omsorgsprogrammet, estetiska 
programmet och en blandad grupp ifrån industritekniska programmet, fordons- och 
transport programmet och el programmet. Dessutom undervisar hon en grupp elever som 
saknar ett betyg från grundskolan som de sedan läst upp på gymnasiet. Dessa elever läser 
kursen Engelska 5 tillsammans med Berit. 
Lisa undervisar i engelska och svenska på Industritekniska programmet, teknik 
programmet och VVS och Fastighetsprogrammet. 
Anna undervisar i engelska och svenska på teknikprogrammet, estetiska programmet, el 
programmet och VVS och Fastighets programmet 

4.2 Genomförande 
Vi skrev ett introduktionsbrev och kontaktade lärare som undervisade i kurserna Engelska 
5 och Svenska 1 på högskoleförberedande- och yrkesprogram under pågående läsår. I 
introduktionsbrevet framgick undersökningens syfte och förslag på tider så att 
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informanterna skulle kunna hitta en passande tid. Av fem lärare vi kontaktade svarade alla 
att de kunde ställa upp på en intervju, i ett fall visade det sig däremot vara svårt att hitta en 
passande tid på grund av arbetsbelastning. Plats för intervju fick informanten själv 
bestämma och två av fyra valde informanter valde att intervjuas i det egna arbetsrummet, 
en informant valde ett mindre grupprum intill det egna arbetsrummet och den sista 
informanten valde att intervjuas i Fordons- och Transportprogrammets lokaler. 
Intervjuerna varade i 45 till 60 minuter och vi valde att genomföra dem tillsammans. 
Fördelen med att vara två som intervjuar är att tolkningen av intervjumaterialet bearbetas 
från två synvinkel och därmed minimeras risken för feltolkning. 
Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Det transkriberade intervjumaterialet 
delades sedan upp i olika kategorier utifrån våra forskningsfrågor. 

4.3 Avgränsningar 
 Våra kriterier har varit att de intervjuade lärarna ska undervisa i kurserna Svenska 1 
och/eller Engelska 5 under pågående läsår. Detta har inneburit att antalet möjliga 
informanter har begränsats till fem stycken varav fyra deltagit.   

4.4 Analysmetod 
Utgångspunkten för vår analys av det insamlade intervjumaterialet är grundad teori. 

4.5 Forskningsetik 
De fyra kraven för forskning enligt Vetenskapsrådet (2002) är följande: 
 

• Informationskravet som innebär att informanterna ska informeras om 
undersökningens syfte.  

• Samtyckeskravet som innebär att informanternas samtycke inhämtats innan 
intervjuerna och kan själv bestämma över sitt deltagande. 

• Konfidentialitetskravet som innebär att informanterna, i största möjliga mån, ska 
vara oidentifierbara. 

• Nyttjandekravet som innebär att inhämtade uppgifter från informanter endast får 
användas för forskningsändamål. 

 
Genom att skicka ut ett följebrev (se bilaga) och informera informanterna om 
undersökningens syfte inför intervjuerna har vi strävat efter att uppfylla 
informationsskravet. 
Inför intervjuerna fick lärarna information om att intervjun var frivillig och kunde 
avbrytas när som helst. Vi gav informanterna möjlighet att läsa materialet som använts i 
undersökning för godkännande. 
 Det tredje kravet strävar vi att uppfylla genom att kalla informanterna Sonja, Berit, Lisa 
och Anna. Vi har inte heller identifierat vilken skola informanterna undervisar på. 
Vi informerade om att datamaterialet endast skulle användas i forskningsändamål. 
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5. Resultat 
Här presenteras resultat av våra intervjuer med de fyra gymnasielärarna. Vi delar upp 
resultaten i fem delar utifrån våra forskningsfrågor. 

 

5.1 Syfte och mål och i lärarnas undervisning 
Samtliga fyra lärare var överens om att det inte finns några skillnader i kursinnehåll i 
undervisningen och menade att kursmålen var lika för högskoleförberedande- och 
yrkesprogram. Lisa hade ett tillägg som tyckte att målen kan tolkas och vinklas olika, 
beroende på program. Det anpassas dels efter programmet men också efter typen av 
elever. Det går inte att undervisa på exakt samma sätt i de olika programmen. På 
yrkesprogrammen arbetar du med, t.ex. ordning och reda samt självförtroende träning. På 
högskoleförberedande program finns redan inställningen att studier är viktiga och att man 
även måste arbeta hemma. Det innebär att det går att arbeta på ett annat sätt och det går 
fortare. Detta har, enligt Lisa att göra med vanan av att läsa, ta ansvar och arbeta på 
lektionerna. 
Sonja sade att yrkesprogram hade fler timmar på schemat för både Svenska 1 och 
Engelska 5 kurserna jämfört med de högskoleförberedande programmen. Anledningen till 
detta var, enligt Sonja, att elever på högskoleförberedande program är mer benägna att 
arbeta med sina uppgifter hemma och på fritiden. 

5.2 Programspecifika moment i undervisningen 
På frågan om det finns några specifika moment som är direkt kopplade till programmets 
mål och som betonas i undervisningen så försöker Sonja koppla ihop teori och praktik. 
Infärgning är ett vanligt begrepp på lektionerna och det innefattar programmens 
examensmål, oavsett om det rör sig om ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande 
program.  
På estetiska programmets musikinriktning arbetar Sonja med en del anpassade 
arbetsmoment. Ett exempel på detta är att eleverna presenterar och/eller framför en 
afrikansk sång som de själva valt i ett temaområde. Ett annat exempel är bildelever som 
arbetar med propagandabilder kopplat till ett temaområde som heter “Med egna ögon” 
som handlar om 1900-talskonflikter. Där läser eleverna litteratur som handlar om, till 
exempel, Apartheid och frågeställningar kring detta. I samma tema arbetar musikelever 
med afrikanska frihetssånger och framföra dessa, med en historisk bakgrund.  
Ett exempel från svenska kursen är att Fordonsprogrammets elever lär sig plocka isär en 
bil, de får lära sig att presentera vad de gjort, hur de går tillväga och hur de tänker. 
Momentet avslutas med en powerpoint presentation som eleverna ska använda som stöd 
när de arbetar med tekniska hjälpmedel.  
Val av innehåll på högskoleförberedande program beskriver Lisa som mer allmänt. Som 
exempel säger hon att elever kan läsa och arbeta med texter kopplade till programmet. 
I engelska på högskoleförberedande tycker Anna att speaking är en viktig del som 
betonas, detta för att eleverna bör tränas inför de nationella proven. 
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På yrkesprogrammen så anser Anna att eleverna inte vill synas på samma sätt som 
esteteleverna vill. Detta innebär att yrkesprogrammens elever får lite annorlunda uppgifter 
med striktare formalia. Om dessa elever gör en powerpoint presentation läser de mer 
innantill än esteteleverna som är mer spontana. 
Lisa tycker att eleverna på ett yrkesprogram bör lära sig facktermer på engelska 
motsvarande det man håller på med på verkstaden. Det blir mer verklighetsförankrat då. I 
svenskan kan eleverna läsa texter och artiklar som har med yrket att göra, det kan röra sig 
till exempel om arbetsbeskrivningar och lagtexter 

5.3 Metodanpassning utifrån program  
På frågan om lärarna anpassar metoderna i “sitt” ämne utifrån det program man undervisar 
på så svarar Berit att, eftersom det är stor skillnad på elevernas inställning till inlärning 
och på grund av skoltrötthet så vill många yrkeselever arbeta mer praktiskt både i svenska 
och engelska. På högskoleförberedande program är elever mer intresserade av svenska än 
på yrkesprogrammen. Detta har mycket med inställning att göra, enligt Berit.  
Lisa säger att det krävs mer genomgångar, upprepningar och mer påminnelser på ett 
yrkesprogram. Frågeställningar som, vad gjorde vi igår är vanliga. Mycket högläsning är 
också vanligt förekommande. På högskoleförberedande program är eleverna mer 
självgående och som ett exempel, så delas en skriftlig uppgift ut och den görs utan några 
större problem. Anna tycker att de högskoleförberedande programmens elever är mer 
villiga att synas och vågar framföra saker som exempelvis, sång, olika framträdanden, de 
vågar visa upp sig på ett helt annat sätt än yrkesprogrammens elever. Yrkeseleverna 
behöver striktare formalia i det de gör. Om de gör en powerpointpresentation läser de mer 
innantill än de högskoleförberedande, som också är betydligt mer spontana.  
Berit anser att det kan vara svårt att genomföra ett arbetsmoment där karaktärsämnet 
också ingår på grund av att yrkeskursernas mål kan ta för stor plats. Detta kan enligt Berit 
bero på att karaktärsämnet inte har samma behov av draghjälp som kärnämnet har. Arbete 
med anpassning av innehåll utifrån yrkesprogrammens examensmål upplever Berit som en 
dragkamp mellan de olika kurser som är tänkt att ingå i en arbetsuppgift. En annan åsikt är 
att man borde tillhöra samma arbetslag för att underlätta planeringen. Sedan bör också 
lärare vara insatt i de olika karaktärsämnenas kursinnehåll för att kunna avgöra vilka 
moment som är lämpliga att ta med i gymnasiegemensamma kurser, anser Berit. Här anser 
Sonja att infärgning är en förutsättning för att lyckas. Ett exempel kan vara att man ger 
eleverna möjlighet att, utifrån en instruktion, gå ut i verkstaden och förklara en praktisk 
uppgift. Då kan eleverna visa för läraren, som inte är kunnig i själva verkstadsdelen, att de 
kan och att läraren får ny kunskap också. Detta bidrar till att öka självförtroendet hos 
eleven och skapa en relation mellan eleven och läraren. 
 

5.4 Val av läromedel i undervisningen 
Sonja anser att i svenska så läser eleverna i de olika programmen svenska 1 med den 
skillnaden att yrkesprogrammens böcker är anpassade till programmet medan 
högskoleförberedande programmets böcker är mer allmänna. Detta på grund av att 
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högskoleförberedande elever fortsätter oftast med kurserna Svenska 2 och Svenska 3. 
Berit säger att det finns böcker som riktar sig mot de olika programmen men hon använder 
sig oftast av material som lyfter aktuella händelser i samhället, detta i ett försök att arbeta 
med demokratiska frågor som läraren anser vara en viktig del av det svenska ämnet. På de 
högskoleförberedandeprogrammen förväntas eleverna läsa vidare i fördjupningskurserna 
och inte bara läsa svenska 1 som yrkesprogrammen gör. Läraren arbetar ändå ganska lika 
men med olika läromedel.  
Lisa säger att det går att använda sig av samma böcker och texter i de olika programmen, 
samma uppgifter görs med liten variation. I engelska finns en bok för de 
högskoleförberedande programmen som innehåller mer text och glosor. Anna menar att 
böckerna är olika för de olika programmen. På högskoleförberedande program är 
böckerna gjorda så att eleverna kan arbeta mer på egen hand och välja uppgifter friare.  
Boken som yrkesprogrammen använder är mer bunden och kräver mer lärarledda 
lektioner. Filmer används oftare i undervisningen på yrkesprogrammen som variation och 
för att öka intresse hos eleverna, enligt Anna. Lisa säger att på yrkesprogrammen finns en 
mer tydlig bok som är mer anpassad till yrket. Hon försöker också att hitta eget material 
till undervisningen. Yrkeseleverna tycker om när det är variation på material i 
undervisningen, medan de högskoleförberedande vill ha det mer styrt. De vill veta exakt 
vad som kommer sedan. Sonja anser att boken för yrkesprogrammen inte är lika 
djupgående som i de högskoleförberedande programmen. Berit anser att läromedlen 
skiljer sig åt genom att det är fler texter och exempel hämtade från yrkeslivet inom 
yrkesprogrammen. Böckerna är också delvis anpassade till den grupp läraren arbetar med. 
På vård- och omsorgsprogrammet samt byggprogrammet finns läromedel som är 
anpassade till programmet men som kan vara svårt att se om de är aktuella utan 
karaktärsämneslärarnas hjälp. Eleverna tycker det är intressant att de är anpassade till 
programmet men det får inte bli för mycket infärgning, för att eleverna kan bli trötta på 
det. Vidare säger Berit att vid vissa tillfällen kan eleverna tycka att det är skönt med 
“bara” svenska, så de kan få vila från karaktärsämnet. Det är lätt att slita ut eleverna med 
att göra snarlika saker i de olika ämnena, därför behövs en bättre samordning mellan 
undervisande lärare. 

5.5 Skillnader i att undervisa på de olika programmen 
Sonja anser att det den största skillnaden mellan att undervisa i de olika programmen är 
metoden, alltså hur man som lärare beter sig i de olika grupperna när du kommer in i 
klassrummet. Det gäller att fokusera på rätt saker, det kan vara att det får ta extra tid att 
sätta igång lektionen hos yrkesprogrammen och att ge eleverna en positiv förstärkning 
som t.ex. gör ni klart arbetet får ni arbeta med vad vill sedan. Det handlar om att nå fram 
till eleverna. Eleverna på yrkesprogrammen är mer känsliga och som lärare får man vara 
försiktig i sitt sätt att vara. Du får ge mycket feedback innan kravet på uppgifterna 
presenteras. Detta behövs inte på de högskoleförberedande programmen. Vidare nämner 
Sonja att yrkesprogrammen har 20 timmars mer undervisningstid än de 
högskoleförberedande programmen, 100 timmar istället för 80 timmar. Hon anser att detta 
beror på att yrkeselever är mindre benägna att arbeta hemma. 
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Lisa tycker att de största skillnaderna är att det blir en helt annan kontinuitet med 
högskoleförberedande programmen eftersom de läser fortsättningskurser inom ämnet 
svenska och engelska. Läraren får ha eleverna under en längre tid. 
Anna anser att det pratas väldigt mycket på yrkesprogrammen och planeringen spricker. 
Då gäller det att snabbt revidera planeringen och göra något helt annat. När det gäller 
planeringen så tar oftast en planerad lektion, två lektioner att genomföra. Att revidera 
planeringen får läraren också göra på de högskoleförberedande programmen, dock inte 
lika ofta. Det gäller att alltid ha en plan B eller plan C. 
En av de största skillnaderna enligt Berit är att de högskoleförberedande eleverna är mer 
beredda på att det ska “pluggas”. De vet att det beror på dem själva om de misslyckas. Det 
finns också många ambitiösa elever på yrkesprogrammen, så om de hamnar i en grupp  
där de har möjlighet att vara duktig kan de få en “boost”. Berit anser också att det är 
viktigt att undervisa i de olika programmen, för det är lätt att skapa en norm i klassen, 
beroende på kunskapsnivån hos eleverna. Är det en grupp med många duktiga elever ställs 
högre krav eller tvärtom, är det en grupp med elever som inte är så drivna blir det motsatt 
effekt. Det är lättare att hitta en medelväg om läraren arbetar med både 
högskoleförberedande- och yrkesprogram.  

6 Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att utarbeta informanternas svar utifrån våra forskningsfrågor. Vi 
delar därför diskussionsdelen i underrubriker utifrån frågeställningarna.  

 

6.1 Skillnader i kursinnehåll utifrån program  
De fyra informanter var överens om att det inte finns några skillnader i kursinnehållet och 
att de var lika för de olika programmen. En av informanterna hade dock ett tillägg, att 
målen kunde tolkas och vinklas olika, beroende på program. Som framgår i bakgrund till 
ämnena svenska och engelska så är kurserna lika, dock har Skolverket påpekat att upplägg 
och fördelning av stoff i de svenska kurserna påverkar kursen Svenska 1 eftersom 
yrkeselever inte läser några fortsättningskurser i ämnet om de inte själva väljer det.  

6.2 Programspecifika moment i undervisningen 
När det handlar om vilka programspecifika moment som är kopplade till programmets mål 
och som informanterna betonar i sin undervisning, så försöker de koppla ihop teori och 
praktik. Infärgning nämns som ett vanligt begrepp och innebär en form av 
ämnesintegrering mellan kärnämnet och karaktärsämnet, där eleverna ska få en helhetssyn 
i undervisningen och en ökad motivation för ämnet. Detta kan göras via olika teman eller 
projektarbeten. Enligt de informanter som intervjuats arbetar de flesta med infärgning, en 
del mer bokstavligt, andra mindre. Det är lättare att arbeta med infärgning på ett 
yrkesprogram, där är det lättare att koppla ihop teori och praktik. En informant anser att 
det är en förutsättning för att lyckas.  
Vi anser att yrkeselever och undervisande lärare kan gynnas mycket av att elever ser en 
tydlig koppling i all undervisning på ett nationellt program. Det är då lättare att förklara 
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för svårmotiverade elever varför de ska arbeta med ett visst innehåll om detta innehåll är 
tydligt kopplat till ett intresseområde. 
Lindström och Pennlert, (2004,s. 28ff), frågar sig, vad skall undervisningen handla om? 
Vad skall behandlas, studeras och tränas? Genom den didaktiska Vad-frågan tittar man på 
undervisningsinnehållet. Vad skall eleverna rikta sin uppmärksamhet mot? Vad skall 
bearbetas? Om innehållet utgår från programmens mål och elevernas intressen, bör det 
vara lättare att rikta elevens uppmärksamhet mot innehållet. 
Vidare menar de att valet av innehåll skall kunna leda till progression i elevernas 
kunskapsutveckling, som kan innebära att urvalet bygger på förkunskaper som eleverna 
har och att de får leta ny kunskap. Så verkar de informanter vi intervjuat arbeta idag, 
vilket också synes vara ett bra sätt enligt dem själva. 
En annan intressant aspekt menar en av informanterna är, att det kan vara svårt att 
genomföra ett arbetsmoment där också karaktärsämnet ingår på grund av att 
yrkeskursernas mål tar för stor plats, kanske beroende på att kärnämnet kräver mer 
draghjälp än karaktärsämnet. Arbete med anpassning av innehåll utifrån 
yrkesprogrammens examensmål upplevs som en dragkamp mellan de olika kurser som är 
tänkt att ingå i en arbetsuppgift. Att tillhöra samma lärararbetslag är också en förutsättning 
för att underlätta planeringen, enligt informanten. Detta visade sig även i Lotta Bergmans 
avhandling (2007). Utifrån våra erfarenheter som yrkeslärare har det visat sig finnas en 
vilja hos gymnasiegemensamma ämneslärare att skapa programspecifika moment i 
undervisningen, dock har schemat, tidsbrist och att inte tillhöra arbetslaget gjort det svårt 
att komma till stånd med det. 
Enligt beskrivningen av examensmålen (Skolverket, 2011, s. 14f) ska dessa ligga till 
grund för utbildningen och dess innehåll. Om lärarlagen är en förutsättning för en lyckad 
ämnesintegrering så bör denna fråga vara prioriterad av en skolledning i 
tjänstefördelningen. 

6.3 Val av läromedel 
När det gäller val av läromedel i ämnet svenska är det så att yrkesprogrammens böcker är 
anpassade till programmen medan högskoleförberedandeprogrammens böcker är mer 
allmänna. Detta beror på att dessa elever fortsätter med svenska 2 och svenska 3. 
Dessutom är boken för yrkesprogrammen inte lika djupgående som i de andra 
programmen. Får då yrkeseleverna en ärlig chans till att få ett högre betyg om “stoffet” 
inte är lika utmanande? I kommentarerna till ämnet svenska lyfter Skolverket fram 
skillnader i innehåll i de olika svenska kurserna. 
“  Till skillnad från Gy 2000 läser många elever i Gy 2011 bara en kurs i svenska. Det får 
konsekvenser för upplägg och fördelning av stoff mellan kurserna.” (skolverket, 
Skolverket/gymnasieskola/svenska, s.2) 
Då är det lätt att tolka att anpassning av läromedel till de olika programmen bör ske. 
En informant ansåg att samarbete med yrkeslärare kunde försvåras av att läraren inte ingår 
i samma arbetslag och att i ämnesintegrering tenderar yrkeskurser att ta en allt för stor 
plats. Vi anser att frågor om demokrati och aktuella händelser är exempel på områden som 
kan lyftas i de flesta kurser och ofta görs. Här måste det finnas tillfällen till en dialog 
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mellan de olika undervisande lärarna. Återigen så anser vi att detta är en fråga som bör 
prioriteras av skolledningen på den undersökta skolan. 
Inom varje program finns det exempel på läromedel som är anpassade till undervisning i 
ämnena svenska och engelska. En av informanterna tycker sig se hos eleverna att det inte 
alltid är bra att arbeta med infärgning. Ibland kan eleverna tycka att det är skönt att “bara” 
jobba med svenska, de vill ibland vila från karaktärsämnet och att det kan tyckas logiskt 
att eleverna känner så. Det är inte heller bra att alltid göra lika saker i de olika ämnena. 
Eleverna kan lätt tappa lusten då, därför krävs bättre samordning mellan undervisande 
lärare. 
En informant tycker att i svenskan går det att använda sig av samma böcker och texter i de 
olika programmen. Man gör samma uppgifter men med en liten variation. I engelskan 
finns en bok för högskoleförberedande program som innehåller mer text och glosor. På 
yrkesprogrammen finns en mer tydlig bok som är mer anpassad till yrket. Yrkeseleverna 
kräver mer variation på materialet i undervisningen medan de högskoleförberedande 
eleverna vill ha det mer styrt. De vill veta exakt vad som kommer efter varje moment.  
Ett av problemen med val av läromedel kan vara att samtliga elever, oavsett program, ska 
genomföra ett nationellt prov i slutet på kurserna Svenska 1 och Engelska 5. 
Genomförandet av dessa prov, har vi upplevt, ta mycket tid och energi av både 
undervisande lärare och elever och kan upplevas som viktigare än programmens 
examensmål. 
 

6.4 Metoder och skillnader   
Tre av informanterna anser att det inte går att undervisa exakt lika i de olika programmen, 
de anpassar undervisningen efter vilken typ av elever de har. I den nya läroplanen för 
gymnasieskolan definieras kunskap som de fyra F:en fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet (Skolverket, 2011, s.8). Utmaningen för varje enskild lärare är att variera 
undervisningen så att samtliga dessa kunskaper får komma till uttryck i undervisningen av 
en kurs. 
Detta ställer krav på varje undervisande lärare. Du står på en scen hela dagarna och skall 
prestera. Vi håller med vad Arfwedson & Arfwedson (2002, s.15) tar upp angående att 
lärarens yrke är ett estradyrke, du granskas inte bara från elevhåll utan även från 
samhällets olika håll. 
  Jank och Meyer skriver (1997, s. 17) att didaktiken handlar om vem, vad, när, med vem, 
var, hur, genom vad, varför och för vad man ska lära sig. Kan läraren/lärarna ta till sig 
detta skapas bättre förutsättningar för den enskilde eleven i undervisningen.  
I engelska så vill inte eleverna på yrkesprogrammen synas på samma sätt som de 
högskoleförberedande. Detta innebär att yrkeseleverna får annorlunda uppgifter, med mer 
striktare formalia, enligt en av informanterna.  
Vad detta beror på kan det bara spekuleras kring. Det kan handla om förutsättningar, 
familjetradition och/eller intresse av ämnet.  
En av informanterna tycker det är stor skillnad på yrkeselevernas inställning till inlärning 
och de är oftare skoltrötta än andra elever. Därför försöker läraren metodanpassa 
undervisningen till att arbeta mer praktiskt. Däremot kan elever på 
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högskoleförberedandeprogram tycka att svenska är ett av de roligaste ämnena. En annan 
informant tycker att det krävs fler genomgångar, upprepningar och mer påminnelser på ett 
yrkesprogram. Frågor som, “-Vad gjorde vi igår” eller - “Vad skulle vi göra nu”, är 
vanliga. 
De elever som går på högskoleförberedandeprogram är mer självgående tycker en av 
informanterna. Det går utan några större problem att dela ut skriftliga instruktioner och 
dessa elever utför uppgifterna utan några större problem, vilket generellt inte fungerar på 
yrkesprogrammen. Informanterna upplever att uppgifter måste förklaras på flera olika sätt 
på yrkesprogrammen. 
Den största skillnaden att undervisa i de olika programmen är metoden, hur du som lärare 
beter dig i de olika grupperna när du kommer in i klassrummet. En annan stor skillnad är 
att antalet timmar i undervisningen mellan de olika programmen. En kurs på 100 poäng 
genererar 80 timmar på ett högskoleförberedande program medan samma antalet poäng på 
en yrkeskurs genererar 100 timmar. Ingen av informanterna kunde svara på frågan varför 
det är så men antog att det berodde på yrkeselevernas ovilja att arbeta hemma.  
En annan viktig aspekt som skiljer de olika programmen åt är att det blir en annan 
kontinuitet på de högskoleförberedande programmen eftersom de fortsätter läsa svenska 2 
och svenska 3, engelska 6 och så vidare. Yrkesprogrammen läser svenska 1 och engelska 
5. 
En annan viktig detalj, enligt en av informanterna är att planeringen oftast spricker i en 
yrkesklass. Det gäller att ha både en plan B och en plan C, eller så får du som lärare 
spontant komma med ett fjärde alternativ.  
Det ska nämnas att det finns ambitiösa elever i de olika programmen och att det är en 
fördel att få undervisa i de olika programmen. Vad gäller betygssättningen så är det en 
fördel. Om du bara har en yrkesklass är det lätt att sätta ett högre betyg, rent generellt. När 
du då jämför med en högskoleförberedande klass ser du lättare skillnaden och kan sätta ett 
mer rättvist betyg, enligt en informant. 
I allmänhet så upplevs planering och genomförande av lektioner vara lättare på 
högskoleförberedande program. Detta kan bero på intagningspoängen till de olika 
programkategorierna som är minst 80 poäng på yrkesprogrammen och minst 120 poäng på 
högskoleförberedande program. Det är alltså svårare att komma in på ett 
högskoleförberedande program och som elev ska man ha lyckats bra i grundskolan för att 
komma in. 
 
Utifrån våra intervjuer med lärare i Svenska och Engelska och som arbetar på både 
högskoleförberedande- och yrkesprogram så tycker vi se likheter med vad Lemar kommit 
fram till i sin bok 

 

7. Förslag på vidare forskning 
En undersökning av betyg på de olika programmen kopplad till nivå av anpassning av 
innehåll för att se om ämnesintegrering har någon påverkan på resultat, skulle vara 
intressant att undersöka.  
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En åsikt som kom fram under intervjuerna var vikten av fungerande arbetslag och ett nära 
samarbete med yrkeslärare för en lyckad ämnesintegrering. Med det som bakgrund skulle 
det vara intressant att intervjua skolledare och höra deras syn på anpassning av 
undervisning på yrkesprogram inom svenska och engelska ämnena. En skolledare bör 
känna till hur lärarna arbetar på de olika programmen, vilket i sin tur skulle innebära att 
skolledaren bör ha en klar och tydlig bild hur det ska fungera i lärarnas undervisning. 
Det är självklart intressant att få elevernas syn på anpassning och metoder i undervisning i 
olika ämnen. En intervjustudie av elever skulle vara väldigt omfattande för att få en 
någorlunda tidlig bild så vi skulle föreslår observationsstudier av undervisning i 
gymnasiegemensamma kurser.  



 

26 
 

Litteraturförteckning 
Litteraturförteckning 

Arfwedson, G. B., & Arfwedson, G. (2002). Didaktik för lärare en bok om lärares yrke i teori och 
praktik. Stockholm: HLS Förlag. 

Bergman, L. (2007). Gymnasieskolans svenskämnet. Malmö: Holmbergs. 

Dalen, M. (2007). Intervju som metod. Malmö: Gleerups. 

European Council. (2007). Gemensam europeisk referensram för språk:. Stockholm: Skolverket. 

Jank, W., & Meyer, H. (1997). Nyttan av kunskaper i didaktisk teori. (M. Uljens, Red.) Lund: 
Studentlitteratur. 

Lemar, S. (2001). Kaoskompetens och gummibandspedagogik. Umeå: Umeå Universitet. 

Lindström, G., & Pennlert, L.-Å. (2004). Undervisning i teori och praktik -en introduktion i didaktik. 
Umeå: Umeå univesitet. 

Maltén, A. (2003). Att undervisa- en mångfasetterad utmaning. Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket. (2000). Fordonsprogrammet, kursplaner, betygskriterier och kommentarer. Stockholm: 
Skoolverket och Fritzes. 

Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasie gemensamma ämnen för gymnasieskola 
2011. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2011). Skolverket. Hämtat från skolverket.se: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Skrivbord/Mina%20docs%20p%C3%A5%20datorn/Do
wnloads/Alla%20kommentarer%20(6).pdf den 12 maj 2014 

Skolverket. (u.d.). Skolverket/gymnasieskola/svenska. Hämtat från Skolverket.se: 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sve?tos=gy&subjectCode=sve den 23 April 2014 

Stensaasen, S., & Sletta, O. (1997). Grupprocesser- om inlärning och samarbete i grupp. Stockholm: 
Natur och kultur. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning.  

 

 

 

 



 

27 
 

  



 

28 
 

 
 

 

 

 



 

 

Bilaga 
Hej! 
 
Vi är två lärare som skirver ett examensarbet som handlar om hur lärare anpassar 
sin undervisning beroende på program. Vi har valt att undersöka lärare som 
undervisar i svenska 1 och/eller engelska 5 på både högskoleförberedande och 
ykresprogram under samma läsår. 
 
Vi har för avsikt att intervjua 4-5 lärare och ställa några frågor för att få en inblick i 
hur det är att undervisa i sitt ämne på de olika programmen. Intervjuerna kommer 
att ta cirka 40 minuter och du kan förstås när som helst avbryta om du så önskar. 
Vi kommer att spela in intervjun för att sedan bearbeta materialet till vårt arbete. Du 
kommer att få ta del av de bearbetade svaren för godkänande. 
 
Inga intervjupersoner med namn kommer att redovisas i forskningsarbetet. Vi följer 
de forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskaps direktiv som 
är; 
 

• Krav på samtycke 
• Krav på att bli informerad 
• Krav på konfidentialitet  
• Krav på skydd för barn 
• Hänsyn till socialt svaga grupper 

 
Eftersom vi har ett begränsat antal möjliga informanter är vi väldigt tacksamma om 
du kan ställa upp på en intervju med oss.  
 
Förslag på tider är ondagar mellan 8:00 och 11:00, torsdagar mellan 12:30 och 
15:00 samt fredagar mellan 13:00 och 15:00. Vi kan förstås hitta andra tider om 
ingen av dessa passar. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Leif Eriksson 070 5419126 
Matthew Riley 070 4905225 
 


