
 

 

Läromedel och andraspråksinlärning 
En lärarhandlednings uttryck och utrymme för 
språkstimulerande aktiviteter ur ett andraspråksperspektiv 

Sofie Halldal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student  
Vt 2017 Examensarbete,  
30 hp Ämneslärarprogrammet, 330 hp 

 



 

 



 

Abstract 
 
Syftet med denna studie är att ge inblick i hur ett läromedels lärarhandledning ger uttryck och utrymme 
för språkstimulerande aktiviteter ur ett andraspråksperspektiv. Mina forskningsfrågor är: Hur 
beskriver lärarhandledningen språkstimulerande aktiviteter? Finns det i lärarhandledningen 
uppmuntran till språkstimulerande aktiviteter? Hur uttrycks det att läraren utforma sin undervisning 
för att eleverna ska delta i elev-elev interaktion? Hur beskriver lärarhandledningen att undervisningen 
kan utformas för att inkludera elever med svenska som andraspråk? Undersökningen bygger på en 
kvalitativ dokumentanalys av lärarhandledningen till ett läromedel i läsinlärning. Resultaten av 
undersökningen tyder på att handledningen uppmuntrar språkstimulerande aktiviteter men att 
förslagen på hur läraren kan utforma undervisningen för interaktion är få. Vidare tyder studiens resultat 
på att inget av läromedelsförfattarna uttalat andraspråksperspektiv finns i handledningen, men mycket 
av lärarhandledningens innehåll ger uttryck för språkstimulerande aktiviteter ur ett 
andraspråksperspektiv. I lärarhandledningens vetenskapliga grund ges både uttryck och utrymme för 
språkstimulernade aktiviteter i ett andraspråksperspektiv. Vilket, enligt denna studie, inte 
överensstämmer med lärarhandledningens lektionsinnehåll där utrymme för aktiviteterna inte ges.  
 
Nyckelord: Andraspråksinlärning, språkinlärning, läromedel, lärarhandledning, samtal,  
inkludering 
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1. Inledning 
Sverige är idag ett globaliserat och mångkulturellt land, vilket innebär att den svenska 

skolan också är det (Stier, 2014:205). Detta innebär en mångfald av elever i 

verksamheten, där eleverna besitter varierande språkliga kunskaper. Denna språkliga 

mångfald inom skolan ställer kompetenskrav på de lärare som arbetar i verksamheten 

men mångfalden innebär också många nya pedagogiska möjligheter (Stier, 2014:205).  

Denna mångfald mötte jag under de verksamhets förlagda delarna av min utbildning, 

VFU. I den elevgrupp där jag var placerad i senast, en årskurs ett, fanns det 21 elever och 

bland dem 13 olika språk representerade. Att arbeta med unga elever med sådana olika 

språkliga förutsättningar är både krävande och inspirerande. Detta eftersom att planera 

undervisning och utföra den på ett vis som kan nå alla barn är nästan en omöjlighet. 

Individualisering i liknande elevgrupper upplever jag som svåråtkomlig då språkliga 

kunskaper kan variera mycket. Detta beror på att för vissa elever behöver varje ord 

bearbetas och för andra elever behöver svårighetsgraden höjas för att utmana deras 

kunskaper och möta deras behov. Det är en svår avvägning att göra, och arbetet i klasser 

med liknande variationer i språkkompetens behöver redskap för att nå målen.  

Ett redskap för att nå målen lärare kan ta till vid undervisningen är läromedel i form 

av läroböcker och arbetsböcker. Vanligt förekommande är de så kallade basläromedel där 

läraren utifrån olika delar bygger en helhetsundervisning för en grupp. I ämnet svenska 

innehåller ofta dessa bas-läromedel en lärarhandledning, en läsebok, en arbetsbok och 

tillhörande läxbok. Ett problem i relation till användandet av läromedel är att när de 

marknadsförs kan det beskrivas att de följer läroplan och aktuell forskning. Förr 

granskades läromedel centralt, men eftersom det inte längre sker ligger ett stort ansvar på 

den enskilde läraren att utvärdera ett läromedels innehåll (Calderon, 2015b, Ammert 

2011a:17, Ammert 2011b:35 & Svensson 2011:296). 

Användandet av läromedel har såklart både fördelar och nackdelar. Under min VFU, 

verksamhetsförlagd utbildning, har jag fått möta en mängd olika arbetsböcker och en del 

läromedel för både läsning och bokstavskunskap. Det jag uppmärksammade i arbetet med 

dessa var att innehållet för läromedlet ofta styrde undervisningen. Lektionerna kunde 

börja och sluta med individuellt arbete i elevernas arbetsböcker och att lärare rättade de 

utförda uppgifterna. 
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 Jag uppmärksammade också att eleverna med svenska som andraspråk ofta sneglade 

på vad klasskamraterna gjorde för att förstå vad de skulle göra. Detta ledde ofta till att 

eleverna fick göra om sina uppgifter då de inte hade förstått vad som skulle göras. 

Detta arbete med läromedel upplever jag som problematiskt på grund av det jag lärt 

mig under min lärarutbildning. Den syn på språkinlärning jag har med mig ifrån min 

utbildning är att språkinlärning är något som sker i gemenskap med andra. Detta 

återspeglas i sociokulturell teori om lärande där kommunikation och interaktion ses som 

centralt för inlärning (Säljö, 2000:36).  

 

Den synen på språkinlärning, där vi lär oss i gemenskap, och mina upplevelser av 

lärares användande av läromedel i flerspråkiga klassrum överensstämmer inte. Eftersom 

läromedel inte granskas på samma sätt som förr (Ammert, 2011b:35 & Svensson, 

2011:296) och lärarens ansvar för att avgöra materialets lämplighet i samband med att 

alla lärare inte genomgått utbildning för andraspråksinlärning (Gibbons, 2016:27) kan det 

uppstå svårigheter i valet av läromedel i språkligt heterogena elevgrupper. Detta eftersom 

att läraren kan ha bristande förståelse för hur hen bör undervisa andraspråkselever. Därför 

är det intressant att undersöka hur läromedel menar att språkinlärning sker. Det blir 

framförallt intressant att undersöka hur läromedel menar att lärarna ska arbeta för att 

stimulera elevernas språkinlärning i flerspråkiga elevgrupper. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att ge inblick i hur ett läromedels lärarhandledning ger uttryck 

och utrymme för språkstimulerande aktiviteter ur ett andraspråksperspektiv. Arbetet ska 

försöka besvara följande frågor  

• Hur beskriver lärarhandledningen språkstimulerande aktiviteter?  

• Hur uttrycks det att läraren kan utforma sin undervisning för att eleverna ska delta 

i elev-elev interaktion?  

• Hur beskriver lärarhandledningen att undervisningen kan utformas för att 

inkludera elever med svenska som andraspråk? 

 

Syftet med denna studie är att ge inblick i hur ett läromedels lärarhandledning ger uttryck 

och utrymme för språkstimulerande aktiviteter ur ett andraspråksperspektiv. Studiens 

frågeställningar undersöker hur lärarhandledningen beskriver språkstimulerande 

aktiviteter för att synliggöra hur dessa uttrycks av läromedelsförfattarna. Vidare 

undersöks det hur elev-elev interaktion ges till uttryck för att möjliggöra en jämförelse 

mellan traditionell lärar-elev interaktion och den interaktion som sker mellan elev-elev. 

Med språkstimulerande aktiviteter ur ett andraspråksperspektiv avses i denna studie det 

som forskningsöversikten beskriver, se 4.2, 4.3 och 4.4. Den sista forskningsfrågan 

undersöker om lärarhandledningen ger uttryck för hur undervisning kan utformas för att 

inkludera elever med svenska som andraspråk.  
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3. Teori och centrala begrepp 
 

3.1 Sociokulturell teori 

Sociokulturell teori bygger på tanken om att individen formas av sin omgivning i samspel 

med andra. Sociokulturell teori om lärande utgår från psykologen Lev Vygotskys arbete 

i början av 1900-talet. Vygotsky menade att lärande och utveckling är beroende av 

biologisk mognad, vår fysiska utveckling, och socialt samspel (Säljö, 2000:35-36). Den 

biologiska mognaden och utvecklingen ser likadan ut oberoende var på planeten vi föds, 

oberoende av sociala förutsättningar. Däremot så påverkas de kunskaper som utvecklas 

av den sociala kontext som ett barn växer upp i. I ett sociokulturellt perspektiv belyses 

därför interaktionen och kommunikationen som central för hur vi lär och utvecklas (Säljö, 

2000:36).  

Inlärning sker som en process mellan individer, och inte utan påverkan av andra. För 

att förklara hur vi lär oss används begreppet zonen för närmaste utveckling som metafor 

för avståndet mellan vad man kan göra självständigt och vad den samme kan göra med 

stöd från en mer erfaren person (Lantolf, 2000:17; Gibbons, 2016:30).  

 Tydligt framträdande inom teorin är synen på en aktiv kunskapsutveckling. När man 

ser inlärning som en social aktivitet kommer man längre bort från synen på läraren som 

en överförare av kunskap och närmar sig istället synen på lärande som ett 

samarbetsprojekt där både lärare och elever är aktiva i kunskapsutvecklingen (Lantolf, 

2000:53; Gibbons, 2016:31). 

Förknippat med sociokulturellt teori på lärande är begreppet scaffolding, stöttning 

(Gibbons, 2016:33). Stöttningen kan ses som de redskap den mer erfarne använder för att 

sam-tänka och sam-handla med den som utför en uppgift. Hur stödet ser ut varierar utifrån 

den som ska lära och anpassas så att stödet inte blir för abstrakt, för svårt eller för den 

delen för enkelt (Säljö, 2000:123). Stöttning är alltså inte att ge svar på frågor, utan att 

hjälpa personer att utifrån sin egen förförståelse nå svaren. 

3.2 Centrala begrepp 

Många begrepp är förekommande i studier kring andraspråksinlärning och läromedel. För 

denna studie kommer följande begrepp vara centrala: modersmål, andraspråk, 
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andraspråksinlärning, läromedel, basläromedel, lärarhandledning, integrering, 

inkludering och andraspråksperspektiv. 

Modersmål avser det språk som för eleverna är det mest dominanta eller mest frekvent 

använda i hemmet, begreppet är tydligt sammankopplat med utländsk bakgrund 

(Skolverket, 2013:8). Sammankopplat med begreppet modersmål är andraspråk. 

Andraspråk avser inom språkforskning det språk en person lär sig utöver sitt modersmål 

i det samhälle där språket utgör majoritet (Skolverket, 2013:9). Andraspråk avser det 

språk som eleven inte är helt bekant med, eller som är helt nytt för eleven (Gibbons, 

2016:36).  

Flerspråkighet avser de elever som besitter kompetenser inom flera språk, och hur 

dess utveckling ska ses som en sammankopplad process och inte som språk som utvecklas 

oberoende av varandra (Gibbons, 2016:36). Individuell flerspråkighet innebär enligt 

Skolverket att fler än ett språk används i det dagliga livet. Begreppet används för att 

beskriva en person som använder sig av fler än två språk till vardags. Det begrepp som är 

aktuellt för personer som talar två språk till vardags är tvåspråkighet (Skolverket, 2013:8). 

Ovanstående begrepp aktualiseras i skolans värld genom begreppen 

andraspråksinlärning och andraspråkselev. Andraspråksinlärning behandlas ofta inom 

forskningen som L2-inlärning, language two-inlärning, och avser processen där elever 

lär sig genom ett undervisningsspråk de inte är helt förtrogna med (Gibbons, 2016:36). 

Andraspråkseleven lär sig alltså både genom språket och om språket (Gibbons, 

2003:247). Alltså sker undervisningen på exempelvis svenska även om eleven inte kan 

svenska helt. 

För att förtydliga studiens innehåll förklaras begreppen läromedel, basläromedel och 

lärarhandledning. Det finns idag ingen fastställd definition av begreppet läromedel, men 

i skolförordningen från 1971 beskrevs det som alla resurser som används vid 

undervisning (Sandström, 2015). Läromedel kan avse alla resurser som kan användas i 

en undervisningssituation. I begreppet finns plats för texter och andra multimediala 

representationer inklusive spel och datorer (Ibid.). Basläromedel som begrepp har 

använts för att att beskriva läroböcker som kompletta kursböcker (Ibid.). Handledning 

kan beskrivas som en typ av praktisk-pedagogiskt stöd (Nationalencyklopedin, u.å.). 

Lärarhandledning avser det pedagogiska stöd, ofta en handbok, som författarna till ett 

läromedel menar ska komplettera läromedlet i arbetet med eleverna. 
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Användandet av läromedel innebär att läraren utifrån ett färdigt material undervisar en 

elevgrupp där materialet inte nödvändigtvis tar hänsyn till vilka som ska undervisas. 

Integrering och inkludering är begrepp som avser de praktiker där deltagande är öppet 

för alla oavsett förutsättningar. Skillnaden mellan begreppen berör möjligheten till 

deltagande. Integrering avser den praktik där alla är välkomna att delta, men ingen 

förändring eller anpassning görs för att möjliggöra deltagande. Inkludering avser den 

praktik som anpassas utifrån alla deltagares behov, då deltagande blir möjligt oavsett av 

individuella förutsättningar. I Sverige har begreppet inkludering främst handlat om elever 

i behov av särskilt stöd eller elever med funktionsnedsättningar (Sandström, 2014:11-12). 

De elever som visade på behov av särskilt stöd placerades ofta i särskilda klasser utanför 

den reguljära undervisningen (Ibid.).  

Begreppet andraspråksperspektiv används för att förtydliga att studien avser att 

undersöka ett material utifrån en specifik synvinkel: andraspråksinlärning. I denna studie 

avses att granska ett material utifrån det studiens litteraturgenomgång, se kapitel 4, visat 

om andraspråksinlärning. 
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4. Litteraturgenomgång 

I kommande avsnitt behandlas den litteratur som utgör ramen för denna studie. Avsnittet 

sammanfattas avslutningsvis med vad som kommit fram under de olika rubrikerna. 

4.1. Läromedel  

Basläromedel i form av läroböcker och arbetsböcker produceras utifrån rådande 

styrdokument och används av många verksamma lärare. Att använda dessa läromedel 

regelbundet eller så gott som varje lektion är inget ovanligt (Englund, 2011:281). 

Forskning har visat att få lärare avstår från att använda läromedel i form av läroböcker, 

och många planerar sin undervisning utifrån läroböckerna (Calderon, 2015c). Dessa 

läromedel är en produkt av både skollag och läroplan eftersom materialet som produceras 

förankras i rådande styrdokument. Men det praktiska användandet av läromedlet påverkas 

till stor del av skolorganisationen och den individuella lärarkompetensen (Selander, 

2011:68). 

Basläromedel, läroböcker och arbetsböcker är producerade med syftet att utveckla 

kunskaper. Därmed erbjuds i läromedlet olika grader av tillämpning av de aktuella 

kunskaperna. Exempelvis träningsuppgifter, repetitionsuppgifter och 

diskussionsuppgifter (Whitling & Kågerman, 2011:95). 

Varför lärare använder läromedel i form av arbetsböcker och läroböcker finns det 

många anledningar till, men en av de centrala orsakerna är dess tidsbesparande funktion 

som förenklar organiseringen av undervisningen (Englund, 2011:285). Kulturella och 

språkliga variationer i elevgrupperna gör valet av läromedel mer komplext, detta eftersom 

användandet av samma läromedel för alla elever kan vara svår att tillämpa (LaBelle 

2011:105). 

4.1.1 Läromedel och kursplanerna 

Att läromedel är utformade enligt kursplanerna kan innebära att lärare gärna använder 

dem som stöd. Lärare menar att läromedlen underlättar för att deras undervisning ska 

följa läroplanen genom att användas som grund för planering och undervisning i syftet 

att nå kunskapsmålen (Svensson, 2011:301). Att ett läromedel är anpassat utifrån 



 

12 

kursplanerna betyder dock inte att läromedlet ska ses som komplett för undervisning 

(Calderon, 2015a). 

Vanligen ansvarar läraren själv för vilket material som ska användas. Vilka läromedel 

som används och hur lärare väljer vilket läromedel som ska användas har också sina 

orsaker. Tidigare granskades läromedlen av olika statliga organ, men sedan den 

funktionen försvunnit har mer ansvar för kontroll förflyttats till lärarna och skolorna 

(Calderon, 2015b & Ammert, 2011a:17). Läraren måste därför själv kunna avgöra om 

och vad som fattas och komplettera med lämpligt material för att nå kursplanens innehåll.  

Ett problem med att läromedel inte motsvarar kursplanens innehåll kan bli att lärarens 

uppfattning om vad som är viktigt innehåll formas av läromedlet istället för kursplanen 

(Ammert, 2011b:26 & Svensson 2011:301). Problemet som uppstår blir större i de fall 

där skolornas läromedel inte överensstämmer med aktuella kursplaner, detta beror på att 

elever får arbeta med äldre läromedel som inte är uppdaterade (Calderon, 2015a). Att 

skolorna inte köper in nya uppdaterade läromedel kan vara en ekonomisk fråga (Calderon, 

2015c). Sedan den statliga granskningen försvann år 1991 gör lärare sina val ofta utifrån 

tips från kollegor och ekonomiska faktorer (Calderon, 2015b, Ammert, 2011a:17, 

Ammert, 2011b:35 & Svensson, 2011:300). 

4.2. Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt 

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt bygger på att språkinlärning sker parallellt 

med kunskapsutvecklingen (Nilsson, 2015:16). I ett sociokulturellt perspektiv är 

interaktion och kommunikation central för kunskapsutvecklingen (Säljö, 2000:36). 

Arbetssättet baseras på tanken om att språk är med oss överallt och att språk används i 

den sociala kontexten, kulturkontexten och situationskontexten (Gibbons, 2016:21). Med 

det menas att språkets användning förändras beroende på vem språket används med, 

beroende på kultur och beroende på vilken situation språket används i. 

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt belyser att språkinlärning är en kontinuerlig 

betydelseskapande process, där lärandet om språket är som mest framgångsrikt när det 

sker i samband med att skapa betydelse (Gibbons, 2016:21). Arbetssättet menar att 

eftersom språkinlärning är en social process, så är det lärarnas didaktiska val som är 

avgörande för elevernas framgångar. Lärandet ska ske i samspel, där både lärare och 
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elever ska ses som aktiva deltagare i undervisningen och med rätt stöttning nå framgångar 

(Gibbons, 2016:31).  

För andraspråksinlärning är arbetssättet lämpligt eftersom fokus ligger på en parallell 

utveckling av språket och ämneskunskaperna. Detta eftersom det kan ta mellan fem och 

sju år för en andraspråkselev att komma ikapp förstaspråkseleven när det gäller 

skolspråket (Gibbons 2016:25). 

Att arbeta språk och kunskapsutvecklande innebär att arbeta aktivt med att eleverna 

ska utveckla sina ordförråd (Nilsson, 2015:18). Att bygga på ordförrådet är grunden för 

språkinlärningen då det avgör vad man kan uttrycka och hur man förstår vad andra menar 

(Svensson, 2013:30) Att integrera språk och kunskap främjar både språkkunskaperna men 

också ämneskunskaperna i alla ämnen (Nilsson, 2015:18). Med ett språk och 

kunskapsutvecklande arbetssätt används språket funktionellt, det används för 

meningsskapande och i meningsfulla sammanhang. Arbetssättet poängterar att för särskilt 

andraspråksinlärning krävs det av läraren att veta skillnad i vilket språk som är vardagligt 

och vilket som är ämnesspecifikt (Nilsson, 2015:16). 

 Språk och kunskapsutvecklande undervisning kännetecknas framförallt av lärarens 

roll i klassrummet (Nilsson, 2015:16). Läraren lägger fokus vid läsning, skrivande, 

muntliga framställningar, lyssnade och visualiseringar. Användandet av formativ 

bedömning möjliggör att se eventuella kunskapsluckor, och gör att läraren kan tillämpa 

lämplig stöttning för sina elever (Ibid.). 

Att arbeta enligt språk och kunskapsutvecklande arbetssätt kräver att i 

planeringsskedet fundera över två grundläggande frågor: Vad behärskar eleverna 

språkligt idag, och vad behöver de lära sig? Vilka ord, begrepp eller språkliga strukturer 

inom ämnet behöver eleverna förstå? (Gibbons, 2016:220) Det handlar alltså om att både 

se till elevernas språkförmåga och till ämnets och ämnesinnehållets eventuella hinder. 

Informationen från dessa frågeställningar används sedan för att planera undervisning 

utifrån fyra grundprinciper: att bygga vidare på elevernas befintliga kunskaper, att stötta 

utifrån elevernas individuella behov, ökat elevansvar och att som lärare upprätthålla höga 

förväntningar på eleven (Gibbons, 2016:240-241). 

4.2.1 IRE och språkinlärning 

Vanligt förekommande i traditionell undervisning är så kallade IRE-mönster (Gibbons, 

2016:49). IRE står för Initiation, Respons, Evaluation - fråga, svar, utvärdering (egen 
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översättning). Vilket innebär i praktiken att läraren ställer en fråga, eleven svarar med 

korta svar och sedan utvärderar läraren svaret ofta som rätt eller fel. Frågorna som ställs 

är kontrollfrågor för att undersöka vad eleverna kan. När elever möts av läraren med 

språkliga tillrättavisningar, när deras frågor besvaras kortfattat och läraren ställer frågor 

med givna svar kan det bromsa elevens språkinlärning (Svensson 2012:30). 

Synen på att inlärning är en social gemensam process bekräftas inte i användandet av 

traditionella IRE-mönster. Undersökningar har visat att i traditionell användning av IRE-

mönster har läraren betydligt mer taltid än eleverna, vilket tyder på synen att kunskap är 

något som överförs till eleverna från läraren snarare synen på att man lär i samspel 

(Gibbons, 2016:31,49).  

Denna typ av IRE-interaktion kan vara bra, men det beror på hur den används. Om 

kontrollfrågorna stöttar en tankeprocess, en steg för steg beskrivning av ett problem, kan 

det hjälpa eleven att utveckla sina tankar med hjälp av språket (Gibbons, 2016:49). 

Exempelvis att fråga ”Vad hände sedan?” uppmuntrar eleven att använda språket mer än 

att ställa ja eller nej frågor. 

 När frågorna används endast som just kontroll av specifik kunskap är det inte 

gynnsamt ur ett andraspråks perspektiv. Detta eftersom när lärarens fråga leder till 

kortfattade svar uppmuntras inte eleverna att tänka på språket, hur det ska användas och 

hur de kan uttrycka sina tankar. Det som eleverna producerar som svar på frågan blir 

alltså bara begripligt i samband med frågan, inte som självständig begriplig output. 

Begriplig output innebär inte att uttala olika ord korrekt utan fokuserar mer på hur språket 

används i syftet att göra sig förstådd (Gibbons, 2016:45). Begriplig output handlar alltså 

om förmågan att använda språket självständigt och med ett syfte.  

4.2.2 Kommunikation och andraspråksinlärning 

Språkinlärning är en social och gemensam process, snarare än en individuell process, där 

språkets mening skapas mellan människor snarare än inom dem (Lightbown, 2014:3).  

Gibbons (2003:248) skriver att lärande och språkinlärning uppstår genom interaktionella 

processer där språkkunskaper tillämpas med ett meningsfullt syfte. Mycket tyder på att 

inlärning inte behöver ske genom en mer erfaren och en oerfaren, utan att det i all social 

interaktion sker inlärning och utveckling (Ibid.).  

Att lära sig ett andraspråk kräver enorm mängd språklig input (Lightbown 2014:18). 

Att lära sig språket för att klara sig i vardagen kan eleverna klara på ett eller ett par år, 
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men det abstrakta kunskapsrelaterade språket, skolspråket, kan ta upp till tio år att 

utveckla (Svensson, 2012:35).  

Därför krävs erfarenheter av att använda språket för att bli skicklig i sitt 

språkanvändande, detta användande sker både inom och utanför klassrummets väggar 

(Lightbow 2014:18 & Andrews, 2003:90). För att stötta andraspråksinlärningen hos 

andraspråkselever krävs det att läraren i sin undervisning ger eleverna möjlighet att 

använda språket och skapa utrymme för dialog och interaktion där eleverna får producera 

begriplig output. Att elever bli tvungna att använda språket i syfte att bli förstådda gör att 

de bearbetar språket djupare. Detta leder i sin tur till att elevernas förståelse för språkets 

användning utvecklas samt förståelsen för hur de ska uttrycka sig mer begripligt, 

sammanhängande och grammatiskt korrekt (Gibbons, 2016:43). 

Att öka mängden elevinteraktion i klassrummet möjliggör att språket används mer och 

eleverna får både mer input och större möjlighet att producera begriplig output (Gibbons 

2016:67). Det är dock inte mängden interaktion som är avgörande, utan den kvalité 

interaktionen har. Det som utgör god interaktion i ett andraspråks perspektiv innefattar 

möjligheten för elever att knyta an till tidigare kunskaper, förförståelsen, och möjlighet 

att uttrycka sig i en trygg miljö (Gibbons, 2016:50). Att som lärare skapa en tillåtande 

trygg miljö för samtal, där allas tankar och synpunkter är likvärdiga och alla elever 

respekteras oavsett deras språkliga förmåga att utrycka sig är ovärderligt i arbetet med 

andraspråksinlärning (Svensson, 2012:32). 

Att möjliggöra för eleverna att använda sina kunskaper är viktigt för att göra 

undervisningen meningsfull. Problemorienterad och dialogisk undervisning med hög 

kognitiv  nivå och hög nivå av stöttning främjar språkinlärning hos andraspråkselever 

(Gibbons 2016:35). När undervisningen är problemorienterad blir den betydelsefull och 

användandet av elevernas kunskaper sker i ett för eleven meningsfullt sammanhang. 

Detta kan göras genom att aktivera eleverna i smågrupper och pararbeten där de får 

möjlighet att lösa problem genom interaktion (Gibbons 2016:43).  

Detta sätt att arbeta i grupper aktiverar alla elever i inlärningen. Att tillgodogöra elever 

som resurser för stöttning är ett tydligt sätt att effektivisera språkinlärningen. En 

ytterligare fördel med att arbeta i smågrupper eller par är att eleverna ges fler möjligheter 

att öva sin hörförståelse. Att vara envägslyssnare, att lyssna på vad exempelvis en lärare 

berättar för en hel elevgrupp, och att vara tvåvägslyssnare är olika saker. Att vara envägs 
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lyssnare är i allmänhet svårare, då informationen ofta kommer i en lång sekvens och ofta 

är ämnesspecifikt. Att vara tvåvägslyssnare innebär att lyssnaren har möjlighet att ställa 

frågor och be talaren sakta ner eller förklara visst innehåll. Eleverna bör därför övas i att 

vara interaktiva i sitt lyssnande, och genom det lära sig sätta ord på vad de inte förstod 

och be om förtydliganden. Hörförståelsen utvecklas både i envägs och tvåvägs-

sammanhang, men för att utvecklingen ska vara så effektiv som möjligt bör det råda 

balans mellan de olika formerna. (Gibbons 2016:196-214) 

4.3. Integrering och inkludering i språkinlärning 

Villkoren för andraspråkselever och andraspråksinlärning har under en längre tid varit 

under förändring. Under mitten av 1900-talet blev andraspråksinlärning allt mer erkänt 

som ett eget undervisningsområde. Under den tiden bedrevs undervisningen utanför den 

reguljära undervisningen (Gibbons, 2016:217). Sedan dess har allmän grundskola införts 

och med den också krav på en likvärdig inkluderande undervisning för alla  elever 

(Sandström 2014:11). Vissa skolor har idag förberedelseklasser för nyanlända elever, där 

eleverna i mindre grupper ges möjlighet att lära sig grunderna för språket innan de deltar 

i den reguljära undervisningen (Gibbons, 2016:219).  

Genomförandet av en likvärdig inkluderande undervisning ställer krav på den 

verksamme lärarens planering. Man kan beskriva inkludering utifrån tre aspekter: 

rumslig, social och didaktisk (Persson, 2014:26). Med rumslig inkludering menas att 

eleven befinner sig i samma rum som sina klasskamrater. Med social inkludering menas 

att eleven är delaktig i det sociala sammanhanget mellan lärare och elever. Med didaktisk 

inkludering menas hur väl undervisningen är anpassad utifrån eleven. Att i sin planering 

av undervisning se till alla tre inkluderingsaspekterna möjliggör för ett ökat deltagande i 

inlärningen för alla elever (ibid.). 

För andraspråkseleverna är inkludering av modersmålet viktigt för deras 

andraspråksinlärning. Det finns lärare som tror att flerspråkighet är förvirrande för 

eleverna, och att användandet av modersmålet kan fördröja utvecklingen av andraspråket 

(Lundén, 2016:10). Men att stötta andaspråkselevernas modersmål även i klassrummet 

gör att modersmålet utvecklas och därmed också andraspråket. Detta eftersom att vara 

stark i sitt modersmål, förstaspråk, ökar sannolikheten att prestera högre i sitt andraspråk 

(Gibbons, 2016:47). Exempelvis är läsförmågan på förstaspråket en av de viktigaste 
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faktorerna för att lära sig att läsa på ett andraspråk, och flerspråkiga elever använder alla 

sina språkliga resurser vid produktion och interaktion med texter (Gibbons 2016:161).  

Det finns konkreta sätt att inkludera elevernas modersmål i undervisningen. 

Exempelvis att erbjuda böcker på modersmålet, sätta upp ordbilder på modersmålet på 

väggarna, och att uppmuntra elevernas användande av modersmålet för att göra 

jämförelser mellan modersmålet och andraspråket (Sawyer et al. 2016:36).  

Det finns dock tecken på att inkludering av modersmålet i klassrummet är ovanligt,. 

Detta eftersom att det råder en norm kring att det är undervisningsspråket, exempelvis 

svenska, som ska vara i fokus i skolan (Sawyer et al. 2016:45) Vidare finns tecken på att 

olika språk har olika status i mötet med skolan (Svensson, 2012:31). Flerspråkighet 

värderas högre om det är så att eleven kan svenska och något världsspråk såsom engelska, 

franska eller tyska. Däremot är det inte lika självklart att elevers kunskaper i exempelvis 

kurdiska, turkiska eller tigrinna bemöts lika positivt (Ibid.). 

Förutom att inkludera elevernas språkliga kompetenser i skolarbetet, är det viktigt att 

andraspråkselever får delta i undervisningen och känna delaktighet i klassrumsarbetet och 

med klasskamraterna. Deltagande sker dock inte per automatik, utan är något som måste 

planeras för och utvärderas. Att lära sig språk, framförallt ett andraspråk, kräver 

möjligheten att använda språket (Lightbown, 2014:18). Studier har visat att de som är 

mest troliga att delta i klassrumsdiskussioner är de som redan betraktas av lärare och 

klasskamrater som skickliga talare (Kayi-Aydar, 2013:134)  

Det finns studier, både nationella och internationella, som tyder på att 

andraspråkselever ses som en grupp som förväntas prestera sämre än de elever som 

undervisas på sitt modersmål (Damber, 2014:114). Lärares uppfattningar om 

andraspråkselevens möjligheter kan leda till att eleverna inte får den språkliga stöttning 

de behöver. Möjlighet till deltagande och kunskapsutveckling kan alltså påverkas av 

lärares och skolorganisationens syn på andraspråksinlärning. Att utvärdera sin 

undervisning utifrån inkludering är viktigt i all undervisning, men kan vara avgörande för 

elever som lär sig genom ett andraspråk. Detta eftersom det är genom deltagande 

andraspråksinlärning sker (Kayi-Aydar 3013:130). 
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4.4 Läsinlärning och läsning på ett andraspråk 

Det har visats att läs och skrivutvecklingen kan påverkas av faktorer som kön, social 

bakgrund och språklig bakgrund (Damber, 2014:111) Detta kan förstärka synen på att 

andraspråkselever har mindre möjlighet att prestera på hög nivå. Men läsprogression och 

läsförståelse är inte beroende av hur lätt eller svårt en elev har att läsa, utan utvecklingen 

sitter i intresset för innehållet, engagemanget i det som läses och den enskilde elevens 

motivation (Damber 2014:115, Baker, 2011:201). 

Förmågan att förstå förhållandet mellan ljud och tecken är betydligt svårare på ett 

språk man inte behärskar. Att en andraspråkselev kan avkoda texter genom ljudning 

innebär nödvändigtvis inte att hen kan förstå textens innebörd om textens språk eller 

område är obekant (Gibbons, 2016:115). Undersökningar har visat att flerspråkiga elevers 

vokabulär och läsförståelsestrategier utvecklas sämre, vilket beror på att eleverna har ett 

för litet ordförråd på sitt andraspråk (Svensson, 2012:31). Förförståelsen och 

ordförståelsen för det som ska läsas blir alltså extra viktigt för elever som läser på ett 

andraspråk. 

I skolans yngre år är det vanligt med böcker som producerats enbart för att erbjuda 

lästräning. I lästräningsböcker är ofta meningarna så enkla som möjligt, och ofta på egna 

rader. Textbindning med småord undviks och upprepning är vanligt förekommande 

(Reichenberg & Lundberg, 2011:323). Orden i texten finns för att öva på olika ljud 

upprepade gånger, snarare än att erbjuda en spännande handling med sammanhang 

(Gibbons, 2016:189) Man kan säga att lästräningsböcker inte är egentliga böcker, utan 

snarare en samling meningar som har samma betydelse oavsett ordning. Detta gör att 

elever kan invaggas i tron att den kan börja läsa var som helst i en text.  

Lästräningsböcker utan sammanhang och tydlig handling är problematiskt ur ett 

andraspråksperspektiv. Texterna blir innehållslösa och ger därför ingen språklig förebild 

som är extra viktigt för andraspråkselever (Gibbons, 2016:192) Dessa lästräningsböcker 

kan på många sätt vara svårare att läsa än en hel berättelse, eftersom det är omöjligt att 

förutsäga vad som händer. Andraspråkselever kan lättare tolka betydelsen i texter om de 

förekommer i ett sammanhang (Ibid.). 

Förförståelsen av innehållet är viktig i mötet med texter. Sättet texter byggs upp 

varierar beroende på kulturella normer och språktypiska grammatiska strukturer (Gibbons 

2016:115). Många texter producerade för barn är skrivna med antaganden om att läsaren 
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känner till de olika kulturella referensramarna i texten. Ur ett andraspråksperspektiv blir 

det därför än mer viktigt vilken förförståelse läsaren har med sig innan läsningen av en 

text. Vad läraren gör med innehållet före, under och efter läsningen blir alltså av stor vikt 

för förståelsen av det lästa (Gibbons 2016:161-162). 

Ett sätt att arbeta med förförståelsen för en text är att förklara vad ord och begrepp 

betyder. Men det lär inte eleverna hur de ska hantera ord de inte förstår när det läser 

själva, utan stöd av lärarens kunskaper. Genom att istället erbjuda eleverna strategier för 

att själva förstå orden stöttas eleverna inte bara med den specifika texten utan också med 

kommande självständig läsning (Gibbons, 2016:163). 

 Det är också viktigt att läraren är förberedd på texten som ska läsas för att kunna 

undersöka vilka svårigheter texten utgör för den specifika elevgruppen. Läraren bör 

uppmärksamma om det i texten finns ämnesrelaterade och kulturella svårigheter. Även 

framställningen av normer, svåra sambandsord, pronomen, för långa eller för korta, 

innehållsfattiga eller för innehållsrika meningar kan utgöra svårigheter i förståelsen av 

det lästa (Ibid.).  

Att aktivera andraspråkseleverna i texternas innehåll är viktigt för både 

läsutvecklingen och läsförståelsen. Exempelvis kan en gemensam högläsningsbok gör det 

möjligt för eleverna att tillsammans med varandra och med lärare utveckla fungerande 

lässtrategier och samtala om innehållet i texten (Gibbons 2016:173). Att eleverna ges 

möjlighet att läsa aktivt tillsammans med lärarens och andra elevers stöttning är en bra 

grund för en god läsutveckling och läsförståelse. Det finns många tillvägagångssätt att 

göra eleverna till aktiva läsare. Exempelvis kan läraren tillsammans med eleverna läsa 

högt, förutsäga handlingen, skuggläsa, körläsa, prata om textens struktur och innehåll, 

hitta ledtrådar i texten, fråga om texten, hitta dolda budskap, prata om illustrationer till 

texten och ifrågasätta textens innehåll. (Gibbons 2016:164-172).  

4.5 Sammanfattning 

Det som skrivs nedan är en sammanfattning utifrån det som forskningsöversikten redan 

redovisat ovan. Avsnittet 4.5.1 sammanfattar det som utifrån forskningsöversikten 

beskrivs som viktiga aspekter av undervisning ur ett andraspråksperspektiv.  
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Skolan idag är en spegling av det mångkulturella globaliserade samhälle vi lever i. Detta 

innebär i praktiken att lärarna möter både pedagogiska utmaningar och möjligheter i 

mötet med det mångkulturella klassrummet. Gruppen av elever som har svenska som 

andraspråk står inför utmaningen att både lära sig ett nytt språk, och genom det nya 

språket.  

För att stötta andraspråkseleverna krävs det att läraren i sin undervisning ger eleverna 

möjlighet att använda språket. Detta kan göras genom exempelvis grupparbeten. Att öka 

mängden elev-elev interaktion i klassrummen möjliggör för eleverna att både ta del av 

mer input men också att producera mer begriplig output. God interaktion ur ett 

andraspråksperspektiv innebär möjligheter för eleverna att använda sig av sin 

förförståelse och möjligheter att använda språket i trygga miljöer. Detta innebär att 

läraren noga behöver planera för interaktion, och utvärdera den.  

I undervisningen används ofta läromedel, och det finns tecken på att användandet är 

så frekvent att det används så gott som varje lektion. En av anledningarna till detta 

frekventa användande kan vara dess tidsbesparande funktion. Läromedel är en produkt 

av både skollag och kursplaner, men det är upp till läraren att undersöka huruvida 

läromedlet uppfyller kursplanernas innehållsliga och kunskapsmässiga krav. Hur 

läromedel marknadsförs och kollegors synpunkter på material kan påverka vilket 

läromedel som skolorna köper in.  

I skolans yngre år är det vanligt med läromedel som producerats endast för att erbjuda 

lästräning. Dessa texter kan bestå av enkla meningar utan sammanhang där syftet är att 

öva på och repetera olika ljud och ordbilder. Att använda sig av sådana texter kan ur ett 

andraspråksperspektiv vara svårare än att läsa en lång berättelse. Detta eftersom de korta 

enkla meningarna inte ger läsaren stöd i vad som kommer hända i texten och 

läsförståelsen blir sekundär till avkodningen.  

Många andra texter med mer innehåll och handling är dock skrivna med antaganden 

om att läsaren är bekant med de olika kulturella referensramarna i texten. Det blir därmed 

viktigt vilken förförståelse läsaren har för att kunna förstå innehållet i texten. Lärarens 

bearbetning av innehållet före, under och efter läsningen spelar stor roll för alla elevers 

förståelse, men särskilt för andraspråkseleverna.  
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4.5.1 Undervisning ur ett andraspråksperspektiv  

För att stötta andraspråkseleverna i sin språkinlärning krävs det av läraren att i sin 

undervisning möjliggöra för eleverna att använda språket i trygga miljöer. Detta innebär 

att interaktion mellan elever och mellan elever och lärare bör uppmuntras. Ett 

tillvägagångssätt att effektivisera språkinlärningen kan vara att använda sig av 

problemorienterad dialogisk undervisning, som innebär att par eller mindre grupper löser 

olika problem tillsammans. Detta ökar mängden elev-elev interaktion och motverkar 

traditionella IRE-mönster.  

Läsprogression och läsförståelse är inte beroende av hur lätt eller svårt en elev har att 

läsa, utan utvecklingen sitter i intresset för innehållet och engagemanget i det som läses 

(Damber 2014:115). En andraspråkselevs förmåga att avkoda texter har ingen betydelse 

för förmågan att förstå textens innebörd om textens språk eller område är obekant 

(Gibbons, 2016:115). Förförståelsen för en text är därför särskilt viktig för en 

andraspråkselevs läsförståelse. Det är därför viktigt att som lärare erbjuda eleverna 

strategier för att själva förstå det lästa för att stötta den individuella läsningen. Det är 

också viktigt att läraren är förberedd på texten som ska läsas för att kunna undersöka vilka 

svårigheter texten utgör för den specifika elevgruppen.  

Inkludering av modersmålet i andraspråksundervisningen är viktigt. Stöttning av 

andraspråkselevernas modersmål i klassrummet gör att eleverna kan göra kopplingar 

mellan sitt modersmål och andraspråket. Detta gör att modersmålet utvecklas och därmed 

också andraspråket. Att vara stark i sitt modersmål innebär nämligen att sannolikheten att 

prestera högre i sitt andraspråk ökar. 

Förutom att inkludera elevernas språkliga kompetenser i skolarbetet, är det viktigt att 

andraspråkselever får delta i undervisningen och känna delaktighet i klassrumsarbetet och 

med klasskamraterna. Deltagande sker dock inte per automatik, utan är något som måste 

planeras för och utvärderas. Andraspråkselever kan inkluderas i klassrumsaktiviteterna 

även om övriga elever är kunnigare. Det är lärarens förmåga till flexibilitet som är 

avgörande för att se olikhet som en resurs och inte en pedagogisk belastning.  
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5. Metod och urval 

Undersökningens syfte är att ge inblick i hur ett läromedels lärarhandledning uppmuntrar 

språkstimuleranade aktiviteter ur ett andraspråksperspektiv. Därför har en kvalitativ 

metod har valts. Detta eftersom kvalitativa metoder kan säga något om speciella 

kännetecken och egenskaper hos det fenomen som undersöks (Christoffersen och 

Johannessen 2015:16). De speciella kännetecken och egenskaper som denna studie 

fokuserar på är lärarhandledningens uppmuntran, vilket i text kan uttryckas på olika sätt. 

Användandet av en kvalitativ metod möjliggör för forskaren att undersöka ett material 

med öppna frågor och större flexibilitet (Christoffersen och Johannessen 2015:16). Vilket 

möjliggör att studien får mer detaljerad och fyllig information om det fenomen som 

undersöks (Ibid.). 

För att besvara studiens frågeställningar används en dokumentanalys. Begreppet 

dokument avser alla skriftliga källor som för är relevanta för forskaren (Christoffersen 

och Johannessen 2015:97). Att analysera dokument kan ge information om 

sakförhållanden nedtecknade med tanke på en specifik läsare, och de kan ge information 

om författarnas åsikter (Christoffersen och Johannessen 2015:98). Genom 

dokumentanalysen tar studien sig an hur författaren beskriver sina åsikter och 

faktabeskrivningar kring språkinlärning och praktisk undervisning. 

5.1 Urval 

Studien fokuserar på ett läromedels lärarhandledning för att begränsa datamaterialet. 

Materialet är valt utifrån vetskapen att det används i heterogena elevgrupper med bred 

språkkompetens. Att begränsa studien till ett läromedel gör det möjligt att studera 

dokumentets innehåll djupare inom den uppsatta tidsramen för arbetet. Ett kännetecken 

för kvalitativa metoder är att få mycket information av ett begränsat antal källor, 

informanter (Christoffersen och Johannessen 2015:53). Att analysera flera handledningar 

och göra en komparativ analys hade varit intressant ur ett användbarhets perspektiv, för 

att diskutera vilket som är bättre och varför. Denna studie fokuserar på ett läromedel för 

att nå en djupare förståelse av hur forskningsbakgrund samspelar med ett läromedel som 

används i verksamheten idag. Det läromedel som studien undersöker är ABC - klubben, 

Den magiska kulan utgiven av Natur & Kultur 2011. Läromedlet presenteras ytterligare 

under punkt 5.2.  
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Lärarhandledningen beskriver två olika delar, vetenskaplig grund och lektionsinnehåll. 

Den vetenskapliga grunden beskriver för läsaren hur det är tänkt att en ska arbeta med 

materialet och vilka förhållningssätt som är aktuella. Lektionsinnehållet beskriver arbetet 

med arbetsboken och arbetet med läseboken. Denna studie fokuserar på den 

vetenskapliga grunden och lektionsinnehållet kopplat till läseboken. För att möjliggöra 

en tydlig analys av materialet analyseras den vetenskapliga grunden i sin helhet och delar 

av lektionsinnehållet. Detta eftersom lektionsinnehållet utgör ungefär tre fjärdedelar av 

materialet och därför blir för omfattande i relation till arbetets tidsram. Av 

undervisningstillfällena har studien fokuserat på två kapitel i början av 

lärarhandledningen, två kapitel i mitten och två kapitel i slutet.  

Då undersökningen inte berör individer utan dokument, texter, vidtas inga särskilda 

åtgärder för att skydda informanter. 

5.2 Presentation av urval: ABC-klubben, Den magiska kulan 

Läromedlet ABC - klubben, Den magiska kulan, är skriven av Ingela Felth Sjölund och 

ges ut av förlaget Natur och Kultur sedan 2011. Läseboken är skriven av Mats Wänblad 

och finns i tre versioner, A,B och C. 

 A boken har texter med färre ord och fler bilder, B boken har lite fler ord att läsa och 

färre bilder och C boken har mycket fler ord och inte så många bilder. Till läseböckerna 

hör en arbetsbok som erbjuder läs och skrivuppgifter kopplade till olika bokstäver. Det 

finns även en läxbok som ska ge föräldrar stöd i lästräningen hemma samt en bonusbok 

för de elever som behöver lite mer utmaningar.  

På Natur och Kulturs hemsida står det under fliken för ABC-klubben att ABC-klubben 

är ett basläromedel i svenska för förskoleklass till årskurs 3. Det står att läromedlet har 

en gedigen vetenskaplig grund, förankring i de nya kursplanerna, tydlig progression och 

ger stora möjligheter till individualisering.. Det beskrivs att texterna inspirerar och 

motiverar, samt att allt material finns att tillgå digitalt för exempelvis interaktiva 

skrivtavlor. 

Lärarhandledningen till materialet utgörs av en handbok med två delar. Den första 

delen är den vetenskapliga grunden där både läromedlets förankring i kursplaner och 

forskning beskrivs. Den andra delen består av konkreta lektionsförslag. På baksidan av 
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lärarhandledningen kan man läsa att lärarhandledningen ger en metodisk vägledning till 

arbetet med texterna i läseboken och uppgifterna i arbetsboken. 

5.3 Analysmetod 

För att genomföra dokumentanalysen kategoriseras lärarhandledningens innehåll. 

Kategoriseringen bygger på materialets uppbyggnad och syfte. Innehållet struktureras i 

huvudkategorier och underkategorier. Huvudkategorierna fokuserar på om innehållet 

berör vetenskaplig grund för materialet eller lektionsinnehåll. De olika underkategorierna 

analyseras självständigt, oberoende av varandra, genom ett analysschema, se bilagor, 

utifrån studiens teoretiska perspektiv samt tidigare forskning om ämnet.  

För att strukturera den vetenskapliga grundens innehåll används två underkategorier; 

lärare och allmänt. Detta för att möjliggöra att urskilja om det finns likheter eller 

skillnader i hur beskrivningen av läraren ska arbeta och den syn som materialet beskriver 

allmänt. För att avgöra vad som ska kategoriseras som lärare används sökorden: lärare, i 

skolan, i klassrummet, under lektionen och vi. De delar av den vetenskapliga grunden 

som innefattar något av dessa ord kategoriseras som riktat direkt till läraren. 

Tabell 1. Exempel på materialinsamlings tabell och kategorisering av materialets vetenskapliga grund.  

VETENSKAPLIG GRUND 

 Lärare Allmänt 

Hur beskriver materialet att 
språk- och läsinlärning sker? 

Vi måste alltså finna en 
väg där man samtidigt 
tillgodoser kravet på 
individualisering och 
utnyttjar och utgår från 
gemenskapen i klassen s.8 

Inlärning kommer till stånd 
i samverkan med andra s.8 

fråga 2   

fråga 3   

fråga 4   
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Lektionsinnehållet struktureras på ett liknande sätt. Underkategorierna för lektions- 

innehållet är: början, mitten och slutet. Genom att tydligt dela upp vad som hör till början, 

mitten och slutet av materialet möjliggörs att se likheter, skillnader och eventuell 

progression. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 Exempel på materialinsamlings tabell och kategorisering av materialets lektionsinnehåll.  

LEKTIONSINNEHÅLL 

 Början Mitten Slutet 

Hur ska läraren 
aktivera eleverna i 
innehållet, beskrivs 
de som mottagare 
eller deltagare i 
kunskap? 

Högläsning för 
eleverna; de deltar 
efteråt i samtal,. 
mottagare och 
deltagare 

  

fråga 2    

fråga 3    

fråga 4    

 

 

 

För att besvara studiens frågeställningar används två analysscheman utifrån punkter och 

begrepp som tas upp i forskningsöversikten samt med stöd ur Christoffersen och 

Johannessen (2015:98-103). Analysschemat, se bilaga 1, för den vetenskapliga grunden 

och det för lektionsinnehållet, bilaga 2, liknar varandra i frågeställningarna, och frågar 

efter liknande saker. För att undvika att material faller utanför och att för mycket 
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tolkningar görs av den som analyserar har frågorna preciserats olika för de olika delarna. 

Frågeställningarna kring andraspråksperspektivet baseras i både analysschemat för 

vetenskaplig grund och lektionsinnehållet från det som lyfts i sammanfattningen från 

forskningsöversikten under 4.5.1.   

5.3.2 Procedur 

Inledningsvis konstruerades två olika tabeller, se Tabell 1 och 2 under 5.3 för exempel, 

för att underlätta materialinsamlingen. Tabellerna bygger på huvudkategorierna 

vetenskaplig grund och lektionsinnehåll. Underkategorierna utgör tabellrubriker och 

frågeställningarna från analysschemat ligger i marginalen.  

Först läses de utvalda texterna utan fokus på insamling. Detta för att läsaren av 

dokumentet ska en inblick i materialets uppbyggnad innan materialinsamlingen. 

Materialinsamlingen startar sedan med den vetenskapliga grunden. Texterna läses 

sedan igenom för varje frågeställning från analysschemat och allt som besvarar 

frågeställningen förs in i tabellen. Sökorden för lärarkolumnen, se 5.3, markeras i texten 

genomgående. Då frågeställningarna från analysschemat liknar varandra är det tänkbart 

att flera frågor besvaras av samma material. Eftersom att texterna läses upprepade gånger, 

en för varje frågeställning från analysschemat, ökar möjligheten att inget i materialet 

faller utanför undersökningen. 

När allt material är insamlat från den vetenskapliga grunden samlas resterande material 

in från delen för lektionsinnehåll. Först bearbetas lektionsinnehållets början, sedan 

materialets mitt och avslutningsvis materialets slut. Även här läses texterna upprepade 

gånger för varje frågeställning från analysschemat för att öka möjligheten att inget faller 

utanför undersökningen.  

Allt insamlat material analyseras sedan utifrån de olika frågeställningarna från 

analysschemat kopplat till studiens forskningsfrågor.  
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6. Resultat och analys 

6.1. Resultat av lärarhandledningens vetenskapliga grund 

Nedan kommer resultaten av den vetenskapliga grunden presenteras. Varje avsnitt 

besvarar en eller flera frågor från analysschemat, se bilaga 1. De frågor som besvaras 

inleder varje avsnitt. Anledningen till uppdelningen är att flertalet frågor besvaras med 

samma material. Allt analyserat material i detta avsnitt kommer från handledningens 

vetenskapliga grund, som i handledningen är mellan sidorna 7 & 20 i Lärarhandledningen 

(Felth Sjölund, 2011).  

6.1.1 Språk och läsinlärning 

Avsnittet besvarar följande frågeställning från analysschemat: Hur beskriver materialet 

att språkinlärning och läsinlärning sker? 

I lärarhandledningens vetenskapliga grund kan man läsa att inlärning sker i samspel 

med andra, och att det är lärarens roll att stötta eleverna i sin utveckling. Författaren 

skriver också att alla lär olika och att lärarens uppdrag är att balansera individualisering 

med att utnyttja elevernas olikheter. 

Författaren till lärarhandledningen menar att läsutveckling vilar på fyra grundpelare: 

fonologisk medvetenhet, bokstavskunskap, ordförråd och intresse. Vidare beskrivs att 

ingen av dessa pelare utvecklas enskilt, utan att alla delar måste ges möjlighet att 

utvecklas. Författaren beskriver att sociala och kulturella faktorers betydelse för läsning 

är uppenbara. Detta utvecklas inte vidare utan lämnar läsaren att göra egna tolkningar av 

vad det innebär. Det kan förstärka det som beskrivits om synen på andraspråkselever som 

mindre troliga att nå höga resultat, se 4.3 där det beskrivs hur studier visat på att 

andraspråkselever förväntas prestera sämre än elever som undervisas på sitt modersmål 

(jmf. Damber, 2014:114).  

Vidare skriver författarna att vuxna förebilder som själva värderar läsning högt, som 

läser i sin vardag och läser högt för barnen, är avgörande för barnens intresse av att lära 

sig läsa. Samtidigt kan man läsa att barnens individuella läsning är den viktigaste 

verksamheten, att barnen bara kan lära sig läsa genom att själva läsa. 
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6.1.2 Lärarens arbete med läsförståelse 

Avsnittet besvarar följande frågeställningar från analysschemat: Hur beskrivs det att 

läraren ska arbeta med läsförståelse? och Hur beskriver materialet att lärare bör arbeta 

med förförståelse av innehållet?  

Författaren beskriver att ordavkodning bygger på en utvecklad fonologisk medvetenhet 

som stärks av läsförståelsen. När man förstår innebörden av en mening eller ett stycke 

ökar möjligheten att identifiera de ord som för läsaren är svåra eller okända. Det som inte 

tydliggörs är arbetet med kulturell förförståelse av lästa texter, som beskrivs under 4.4.  

Författaren menar att särskilt i början av läsutvecklingen har textens sammanhang en 

viktig roll. Detta eftersom att läsningen ska vara rolig och givande för läsaren, även om 

det handlar om en nybörjarläsare. Denna studiens litteraturgenomgång beskriver vikten 

av textens sammanhang ur ett andraspråksperspektiv under 4.4. Exempelvis är textens 

sammanhang ett viktigt stöd för andraspråkselevens tolkning av ordens betydelse 

(Gibbons, 2016:192).  

Den vetenskapliga grunden beskriver att det finns skillnad i läsförståelse hos de elever 

som kan läsa flytande och de som inte kan det. Författaren skriver att de elever som läser 

flytande kan identifiera ord och förstå ordens innebörd samtidigt. Den som inte läser 

flytande måste istället rikta uppmärksamhet mot ordavkodning och därmed hindras 

läsaren att koncentrera sig på förståelsen av texten. Gibbons (2016:115) menar dock att 

även om en andraspråkselev kan avkoda texter innebär inte det att eleven kan förstå vad 

orden innebär (se 4.4). Detta är något som handledning inte beskriver, utan läsaren av 

handledningen kan utifrån handledningens beskrivning tro att de elever som läser 

obehindrat med flyt också kan förstå vad de läser. 

Handledningen beskriver att läraren bör arbeta med gemensam högläsning av texterna 

för att alla elever då får möjlighet att bidra i gemensamma samtal om innehållet, även de 

elever som ännu inte kan läsa flytande. Det forskningsbakgrunden till denna studie 

redovisat är bland annat att en gemensam högläsningsbok gör det möjligt för 

andraspråkseleverna att tillsammans med läraren och andra elever utveckla fungerande 

lässtrategier och nå en djupare förståelse genom samtal om texternas innehåll, se 

exempelvis 4.4. 

Materialet lyfter fram att språkförståelse och läsförståelse hänger tätt ihop, och att 

språkförståelsen påverkar läsförståelsen. Författaren menar att eftersom läromedlet 
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bygger på en gemensam högläsningsbok har alla elever möjlighet att att bidra i 

gemensamma samtal och på så sätt öka sin förståelse för texternas innehåll.  

Det finns inget specifikt uttalat om förförståelse och hur lärare bör arbeta med det.  Det 

skrivs att de ord som är svåra bör förklaras för eleven, samtidigt som det står att man inte 

kan gå igenom vartenda svårt ord i texten. Materialet antyder att förförståelse behövs 

genom att författaren skriver att för att få något ut av att läsa krävs det att läsaren förstår 

ordens betydelse. Materialet beskriver inget om kulturell förförståelse och hur detta kan 

påverka en andraspråkelevs förståelse av texternas innehåll.  

6.1.3 Elevtexter i ett sammanhang 

Avsnittet besvarar följande frågeställningar från analysschemat: Beskrivs det hur 

elevtexterna ser ut, finns det en handling med sammanhang? och Beskrivs det varför 

texterna är utformade som de är?  

Elevtexterna beskrivs som för eleverna vardagsnära texter som bygger på det som 

enligt författaren ska spegla den tänkte läsarens vardag. Vardagens beskrivs i materialet 

som genom skolgång, familje- och kompisrelationer. Det beskrivs inget i materialet om 

att texternas handling kanske inte helt överensstämmer med varje elevs vardag. Många 

texter för barn är skrivna med antaganden om att läsaren känner till de olika kulturella 

referensramarna i texten (Gibbons, 2016:161-162) Därför är det viktigt att läraren är 

medveten om vilka svårigheter en viss text utgör för den enskilde läsaren. Detta är inget 

som beskrivs i detta material.  

 I A-boken, den läsebok som används för nybörjarläsaren, förkommer främst ord som 

är byggda av de bokstäver och ordbilder som den tillhörande arbetsboken till läromedlet 

redan tagit upp. För att texten ska formas som en sammanhållen text används en del ord 

som innehåller för eleven nya bokstäver. Det beskrivs att dessa ord behöver bearbetas 

med A-boks läsaren och att orden finns listade i lärarhandledningen.  

Det beskrivs att en avgörande faktor för motivation för läsningen är att de texter som 

barnen möter är engagerande och meningsfulla.  

6.1.4 Den vetenskapliga grundens andraspråksperspektiv 

Avsnittet besvarar följande frågeställningar från analysschemat: Beskrivs det i materialet 

ett specifikt andraspråksperspektiv? och Beskrivs det hur läraren kan inkludera 
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andraspråkselever i lektionsinnehållet? Det som eftersökts i dessa frågeställningar är 

huruvida materialet: 

• nämner förekomsten av andraspråkselever 

• beskriver trygga miljöer för interaktion 

•  beskriver interaktion, och framför allt elev-elev interaktion 

• uppmuntrar till arbete med förförståelse och beskriver kulturell förförståelse  

• nämner lärarens ansvar att undersöka vilka svårigheter specifika texter kan utgöra för 

eleverna. 

• beskriver sätt för läraren att inkludera andraspråkselevernas modersmål i 

undervisningen 

I den vetenskapliga grunden nämns inte förekomsten av andraspråkselever. Författaren 

påpekar dock att de sociala och kulturella faktorernas betydelse för läsning är uppenbara. 

Och att det krävs språkförståelse för att kunna förstå texter i böcker. Denna 

språkförståelse får man, enligt materialet, genom att samtala med andra om det man läst, 

och att när det lästa bearbetas tillsammans kan ord och begrepp förklaras.  

Det finns inget uttalat specifikt andraspråksperspektiv i lärarhandledningens 

vetenskapliga grund. Det finns inte heller någon uttalad specifik beskrivning av hur 

läraren kan inkludera andraspråkselever. 

6.2 Resultat av lärarhandledningens lektionsinnehåll 

Nedan kommer resultaten av lektionsinnehållet presenteras. Varje avsnitt besvarar en 

eller flera frågor från analysschemat, se bilaga 2. De frågor som besvaras inleder varje 

avsnitt. Anledningen till uppdelningen är att flertalet frågor besvaras med samma 

material. Allt analyserat material i detta avsnitt kommer från urvalet av handledningens 

lektionsinnehåll, som berör följande sidor: 26-35, 79-89 & 133-145 i lärarhandledningen 

(Felth Sjölund, 2011).  

6.2.1 Elevtexter och elevdelaktighet  

Avsnittet besvarar följande frågeställningar från analysschemat: Hur ska läraren aktivera 

eleverna i innehållet, beskrivs de som mottagare eller deltagare i kunskap?, Hur ser 
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elevtexterna ut, finns det en handling med sammanhang?, Skrivs det något om hur 

eleverna ska inkluderas i det lästa? och Hur ska texterna läsas, enskilt eller tillsammans? 

Handledningen beskriver att det är läsebok C som ska fungera som högläsningsbok för 

eleverna. Anledningen till det är att alla elever ska kunna vara delaktiga i samtalen även 

om de själva inte kan läsa texterna med flyt. Enligt det som beskrivits i 

forskningsöversikten för denna studie är användandet av en gemensam högläsningsbok 

är bra ur ett andraspråksperspektiv. Detta eftersom eleverna för en språklig förebild i 

läsningen, de får även möjlighet att tillsammans med andra elever delta i samtal som kan 

fördjupa deras förståelse av texternas innehåll. 

Eleverna får sedan träna sin individuella läsning i de nivåanpassade böckerna A, B och 

C. I alla nivåer är det samma handling, men svårighetsgraden av texten varierar. När 

handledningen beskriver att svårighetsgraden varierar menar de antalet ord och längden 

på orden är fler och längre desto svårare nivå eleverna läser på. Det tar inte hänsyn till 

den svårighet som kan uppstå för andraspråkselever när meningarna är så enkla som 

möjligt, se vad som står skrivet under 4.4. Handledningen för detta läromedel beskriver 

att även de enligt materialet lättlästa läseböckerna som är på A-nivån är skrivna i ett 

sammanhang, vilket är bra ur ett andraspråksperspektiv.  

I det undersökta materialet beskrivs det att elevtexterna bygger på varandra och att 

läseboken har liknande upplägg som en kapitelbok. Alltså att handlingen fortsätter kapitel 

för kapitel. Enda undantaget är första kapitlet som är en text som presenterar 

huvudkaraktären för boken.  

De undersökta lektionsförslagen menar genomgående att innehållet ska bearbetas 

genom gemensam högläsning och samtal med eleverna. Materialet erbjuder färdiga 

exempel på frågeställningar att använda sig av i samtalen med eleverna. 

Frågeställningarna består till stor del av frågor som berör det som hänt i texten, 

exempelvis ”Har Sigge träffat Olle förut?” (Felth Sjölund, 2011:35). Men exempel på 

frågor som kopplar till elevernas egna erfarenheter förekommer också. Exempelvis ”Vad 

kan man göra när man känner sig orolig?” (Felth Sjölund, 2011:31). Dessa frågor 

fungerar som stöd för läraren vilket är bra, men risken blir att när kontrollfrågorna är fler 

än de frågor som kopplar till elevernas egna erfarenheter ökar mängden av traditionella 

IRE-mönster, se 4.2.1.  
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6.2.2 Lärarens arbete före, under och efter läsningen 

Avsnittet besvarar följande frågeställningar från analysschemat: Hur ska läraren arbeta 

med elevernas förförståelse av innehållet?, Hur ska läraren bearbeta innehållet under 

läsningen? och Hur ska läraren bearbeta innehållet efter läsningen? 

I alla undersökta delar av materialet finns det listor med ord och fraser som läraren bör 

förklara för eleverna. Det finns dock inga tydlig anvisningar om hur dessa ord ska 

bearbetas, eller när. I de inledande undersökta kapitlen är dessa listor mest bestående av 

svåra ord, tillskillnad från i slutet då listorna har större andel fraser att förklara. 

Exempelvis i början av materialet, på sidan 35, listas ord som precis, glider, gungstol och 

veranda. I mitten av materialet, på sidan 85, finns bland annat fraserna treva sig fram, 

kommer inte ur fläcken och arg som ett bi. Dessa listor har inte ett givet antal svåra ord 

och fraser utan antalet varierar. 

Det finns särskilda listor för varje kapitel med ord som de elever som läser A-boken 

behöver känna till innan den individuella läsningen. Dessa listor med nya ord för A-boks 

läsaren blir längre ju längre in i materialet man kommer. Exempelvis i det första 

undersökta kapitlet är det fyra nya ord för A-boks läsaren: Sigge, Asta, sa och mamma. I 

mitten kapitlet finns orden jakt, för, över, viskar, tyst, kommer, lätt, aldrig, värsta och 

kvar i A-boks listan. I slutet av materialet finns dessa specifika A-boks listor inte längre 

med.  

Det skrivs i materialet inget specifikt om hur innehållet ska bearbetas under läsningen. 

För ett av kapitlen uppmuntras läraren att visa på hur man kan använda rösten för att 

skapa stämning när man läser. ”Släck ner, tänd ett ljus och läs med låg, stämningsfull 

röst” (Felth Sjölund, 2011:85). 

Bearbetningen av innehållet efter läsningen är det som genomgående i materialet har 

störst fokus. För varje undersökt del av lektionsinnehållet beskrivs det hur läraren genom 

samtal ska bearbeta texternas innehåll. Det ges genomgående i materialet exempel på 

frågor att ställa till eleverna. Frågeställningarna handlar om information direkt från texten 

exempelvis Hur länge har Asta och Bea känt varandra? (Felth Sjölund, 2011:35). Det 

finns också frågor om hur eleverna tror att karaktärerna upplever olika saker och frågor 

som kopplar till elevernas egna erfarenheter. Exempelvis Hur kan det kännas att vara 

övergiven och utanför? Knyt an till elevernas egna erfarenheter (Felth Sjölund, 2011:89). 
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Det finns i materialet ingen uppmuntran till läraren att undersöka vilka svårigheter 

texterna utgör för den specifika elevgruppen som ska läsa texterna, se 4.4. Detta kan 

innebära att det som blir ledande i arbetet med texterna är det som läromedlet beskrivit 

som svårigheter, inte det som eleverna som läser texterna har svårt med.  

6.2.3 Interaktion  

Avsnittet besvarar följande frågeställningar från analysschemat: Hur stor del av 

lektionsinnehållet bygger på interaktion mellan elever? och Hur stor del av 

lektionsinnehållet bygger på interaktion mellan elev och lärare?  

I det undersökta materialet ges det 31 olika förslag på lektionsinnehåll. Av dessa är det 

ett förslag som bygger på interaktion mellan elever. Förslaget går ut på att eleverna parvis 

eller i en liten grupp får berätta om sina egna erfarenheter kopplat till den lästa textens 

innehåll.  

”Samtala om att bli satt på prov, om att övervinna sig själv och att lyckas göra saker 

man inte tror sig kunna. Eventuellt kan eleverna sedan parvis eller i liten grupp få berätta 

för varandra om egna erfarenheter, när de gjort saker som de inte trodde att de skulle 

klara av. Här tränar eleverna både att berätta och att lyssna.” 

(Felth Sjölund, 2011:79).  

De övriga 30 förslagen bygger alla på samtal, men med läraren som ledare. När läraren 

fungerar som samtalsledare enligt det som beskrivs i handledningen uppmuntras 

traditionella IRE-mönster.  

Läraren uppmuntras att genom samtal bearbeta textens innehåll genom olika 

samtalsämnen och frågeställningar. Det finns förslag på att det som klassen tillsammans 

pratat om kan användas vidare och exempelvis göra tavlor, skapa kollage och skriva ner 

vad de pratat om. Även om dessa förslag finns till en del av aktiviteterna är det listorna 

med färdiga frågor som beskrivits under 6.2.2 som är återkommande och tydligast 

framträdande i materialet.  

6.2.4 Lektionsinnehållets andraspråksperspektiv 

Avsnittet besvarar följande frågeställningar från analysschemat: Finns det i materialet ett 

andraspråksperspektiv? och Beskrivs det hur läraren kan inkludera andraspråkselever i 

lektionsinnehållet? Det som eftersökts i dessa frågeställningar för att tydliggöra 

innebörden av studiens andraspråksperspektiv är huruvida materialet: 
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•  nämner förekomsten av andraspråkselever 

• beskriver trygga miljöer för interaktion 

• beskriver interaktion, och framför allt elev - elev interaktion 

• uppmuntrar till arbete med förförståelse och belyser kulturell förförståelse  

• nämner lärarens ansvar att undersöka vilka svårigheter specifika texter kan utgöra för 

eleverna. 

• beskriver sätt för läraren att inkludera andraspråkselevernas modersmål i 

undervisningen 

Det finns inget uttalat andraspråksperspektiv i lärarhandledningens lektionsinnehåll. Men 

det finns exempel på frågeställningar som uppmuntrar läraren att stötta eleverna i att göra 

liknelser och jämförelser med sina egna erfarenheter, vilket samspelar med tankar om 

kulturell förförståelse som beskrivit under 4.4. Exempelvis i slutet av materialet kopplar 

handledningen till ett kapitel som handlar om en skolavslutning. Ett samtalsämne som 

ges som förslag är att prata med barnen om traditioner och framförallt vilka kläder som 

man har på sig när man ska vara fin och fira olika högtider (Felth Sjölund, 2011:133).  

6.3 Resultatanalys 

I lärarhandledningens vetenskapliga grund beskrivs hur inlärning är något som sker i 

samspel med andra och genom att samtala. Den vetenskapliga grunden ger insyn i hur 

individualiserad undervisning är viktigt samtidigt som elevgruppens olikheter ska ses 

som en resurs för lärande. Vilket Damber (2014:112) beskriver som nödvändigt i 

undervisningen av andraspråkselever.  

Samtal som metod och färdiga frågor för att arbeta med läsförståelsen är genomgående 

i materialet. Att aktivera andraspråkselever i texters innehåll ger förutsättningar att 

utveckla fungerande lässtrategier vilket är viktigt för både andraspråksinlärningen, 

läsutvecklingen och läsförståelsen (jmf. Gibbons, 2016:173) I lektionsinnehållet är det 

som uppmanas framförallt samtal där läraren använder sig av frågor kring innehållet i en 

läst text. I 30 av 31 aktiviteter figurerar läraren som samtalsledare där eleverna får svara 

på frågor. En del av frågorna uppmuntrar till längre svar än direkta kontrollfrågor, men 

de går att besvara kortfattat utan ett krav på att producera begriplig output.  
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Att andraspråkselever producerar begriplig output innebär möjligheten för dem att 

bearbeta språket djupare för att göra sig förstådda (jmf. Gibbons, 2016:43). Att använda 

frågorna i lärarhandledningen enligt de beskrivningar som uttrycks uppmuntrar till 

användandet av IRE-mönster i undervisningen. Det har visat sig att det traditionella 

användandet av IRE-mönster i undervisningen ger läraren betydligt mer taltid än 

eleverna, vilket i sig speglar en syn på att kunskap är något som överförs från läraren till 

eleven och inte att lärandet sker i samspel (Gibbons, 2016:31,49). Att använda sig av IRE 

mönster i undervisningen gör också att man kan missa möjligheten för eleverna att 

använda språket på ett genomtänkt och bearbetat sätt vilket är viktigt för 

andraspråksinlärningen.  

Därför kan man tänka sig att undervisningen kan effektiviseras. Eftersom att även om 

handledningen uppmuntrar till språkstimulerande aktiviteter då eleverna ska svara på 

frågor och delta i samtal kan undervisningen genomföras på ett mer språk fokuserat sätt. 

Exempelvis genom att undvika att interaktionen bygger på kontrollfrågor mellan lärare 

och elev, och istället aktivera eleverna i meningsfulla samtal med varandra. 

Läromedelsförfattaren beskriver i den vetenskapliga grunden att sociala och kulturella 

faktorer påverkar läsintresse och läsförståelse, och att lärarens roll att kompensera för 

hemmets brister kan vara svår. Detta kan förstärka den syn på andraspråkselever som 

mindre troliga att prestera på höga nivåer som beskrivs under 4.4.  

Vidare förklarar författaren av läromedlet hur språk utvecklas genom att använda 

språket. Det Gibbons (2016:47) skriver som viktigt är att veta i arbetet med 

andraspråkselever är att elevernas styrka i sitt modersmål ökar möjligheterna att prestera 

högre i sitt andraspråk. Att inkludera andraspråkselevernas modersmål i undervisningen 

är ovanligt, då det råder en norm om att det är undervisningsspråket som ska användas i 

skolan (Sawyer et al. 2016:45) Denna norm återspeglas i det undersökta materialet då 

inget uttalat kring inkludering av elevers modersmål finns. Materialet nämner inte heller 

förekomsten av andraspråkselever.   

 

6.3.1 Sammanfattning av resultat och slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att ge en inblick i hur ett läromedels lärarhandledning 

ger uttryck och utrymme för språkstimulerande aktiviteter ur ett andraspråksperspektiv. 

De frågeställningar som varit gällande under forskningen är följande: 
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• Hur beskriver lärarhandledningen språkstimulerande aktiviteter?  

• Hur uttrycks det att läraren kan utforma sin undervisning för att eleverna ska delta 

i elev-elev interaktion?  

• Hur beskriver lärarhandledningen att undervisningen kan utformas för att 

inkludera elever med svenska som andraspråk? 

 

Lärarhandledningen beskriver språkstimulerande aktiviteter i form av samtal om texterna 

och även hur läraren ska förhålla sig till läsinlärningen. Det beskrivs i den vetenskapliga 

grunden att språk lärs genom att användas och att samtal och gemenskap är vägen till att 

lära sig och förstå. I lektionsinnehållet beskrivs det hur samtal är viktigt för bearbetningen 

av det lästa. I den vetenskapliga grunden beskrivs det också hur samtalen gynnas av en 

gemensam grund att prata om, och att det därför är bra om läraren läser texterna högt för 

alla elever istället för att de får läsa de enskilt och sedan samtala. 

I både delarna av handledningen ges exempel på hur läraren kan leda samtal, men av 

det undersökta materialet finns bara ett exempel på där eleverna är aktiva i sina samtal 

med varandra istället för med läraren som ledare. 

 Handledningen beskriver inga exempel på hur undervisningen ska utformas för att 

möjliggöra inkludering av elever med svenska som andraspråk.  

 

Det slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är följande 

• Lärarhandledningen beskriver språkstimulerande aktiviteter i form av samtal som 

metod 

• Lärarhandledningen ger exempel på lektionsinnehåll som uppmuntrar användande av 

traditionella IRE-mönster.  

• Lärarhandledningen har inget uttalat andraspråksperspektiv. Materialet uppmuntrar till 

arbete med gemensam förförståelse och att sätta texter i relation till sina egna 

upplevelser.  
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7. Diskussion 

Nedan förs diskussion kring studiens resultat kopplat till studiens litteraturgenomgång (se 

kap. 4) beskrivit om ämnet. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning och 

avslutande kommentarer.  

Studiens sammanfattande resultat tyder på att läromedlet uppmuntrar till 

språkstimulerande aktiviteter, men elev-elev interaktionen som efterfrågas saknas till stor 

del i materialet. Läromedlet har inte något tydligt uttalat andraspråksperspektiv. Vilket 

innebär att lärare riskerar att, omedvetet, exkludera andraspråkselever från 

undervisningen.  

7.1. Skillnader i lärarhandledningens två olika delar 
Genomgående i materialet beskrivs det att samtal kring en gemensamt läst text utgör 

grunden för arbetet med läsförståelsen. I den vetenskapliga grunden beskrivs språk som 

något som man lär sig i gemenskap. Gemensam högläsning av texterna innebär både att 

eleverna får en gemensam grund för samtalen och att läraren kan utgöra en språklig 

förebild då eleverna får höra hur texten ska läsas. 

Att språk är något som lärs i gemenskap överensstämmer inte helt med hur 

aktiviteterna i lektionsinnehållet är utformade. Resultaten tyder på att 

lärarhandledningens lektionsinnehåll uppmuntrar till traditionella IRE-mönster. Detta 

eftersom att det där beskrivs hur läraren som samtalsledare ska ställa frågor till eleverna 

kring den lästa texten. Användandet av dessa frågor enligt de anvisningar som ges 

uppmuntrar till kontrollfrågor av läraren och korta svar från eleverna.  

Det har visat sig att det traditionella användandet av IRE-mönster i undervisningen ger 

läraren betydligt mer taltid än eleverna. Det speglar en syn på att kunskap är något som 

överförs från läraren till eleven och inte att lärandet sker i samspel (Gibbons, 2016:31,49). 

Vilket motsätter sig den beskrivning som presenterats i den vetenskapliga grunden. 

Användandet av IRE-mönster i undervisningen gör också att man missar möjligheten 

för eleverna att använda språket på ett genomtänkt och bearbetat sätt, vilket är viktigt ur 

ett andraspråksperspektiv. Vidare menar Svensson (2012:30) att när läraren ställer frågor 

med givna svar till eleverna kan det begränsa deras språkinlärning.  

Målet med undervisningen bör vara att eleverna, och särskilt andraspråkseleverna, ska 

ges möjlighet att tänka på sitt språkbruk och använda sina språkliga kunskaper för att 
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producera begriplig output. Så, även om handledningen uppmuntrar till 

språkstimulerande aktiviteter kan språkinlärningsundervisningen genomföras mer 

effektivt. Att exempelvis öka mängden elevinteraktion i klassrummet möjliggör att 

språket används mer och eleverna får både mer input och större möjlighet att producera 

begriplig output (Gibbons 2016:67).  

7.1.2 Variation av samtalsmetoder  
Det undersökta materialet påvisade inte några större variationer i hur samtalen kring de 

lästa texterna skulle utföras. Därför menar jag att materialet inte ger tillräckligt med 

exempel på hur läraren kan utforma sin undervisning för att uppmuntra språkinlärningen. 

Det man hade kunnat förvänta sig var att lektionsinnehållet på ett tydligare sätt 

uppmuntrat social aktivitet mellan eleverna då det i den vetenskapliga grunden beskrivs 

att samtal är grunden för språkinlärning. Visserligen bygger materialet till stor del på 

samtal, men ofta enligt IRE-mönster.  

Ett enda förslag från det undersökta lektionsinnehållet uppmuntrar att eleverna kan 

prata med varandra istället för att läraren ska vara samtalsledare. Sådana innehållsförslag 

ökar elev-elev interaktionen, men det är inte bara kvantitet som räknas utan också kvalitet. 

Det som utgör god interaktion ur ett andraspråksperspektiv innefattar möjligheten för 

eleverna att knyta an till tidigare kunskaper och möjlighet att uttrycka sig i en trygg miljö 

(Gibbons, 2016:50). Att eleverna i trygga miljöer tillåts samtala, där allas tankar och 

synpunkter är uppmuntras och respekteras oavsett elevernas språkförmåga, är oerhört 

viktigt för andraspråkselevernas möjlighet till språkinlärning. (Svensson, 2012:32) Att i 

sin planering möjliggöra för eleverna att i mindre grupper använda språket, i 

samtalsämnen de har en gemensam förförståelse kring, tränar dessutom elevernas 

hörförståelse och ökar möjligheten för eleverna att producera begriplig output (Gibbons, 

2016:67;2016:196-214). 

7.1.3 Lärarens kompetens och läromedel 
Resultaten av studien förstärker tankar kring den kompetens som den enskilde läraren kan 

behöva besitta i arbetet med färdiga läromedel. Läraren behöver kunna utifrån sin 

kompetens analysera materialet och eventuellt komplettera det. Det är även intressant hur 

lärare väljer sina läromedel. Det är ofta läraren själv som avgör vilket material som ska 

användas. Sedan den statliga granskningen försvann år 1991 gör lärare sina val ofta 
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utifrån tips från kollegor och ekonomiska faktorer (Calderon, 2015b, Ammert, 2011a:17, 

Ammert, 2011b:35 & Svensson, 2011:300). Det är inte helt otroligt att tänka sig att 

marknadsföringen av ett läromedel också påverkar lärarna vid inköp av läromedel.  

Under 5.4 redovisas hur läromedlet presenterats på läromedelsförlagets hemsida. Det 

beskrivs bland annat att det baserats på en gedigen vetenskaplig grund. Vilket enligt 

denna studie visserligen stämmer, den vetenskapliga grunden är omfattande och aktuell, 

men den genomsyrar inte hela läromedlet. När lärare köper in läromedlet utifrån de 

beskrivningar som läromedelsförlaget anger, tror de alltså att de köper ett läromedel som 

helt är baserat på den vetenskapliga grunden. Det undersökta läromedlet beskrivs också 

vara förankrat i kursplanerna från Lgr 11, vilket i sin tur kan bidra till att den verksamme 

läraren inte noggrant granskar materialet. Detta kan innebära att läraren inte 

uppmärksammar de traditionella IRE-mönstren i lektionsförslagen och därmed inte gör 

anpassningar i sin undervisning.  

Vidare kan man tänka sig att även om läraren är kompetent, kanske hen inte tar sig tid 

att sätta sig in i materialet ordentligt. Detta eftersom att en central orsak att lärare väljer 

att undervisa med hjälp av läromedel är dess tidsbesparande funktion (Englund 

2011:285). Vilket kan tyda på att lärare upplever organiseringen av undervisningen som 

tidskrävande. Att välja ett läromedel för att spara tid, kan också betyda att lärarna förlitar 

sig på beskrivningen av materialet. Detta för att spara än mer tid, och inte sätta sig in i 

och analysera läromedlet. 

7.1.4 Lärarhandledningens outtalade andraspråksperspektiv 
Studien har undersökt lärarhandledningen utifrån ett andraspråksperspektiv, det vill säga 

utifrån vad tidigare forskning beskrivit om andraspråksinlärning. Lärarhandledningen har 

inget specifikt uttalat andraspråksperspektiv, det skrivs alltså inte i det undersökta 

materialet hur lärare bör arbeta med språkinlärning för elever med andra modersmål än 

svenska. Detta är i sig är synd med tanke på den mångfald som idag råder i Sverige och 

de svenska klassrummen. 

Även om materialet inte beskriver ett uttalat andraspråksperspektiv så finns det ändå 

mycket bra i materialet som möjliggör ett användande av materialet i de flesta grupper av 

elever. Det beskrivs exempelvis att texterna är utformade utifrån vad som för den tänkte 

läsaren är vardagsnära händelser och ämnen. Dessutom är texterna utformade på liknande 

sätt som en vanlig kapitelbok vilket ger en handling med sammanhang och progression. 
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 Att texterna bygger på vardagsnära händelser är ur ett andraspråksperspektiv bra då 

läsaren enklare kan tolka betydelser i svåra ord om de förkommer i ett bekant 

sammanhang. Exempelvis om jag skriver texten: Hon skulle vinna, hon hade bestämt sig. 

Hon tog sats och sparkade bollen allt vad hon kunde. Hon såg den susa genom luften och 

bromsas av nätet samtidigt som domaren blåste av matchen. Hon hade lyckats! För att 

förstå den texten innebär att läsaren behöver en viss förförståelse av sporten fotboll, och 

en hel del ordförståelse. Men om man fokuserar på ordet nätet, som har flera betydelser, 

kan läsaren få stöd av sin förförståelse i textens sammanhang för att veta vilket slags nät 

som menas. 

Då denna sorts texter är inte vanligt förekommande i typiska lästräningsböcker 

(Gibbons 2016:192;290) menar jag att det undersökta läromedlet har en fördel eftersom 

vardagsnära texter med sammanhang är genomsyrande i hela materialet. Det som är 

viktigt att tänka på i arbetet med dessa texter är att även om de beskrivs som vardagsnära 

finns det elever som inte känner till de olika kulturella referensramarna i texten. Att känna 

sin elevgrupp och att själv vara insatt i materialet är viktigt för arbetet med förförståelsen 

och bearbetningen av texterna. 

Det finns även fördelar med att elevernas läsebok finns i tre olika svårighetsgrader 

vilket möjliggör för alla elever att läsa texter med samma handling och därmed ta del av 

en gemensam läsupplevelse samt att samtal kring texterna kan föras mellan alla elever. 

Dessa olika svårighetsgrader på texterna kan också göra det enklare rent organisatoriskt 

för läraren att arbeta inkluderande med de elever som har mindre kunskaper i svenska.  

7.1.5 Avslutande resonemang och slutsatser 
Både fördelarna och nackdelarna som beskrivits ovan resulterar i antaganden om att 

läraren bör göra anpassningar för att effektivisera andraspråksinlärnings undervisning 

med det undersökta läromedlet. Sådana anpassningar beskrivs inte i det urval av 

lärarhandledning studien har undersökt. Vilket kan innebära att i arbetet med läromedlet 

ligger krav på den enskilde lärarens kompetens.  

Gibbons beskriver att lärarens kompetens har en betydande roll för andraspråkselevens 

enskilda språkinlärning (Gibbons, 2016:35). Trots att lärarens kompetens har sådan 

betydelse för den enskilde eleven finns det lärare som inte genomgått utbildning för 

andraspråksinlärning (Gibbons, 2016:27).  
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Detta i samband med lärarens ansvar för läromedelsinköp kan jag uppleva som 

problematiskt, eftersom att det ligger på läraren att avgöra om något fattas och isåfall 

komplettera med annat lämpligt material eller andra övningar. Då lärare menar att 

läromedel underlättar både organiseringen av, och måluppfyllelsen av undervisningen 

(Englund 2011:285 & Svensson 2011:301) och att användandet av läromedel är så pass 

stor att de kan användas i så gott som varenda lektion (Englund, 2011:281) kan lärare 

behöva tränas i att välja och anpassa de material som köps in.  

Den tidsbesparande effekten som läromedel anses ha (Englund 2011:285) kan också 

diskuteras. Om lärare använder läromedel för att spara tid, gör de då verkligen lämpliga 

anpassningar till materialet om det behövs? Har lärarna tid att göra anpassningarna? 

 

7.2 Avslutande kommentarer och vidare forskning 

Denna studie undersöker ett begränsat urval utifrån ett läromedel. Därför kan inga 

generella slutsatser dras från det undersökta materialet. Studien påvisar ändå att trots det 

mångkulturella samhälle vi lever i finns det inget uttalat andraspråksperspektiv i ett 

välavvägt basläromedel. Detta kan innebära att användandet av läromedel inte ska göras 

utan att värdera innehållet. Lärarens kompetens blir i relation till läromedlet väldigt viktig 

eftersom att ytterligare anpassningar av materialet kan behövas. 

 

Då denna studie undersöker ett begränsat urval av ett läromedel kan det vara av intresse 

att i vidare undersökningar göra komparativa studier mellan olika läromedel för att 

undersöka om traditionella IRE-mönster uppmuntras i andra läromedel. 

Det kan även vara av intresse att undersöka, genom exempelvis observationer, hur 

verksamma lärare använder sig av läromedlet. Vid sådana studier kan det vara av värde 

att undersöka om det finns skillnader i hur läromedlet används mellan lärare som 

genomgått utbildning för andraspråksinlärning och de som inte har det.   
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Bilaga 1 
 
Analysschema: Vetenskaplig grund 

1. Hur beskriver materialet att språkinlärning och läsinlärning sker?  
2. Hur beskrivs det att läraren ska arbeta med läsförståelse? 
3. Hur beskriver materialet att lärare bör arbeta med förförståelse av innehållet? 
4. Beskrivs det i materialet ett specifikt andraspråksperspektiv?  
5. Beskrivs det hur läraren kan inkludera andraspråkslever i arbetet? 
6. Beskrivs det hur elevtexterna ser ut, finns det en handling med sammanhang? 
7. Beskrivs det varför texterna är utformade som de är? 

 

  



 

 

Bilaga 2 
 
Analysschema: Lektionsinnehåll 

1. Hur ska läraren aktivera eleverna i innehållet, beskrivs de som mottagare av 
kunskap eller deltagare i kunskap? 

2. Hur ser elevtexterna ut, finns det en handling med sammanhang? 
3. Hur ska läraren arbeta med elevernas förförståelse av innehållet? 
4. Hur ska läraren bearbeta innehållet under läsningen?  
5. Hur ska läraren bearbeta innehållet efter läsningen?  
6. Skrivs det något om hur eleverna ska inkluderas i det lästa?  
7. Hur ska texterna läsas, enskilt eller tillsammans? 
8. Hur stor det av lektionsinnehållet bygger på interaktion mellan elever?  
9. Hur stor del av lektionsinnehållet bygger på interaktion mellan elev och lärare?  
10. Finns det i materialet ett andraspråksperspektiv? 
11. Beskrivs det hur läraren kan inkludera andraspråkslever i lektionsinnehållet?  
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