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Sammanfattning  

 

Denna studie har som syfte att öka kunskapen om läromedel i svenska som andraspråk i 

årskurs 3 och undersöker vilka möjligheter andraspråkslever erbjuds för att utveckla sin 

läsförståelse. Läsförståelsen påverkas av olika faktorer såsom ordförråd, 

läsförståelsestrategier, kunskap om olika textgenrer, bilder som illustrerar texterna samt 

huruvida texterna är autentiska eller icke autentiska. Schemateorin belyser även 

förkunskapernas roll för att få en god läsförståelse. I studien används en kvalitativ 

innehållsanalys för att undersöka vilka textgenrer och arbetsuppgifter eleverna möter i två 

läromedel i svenska som andra språk, nämligen Briljant Svenska 3 och Språkis-svenska för 

nyfikna B. Resultatet visar att eleverna för det mesta möter berättande, icke autentiska texter 

som är illustrerade med bilder som stämmer med textens innehåll. Läsförståelseuppgifterna 

som eleverna möter består framförallt av direkta frågor. 

 

Nyckelord: läroböcker, schemateori, genre, bilder, autentiska texter 
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1.Inledning 

 

Att kunna läsa och förstå det man läser är grundläggande för lärandet i skolan eftersom det 

påverkar inlärningen i alla andra ämnen. I såväl matematik som historia och engelska 

möter eleverna texter, instruktioner, övningar och information vilket kräver en god 

förståelse för det lästa. Förmågan att läsa med god förståelse är även av stor betydelse i ett 

informationssamhälle som växer fram och läskompetensen hos medborgarna påverkar 

kraftigt ett lands sociala och ekonomiska utveckling (Eckeskog, 2015). Ända sedan den 

första internationella undersökningen PISA (Programme for International Student 

Assessment) genomfördes år 2000 så har Sveriges resultat gått nedåt och resultaten i 

2012s undersökning var under snittet för OECD-länderna1. I PISA-undersökningen som 

genomfördes 2015 placerar sig Sverige på eller över genomsnittet för OECD-länderna när 

det gäller läsförståelse men resultatet är fortfarande lågt (Skolverket, 2016b). PISA 2015 

har även visat att det finns skillnader i resultat mellan elever med svenska som förstaspråk 

och elever med svenska som andraspråk (se bakgrund s. 4) i alla ämnen som undersöktes, 

inklusive läsförståelse. I både Sverige och i OECD-länderna presterar elever med svenska 

som andraspråk sämre jämfört med elever som har svenska som förstaspråk. Även PIRLS2 

(Progress in International Reading Literacy Study), en internationell studie som 

undersöker läsförmåga hos elever i årskurs 4 och genomfördes 2016, visar att elever som 

har svenska som modersmål presterar bättre än andraspråkselever. Även tidigare PIRLS-

studier, 2001, 2006 och 2011 har gett samma resultat (Skolverket, 2017). 

Med detta som bakgrund tycker jag att det är viktigt att titta på läsförståelse hos 

andraspråkselever i årskurs 3 och vilka möjligheter de får att utveckla sin läsförståelse, 

eftersom eleverna i sista året på lågstadiet förväntas lyckas med nationella prov i 

läsförståelse. För att undersöka detta vill jag analysera två olika läromedel som riktar sig 

till elever som inte har svenska som modersmål och se vilka texter och arbetsuppgifter 

dessa elever får möta för att utveckla sin förståelse för det lästa.  

Läromedel granskades tidigare av olika statliga organ men sedan 1991 sker inte längre 

någon statlig läromedelsgranskning. Numera måste lärare själva avgöra vilka läromedel de 

anser lämpliga att använda (Ammert, 2011). Med tanke på det stora antalet 

                                                           
1 OECD ((Organisation for Economic Cooperation and Development) har för tillfället 36 medlemsstater och 
organiserar bl.a. PISA undersökningen. I PISA 2015 deltog totalt 72 länder eller regioner, däribland alla 
OECD-länder (Skolverket, 2016c). Sverige är medlem sedan 1961 (http://www.oecd.org).  
2  PIRLS organiseras av The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). I 
Sverige är det Skolverket som ansvarar för studien. Totalt deltog 50 länder i PIRLS 2016 (Skolverket, 2017).  

http://www.oecd.org/
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andraspråkselever i dagens skola så är det väsentligt att analysera de läromedel som 

används för elever som har svenska som andraspråk. Då läromedel spelar en central roll i 

undervisningen (Skolverket, 2015; Ammert, 2011) är det essentiellt att lärare får mer 

kunskap kring läromedel i svenska som andraspråk. 

 

 

 2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att få mer kunskap om läromedel i svenska som andraspråk 

gällande vilka textgenre och arbetsuppgifter som erbjuds för att elever ska utveckla sin 

läsförståelse. För att uppnå det angivna syftet behandlas följande frågeställningar:   

  

1. Vilka textgenre får eleverna i årskurs 3 möta i de två läromedlen och hur förhåller de 

sig till teorier om läsförståelse?  

2. Vilka arbetsuppgifter får eleverna i årskurs 3 möta i de två läromedlen och hur förhåller 

de sig till teorier om läsförståelse? 

 

 

3. Bakgrund  

 

I detta avsnitt ges en definition av begreppen andraspråkselever och läromedel. I avsnittet 

presenteras även olika faktorer som kan påverka läsförståelse såsom ordförråd, 

läsförståelsestrategier, kunskap om genre, bilder som finns med i en text samt huruvida 

själva texten är autentisk eller icke autentisk. Slutligen följer en beskrivning av vad 

läromedelsanalys innebär. 

 

 

3.1 Definition av andraspråkselever 

 

Enligt Abrahamsson (2009) är ett förstaspråk det språk som en individ har lärt sig att 

behärska först, genom att ha exponerats för detta språk genom föräldrar eller andra 

vårdnadshavare. Modersmål definieras som det först tillägnade språket och brukar 
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används synonymt med termen förstaspråk. Ett andraspråk är det språk som har tillägnats 

efter det att förstaspråket har etablerats, vilket medför att termerna förstaspråk och 

andraspråk syftar på i vilken ordning en person har exponerats för dem (Abrahamsson, 

2009). 

I detta arbete kommer begreppet andraspråkselever att användas för att beskriva de elever 

som inte har svenska som förstaspråk, alltså de elever som pratar ett annat språk än 

svenska hemma. Benämningarna andraspråksinlärare och andraspråksläsare kommer 

också att användas i denna studie och i samma betydelse med benämningen 

andraspråkselever. 

 

 

3.2 Vad är läromedel? 

 

Begreppet läromedel innefattar det undervisningsmaterial som lärare och elever kommer 

överens om att använda i undervisningen för att uppnå uppsatta mål (SOU 1992:94, s. 

170). Det kan gälla läroböcker, facklitteratur, skönlitteratur, dataprogram, artefakter och 

till om med fordon och djur (Ammert, 2011; Reichenberg & Lundberg, 2011). Med 

läromedel menas i denna studie den vanligaste typen av läromedel, alltså läroböcker. 

Begreppet läromedel inkluderar i denna studie både läseböcker, övningsböcker samt 

tillhörande lärarhandledning.  

 

 

3.3 Läsförståelse 

 

Läsförståelse är ett brett ämne som är svårdefinierat och kan ses utifrån olika perspektiv 

(Fridolfsson, 2015). Enligt Bråten (2008) handlar läsförståelse om att utvinna och skapa 

mening när skriven text läses och när man samspelar med texten. Bråten (2008) menar att 

läsförståelse har två aspekter. För det första handlar det om att läsaren letar upp och får 

fram en mening som redan är lagt in i texten. För det andra handlar läsförståelse om att 

läsaren skapar sin egen mening genom att gå utöver textens innehåll och konstruera ny 

mening grundad på sin redan existerande kunskap. 

Några förmågor som är centrala för en god läsförståelse är att läsaren har ett stort 

ordförråd, att läsaren vet vilka strategier han eller hon kan använda för att förstå textens 
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innehåll och att ha kunskap om hur en text skapas och byggs ut (Liberg, 2010; 

Fridolfsson, 2015).  

 

3.3.1 Ordförråd  

 

Ett stort ordförråd har signifikant betydelse för elevens läsutveckling och det är en viktig 

faktor för hur väl läsaren kan ta till sig innehållet i en text (Lindberg, 2007).  Kunskapen 

om de enskilda orden i en text har stort inflytande över förståelsen av skolans 

läromedelstexter. Internationell forskning har visat att minst 95% av orden måste vara 

kända för att man ska kunna läsa och förstå innehållet i en text (Lindberg, 2007). För 

andraspråkselever anses ordförrådet vara en av de viktigaste faktorerna för att utvecklas 

inom skolan men ofta har dessa elever ett mindre ordförråd än elever med svenska som 

förstaspråk (Lindberg, 2007; Wedin & Hedman, 2013). En anledning till varför 

andraspråkselever har ett mindre utvecklat ordförråd är att de under kortare period har 

kommit i kontakt med undervisningsspråket (Lindberg, 2007). Vardagsspråket skiljer sig 

från skolspråk och räcker inte för de krav som skolan ställer. Det är i olika slags texter 

som lågfrekventa ord finns och som inte används i vardagliga samtal (Wedin & Hedman, 

2013). Ordförrådet utvecklas i samband med läsning, därför är läsning av stor betydelse 

när det gäller ordförrådsutvecklingen (Fridolfsson, 2015). Anledningen till detta är att det 

skrivna språket har en högre lexikal täthet än det talade språket. Med lexikal täthet menas 

att texten innehåller en relativt stor andel innehållsord, såsom verb, substantiv och adjektiv 

medan det talade språket har förhållandevis fler funktionsord, såsom prepositioner och 

pronomen (Lindberg, 2007). 

Språket kan delas i olika delar eller nivåer och bland dessa nivåer är den semantiska nivån 

av stor betydelse för läsutveckling. Språkets semantiska nivå handlar om ords och frasers 

betydelse samt sambandet mellan olika ord (Fridolfsson, 2015). Att förstå hur olika ord är 

relaterade till varandra, både när det gäller innehåll (t.ex. ”bil” och ”cykel” hör till 

kategorin ”fordon”) och form (t.ex. i orden ”solros”, ”maskros” är det alltid sista 

morfemet- dvs. ordens minsta betydelsebärande enhet – som bestämmer kategorin av ord, 

här ”rosor”) är avgörande för läsförståelse (Westlund, 2017). 

Ordförrådet utvecklas fort under åren före skolstart och fortsätter att utvecklas under hela 

skoltiden och resten av livet fast långsammare. När vi lär oss nya ord sker en organisering 

av orden som måste placeras på rätt ställe i förhållande till andra ord. Barn som har ett 

begränsat ordförråd får problem med att kategorisera ord i överordnade och underordnade 
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kategorier, som till exempel hund och schäfer. Inlärning av nya ord sker bäst genom 

läsning av texter då orden ingår i ett sammanhang och har en given plats (Fridolfsson, 

2015).   

 

 

3.3.2 Läsförståelsestrategier 

 

Läsförståelsestrategier är en viktig del i läsarens förståelse för det som läses och när 

undervisningen handlar explicit om strategier för läsförståelse ökar läsförståelsen hos alla 

elever (Westlund, 2009). Läsförståelsestrategier kan definieras som mentala aktiviteter 

som läsaren väljer för att tillägna sig, organisera och få ut information från en text (Bråten, 

2008). Enligt Bråten (2008) kan strategierna delas in i fyra kategorier: minnesstrategier, 

struktureringsstrategier, elaboreringsstrategier och övervakningsstrategier. 

Minnesstrategier innebär att upprepa information i en text, t.ex. att läsa ett avsnitt om, 

eller att skriva av delar av texten, för att försöka memorera innehållet. 

Struktureringsstrategier används för att gruppera information som finns i texten, t.ex. 

genom att göra sammanfattningar och försöka få en överblick över textens innehåll. 

Elaboreringsstrategier innebär att göra texten mer meningsfull genom att bearbeta, berika 

eller fördjupa den nya informationen med hjälp av den kunskap som läsaren tidigare har. 

Ett exempel är att läsaren utifrån sina förkunskaper fyller i sådan information som inte är 

direkt uttryckt i texten, dvs att läsaren gör inferenser. Övervakningsstrategier medför att 

bedöma den egna förståelsen under läsningen, t.ex. genom att läsaren frågar sig själv om 

den verkligen har förstått texten (Bråten, 2008).  

Strukturering-, elaborerings- och övervakningsstrategier är de strategier som har en 

koppling till bättre förståelse för det lästa. Det beror på att dessa strategier ordnar 

läsmaterialet på ett nytt sätt eller att de integrerar materialet med läsarens förkunskaper 

(Bråten, 2008). 

 

 

3.3.3 Genrekunskap  

 

Strukturen i en text är avgörande för hur läsaren förstår texten. Med hjälp av textens 

struktur blir det enklare för läsaren att se innehållets generella betydelse, bortse från 

information som inte är nödvändig och välja ut det som är viktigast.  Att förstå en text 
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innebär alltså en interaktion mellan textens struktur och läsarens kännedom om denna 

struktur (Strømsø, 2008). 

Termen genre används ofta för att skilja mellan olika former av litterärt skrivande, som till 

exempel romaner, dikter eller pjäser (Gibbons, 2014). Enligt Gibbons (2014) 

karakteriseras en genre genom att den har en övergripande struktur, ett specifikt syfte, och 

specifika språkliga drag. Det finns ett specifikt mål med varje genre. Till exempel ska en 

nyhetsartikel informera om de senaste nyheterna och ett recept har som syfte att förklara 

hur något ska göras. Olika genrer är uppbyggda på olika sätt, vilket innebär att strukturen i 

en berättelse skiljer sig från strukturen i en rapport. Varje genre har även karakteristiska 

språkliga drag som kan särskiljas. I en instruerande text står oftast verb i imperativ, som 

till exempel blanda, värm medan i berättelser används oftast dåtid, som till exempel ”Det 

var en gång...” (Gibbons, 2014). 

Att känna igen en genre innan man läser, leder till bättre förståelse för såväl textens 

struktur som innehåll (Westlund, 2009). De genrer som enligt det centrala innehållet i 

kursplanen i svenska som andraspråk för årskurs 1–3 ska möta, är berättande, beskrivande, 

förklarande och instruerande texter (Skolverket, 2016a). Genom undervisning om olika 

texters uppbyggnad och språkliga drag får eleverna större möjlighet att förstå och ta till sig 

innehållet i texten (Löthagen, Lundenmark & Modig, 2012).  

 

 

3.4 Autentiska och icke autentiska texter 

 

Autentiska texter definieras som texter som har skrivits för andra syften än 

språkundervisning och har behållit sin ursprungliga form (Lundahl, 1998). De är 

producerade för att uppfylla en social funktion i samhället, i motsats till icke autentiska 

texter som är skrivna med avsikt att lära ut ett språk. Exempel på autentiska texter är 

tidningsartiklar, dikter, sånger och skönlitterära texter (Peacock, 1997). Icke autentiska 

eller förenklade texter, dvs. texter som har tillrättalagts när det gäller språk och innehåll, 

kan ses som ett slags steg mot autentiska texter, som en ingång till mer avancerade texter 

och har skrivits med utgångspunkten att språk och innehåll måste ändras så att 

andraspråksinlärare klarar av att läsa dem (Lundahl, 1998). Att en text är förenklad 

betyder dock inte att den är lättare att läsa och det kan till och med leda till sämre 

förståelse (Reichenberg & Lundberg, 2011).   
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Tillrättalagda texter kännetecknas bland annat av ett språk som inte varierar, av språkliga 

strukturer som repeteras och av förkortade meningar utan konjunktioner (t.ex. därför att, 

medan, fastän). Konjunktioner gör en text mer sammanhängande och underlättar 

läsförståelse, vilket innebär att förenklade texter kan vara svårare att förstå och tolka än 

autentiska texter. Att känna igen och förstå konjunktioner spelar stor roll när det gäller att 

bearbeta information som finns i texten och förståelse för det lästa (Crossley, Louwerse, 

McCarthy & McNamara, 2007).  Autentiska texter erbjuder dessutom en större mångfald 

och variation när det gäller språk och innehåll. De exponerar läsaren till ett språk som är 

rikare och som används i verkligheten, vilket innebär att läsaren kan se språket i sin helhet 

samt hur det fungerar i olika sammanhang (Berardo, 2006).   

 

 

3.5 Bildens betydelse för förståelse  

 

Läsarens förståelse av en text kan öka när det finns en bild som förtydligar textinnehållet. 

En noggrant konstruerad bild kan till exempel bidra till att begreppen i en faktatext blir 

tydliggjorda (Reichenberg, 2014). Både bild och text samspelar med varandra och bidrar 

till meningsskapande. Detta samspel innebär att den skrivna texten kan styra tolkningen av 

bilden (t.ex. reklamens undertext) eller ange bildens innehåll. Bilden kan i sin tur 

komplettera texten genom att illustrera, skapa bakgrund eller tillföra ny information som 

inte anges i texten. När både bild och text utrycker samma innehåll, styr eller kompletterar 

varandra får läsaren en djupare förståelse för det som beskrivs eller förklaras (Holšánová, 

2010).  

När det gäller bilder i läromedel nämner Eriksson (2009) fyra olika funktioner som de kan 

ha, nämligen att väcka uppmärksamhet, att påverka känslomässigt, att fungera som 

kognitiv stimulans (dvs. att stödja inlärning genom att öka förståelsen och underlätta 

möjligheten att minnas) samt att vara kompensatoriska angående texten. Den 

kompensatoriska funktionen menar hon innebär att elever med läsproblem kan lättare ta 

till sig en text om den är illustrerad. Eriksson (2009) förklarar vidare att illustrerad text är 

mycket mer effektiv för inlärning än enbart text. Illustrationer kan hjälpa läsaren att skapa 

mentala bilder av olika begrepp och fenomen, vilket gör det lättare att komma ihåg 

information. Bilder kan dock också skapa förvirring och ha negativ inverkan på läsningen. 

Bilder kan till exempel vilseleda läsaren genom att ange irrelevanta detaljer eller när de 

inte stämmer med textens innehåll (Lundberg, 2010).  
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Bilder skapas ofta inom ett visst socialt sammanhang och under en viss tidsperiod. Detta 

medför att det kan bli svårt att tolka bilder från andra kulturer och andra tidsperioder. 

Kulturell bakgrund, personliga erfarenheter och tankemönster kan påverka tolkningen av 

bildens innehåll, vilket innebär en risk att feltolka budskapet speciellt i mötet med nya 

bilder och symboler (Franker, 2007). 

 

 3.6 Läromedelsanalys 

 

Läromedel har idag en central roll i skolan och påverkar undervisningens innehåll och 

genomförande. Detta innebär enligt Ammert (2011) att det är viktigt att undersöka vad 

läromedel innehåller samt hur innehållet presenteras. Ammert (2011) menar att det finns 

tre olika typer av analyser som kan genomföras vid studier av läromedel, nämligen den 

processuella, den strukturella och den funktionella analysen. Den processuella analysen 

studerar läromedel som en del av en process, från läromedelsförfattare till färdig produkt. 

Den strukturella analysen studerar vad som påverkar läromedels tillkomst och utformning 

i en viss struktur, dvs. hur marknadskrav, politiskt klimat, styrdokument och vetenskapliga 

rön i en viss tidsperiod påverkar läromedlen. Den tredje typen av analys fokuserar på 

läromedels funktion. Här studeras alltså hur läromedel väljs och används, vilket innehåll 

läromedel förmedlar (t.ex. i form av människo- och kultursyn) samt vilka kunskaper och 

färdigheter hos eleven som kan stimuleras genom läromedel.  

Det funktionella perspektivet med fokus på läromedels innehåll samt elevernas kunskaper 

som kan främjas, är relevant för denna uppsats. I analysen av de två läromedlen tas det 

upp vad som läromedlen innehåller när det gäller textgenre och arbetsuppgifter. Det 

analyseras även vilka kunskaper som eleverna får möjlighet att träna genom de texter och 

arbetsuppgifter de möter i de två läromedlen. 

 

 

4. Tidigare forskning   

 

I detta avsnitt presenteras forskning som handlar om läsförståelse och hur det kan 

påverkas av olika faktorer såsom ordförråd, förmåga att göra inferenser, kunskap om 

textgenrer och lämpliga strategier att använda vid läsning av olika textgenrer, autentiska 

texter samt bilder. Vid sökningen förekom ingen forskning specifikt för elever i 
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grundskolans årskurser 1–3. Sökningen genomfördes via Umeå universitetsbiblioteks 

databas, databas ERIC samt Google Scholar. Sökord som användes vid sökningen var: 

”läsförståelse”, ”ordförråd”, ”läsförståelsestrategier”, ”genre”, ”autentiska texter”, 

”bilder”, ”lågstadie”, ”andraspråk”, ”reading comprehension”, ”vocabulary”, ”reading 

strategies”, ”authentic texts”, ”pictures”, ”second language learning”, ”school children” 

samt ”primary school”. Det framkom forskning för elever i årskurser 4–10 som redovisas 

nedan. Det har även tagits med en forskningsstudie där deltagarnas ålder är mellan 16 och 

25 eftersom den är relevant för denna studie.   

 

 

Det finns många faktorer som påverkar läsarens förståelse av en text. Ordförråd har visat 

sig vara en av de viktigaste faktorerna som särskilt påverkar läsförståelse när det gäller 

andraspråksläsare. Kulbrandstad (1998) har studerat fyra elever i åttonde klass som läser 

texter i samhällskunskap och har norska som andraspråk. Studien visade att eleverna hade 

svårigheter med att förstå lärobokstexterna och vad som utgjorde det centrala i 

textinnehållet. En viktig förklaring för detta var elevernas bristande ordförråd i norska. 

Ordförrådets betydelse för läsförståelse har också uppmärksammats av Lesaux, Crosson, 

Kieffer & Pierce (2010) som har studerat läsförståelse hos andraspråkselever i USA. I 

deras studie undersöktes 87 elever med spanska som förstaspråk och engelska som 

andraspråk och följdes under fjärde och femte året i skolan. Under studien fick eleverna 

läsa korta texter och svara på flervalsfrågor samt para ihop bilder med ord.  Resultatet 

visade att ordförråd var en avgörande faktor som kunde förklara elevernas svårigheter att 

läsa med förståelse. 

För att få god förståelse av en text har det visat sig att det krävs även förmåga att göra 

inferenser eller ”att läsa mellan raderna”. Franzén (1993) har i sin studie undersökt om 

goda läsare i åk 5 har förmåga att göra inferenser och hur de i så fall går tillväga. 

Undersökningsgruppen som bestod av tio elever, läste ett kapitel ur en skönlitterär bok 

och besvarade inferensfrågor. Resultatet visade att goda läsare kunde göra lämpliga 

inferenser och koppla samman det lästa med tidigare erfarenheter eller kunskap om 

textens ämne.  Elbro & Buch-Iversen (2013) har genomfört en studie där de undersökte 

effekter av inferensträning bland norska elever i årskurs 6. Eleverna i 

undersökningsgruppen fick läsa texter och svara på frågor som krävde att eleverna gjorde 

inferenser. Träningen utfördes av elevernas lärare och bestod av åtta lektioner på 30 

minuter per lektion. Elbro & Buch-Iversen (2013) fann att de elever som fick undervisning 
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i hur man infererar fick bättre läsförståelse än de elever som inte fick denna undervisning, 

vilket bekräftar att förmågan att göra inferenser bidrar till läsförståelse.   

Några andra faktorer som har visat sig spela stor roll när det gäller att läsa med förståelse 

är kunskap om hur olika textgenrer är uppbyggda, vilka typiska drag de har samt vilka 

strategier man kan använda när man läser olika textgenre. Rodríguez Sanchez (2017) har 

undersökt en grupp på 25 stycken colombianska elever i tionde klass som hade svårigheter 

med läsförståelse när de läste olika textgenre på engelska. Under studien fick eleverna läsa 

korta berättelser, biografier och tidningsartiklar som sedan analyserades i klassen i syfte 

att identifiera olika textgenrers språkliga drag, struktur och kommunikationsmål. Eleverna 

fick även instruktioner om olika strategier som är lämpliga att använda vid läsning av 

olika textgenrer. Resultatet visade att efter att eleverna hade exponerats för olika genrer 

och undervisades i lässtrategier fick de bättre förståelse för det lästa.  

Att läsa autentiska texter har också visat sig att det kan leda till bättre läsförståelse samt 

öka intresset för läsning. Cho, Ahn & Krashen (2005) har studerat en grupp koreanska 

elever som läste engelska som andraspråk. Gruppen bestod av 37 elever i fjärde klass. 

Eleverna fick läsa och bearbeta skönlitterära texter av bokserien ”Clifford” 40 minuter per 

vecka under en period av tolv veckor. Den första veckan mättes elevernas läsförståelse 

och motivation till att läsa med ett prov och ett formulär. Detta upprepades sedan efter tolv 

veckor för att utvärdera undervisningen. Resultatet visade att undervisningen ökade 

elevernas läsförståelse och stärkte elevernas motivation till att läsa. Taghavi & Aladini 

(2018) har även undersökt effekten av autentiska texter för läsförståelse i undervisningen. 

Undersökningsgruppen bestod av 46 andraspråksinlärare från Iran mellan 16 och 25 år 

gamla som läste engelska.  Deltagarna placerades slumpmässigt i två grupper, en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp. Kontrollgruppen fick läsa icke autentiska texter 

medan experimentgruppen läste autentiska texter från skönlitteratur och tidningar. 

Kontrollgruppen och experimentgruppen testades för läsförståelse både före och efter åtta 

undervisningstillfällen. Forskarna fann att deltagarna i experimentgruppen som arbetade 

med autentiska texter fick bättre läsförståelse än deltagarna i kontrollgruppen. 

Förståelse för det lästa har även visat sig att det kan påverkas av bilder på ett positiv sätt 

när bilder förtydligar textens innehåll. Gambrell & Jawitz (1993) har studerat 120 elever i 

fjärde klass och hur bilder påverkar deras läsförståelse i samband med instruktioner som 

hjälper läsaren skapa mentala bilder. Eleverna delades i fyra grupper där de fick olika 

instruktioner om strategier för att hjälpa dem förstå texten. Två grupper (grupp 1 och 

grupp 2) fick läsa en berättande text med illustrationer som stämde med textens innehåll. 



11 
 

Eleverna i grupp 1 instruerades att titta på textens illustrationer samt försöka skapa 

mentala bilder medan de läste texten. Eleverna i grupp 2 fick instruktionen att lägga 

uppmärksamhet till illustrationerna för att bättre förstå texten. De andra två grupperna 

(grupp 3 och grupp 4) läste samma text utan bilder.  Grupp 3 instruerades att försöka 

skapa mentala bilder medan de läste texten och eleverna i grupp 4 fick instruktioner att 

försöka minnas så mycket de kunde för att få bättre läsförståelse. Efter läsningen fick 

eleverna skriva om texten för en kompis som inte har läst berättelsen samt svara på 

läsförståelsefrågor. Resultatet visade att de elever som läste den illustrerade versionen av 

texten och fick instruktioner om att både uppmärksamma textens illustrationer och skapa 

mentala bilder, fick bättre förståelse för det lästa. 

 

 

5. Teori 

 

Schemateori är ett viktigt begrepp inom läsforskning och beskriver att läsaren bara kan 

förstå något när han eller hon kan relatera det till tidigare kunskap (Lundahl, 1998). 

Richard Andersson och David Pearson (1984) undersökte hur kunskap konstrueras, vilken 

betydelse tidigare bakgrundskunskap har vid meningsskapande och de skapade en teori 

som beskriver strukturen hos mänsklig kunskap och hur kunskapen är ordnad i minnet 

som olika scheman. Enligt denna teori är läsaren kapabel att förstå textens innehåll när han 

eller hon kan aktivera olika scheman som förklarar det som texten handlar om (Andersson 

& Pearson, 1984).  

Termen schema brukar användas för att beskriva vad läsaren vet om olika ämnen 

(Reichenberg, 2000). Scheman är ett slags referensramar som successivt har byggts upp 

genom att vi har utvecklat våra erfarenheter av omvärlden. När vi kategoriserar och tolkar 

information från omvärlden, styrs dessa processer av tankemönster som hjälper oss sortera 

och tolka intrycken och ger oss direktiv om vad som kan förväntas (Lundberg, 2010). Ett 

schema innebär att den bakgrundskunskap som läsaren har, läsarens erfarenheter, 

värderingar och uppfattningar om ord och begrepp påverkar läsförståelse (Westlund, 

2017). Att göra inferenser är nära kopplade till förmågan att aktivera ett schema, vilket 

betyder att förståelse för det lästa beror på läsarens bakgrundskunskap och erfarenheter av 

omvärlden (Reichenberg, 2000). 

Schemateorin förklarar varför förkunskaper hos läsaren är viktiga för att han eller hon ska 

kunna förstå en text och har fått stor betydelse i diskussioner om läsförståelse hos 
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andraspråkselever (Westlund, 2017). När läsaren läser en text aktiveras dennes 

förkunskaper i förhållande till texten, vilket medför att olika personer läser samma text på 

olika sätt (Reichenberg, 2000). Enligt Gibbons (2014), spelar förkunskaper inför läsning 

stor roll för elever med annat modersmål än undervisningsspråket. Om eleverna inte har 

samma kulturella bakgrund som textförfattaren så är risken att de saknar en viktig resurs 

för att de ska förstå det de läser, nämligen förförståelse (Gibbons, 2014).   

Schematisk kunskap kan enligt Gibbons (2014) vara av två slag: kunskap om genre och 

kunskap om olika ämne. Schematisk kunskap är intuitiv och utvecklas genom att ha 

tidigare läst liknade genrer och om liknade ämnen inom en kulturs ramar. Ny kunskap 

som läsaren möter i texten bygger på och interagerar med den intuitiva förkunskapen. För 

en läsare med en intuitiv förkunskap från en annan kultur än den lästa texten blir det 

betydligt svårare att förstå innehållet än för en läsare inom samma kulturella ramverk 

(Gibbons, 2014). 

I denna studie har schemateorin använts vid analys av texter och arbetsuppgifter i de valda 

läromedlen genom att undersöka vilka förkunskaper eleverna behöver för att kunna förstå 

texternas innehåll samt vilka förkunskaper de behöver för att kunna lösa arbetsuppgifterna 

(se även analysmetod s.14–15) 

 

 

6.Metod 

 

Metoden som används i studien är en kvalitativ innehållsanalys. Denna analysmetod 

innebär att samla in material som ska analyseras samt skapa de kategorier som ska 

undersökas. Första steget i en kvalitativ innehållsanalys är att formulera forskningsfrågor. 

Sedan gäller det att avgränsa materialet som ska användas, dvs vilka läromedel som ska 

undersökas, samt skriva upp vad i de valda läromedlen som ska analyseras (Bergström & 

Boréus, 2012). I detta arbete är det texter och arbetsuppgifter i de valda läromedlen som 

ska analyseras. Vidare ska ett kodningsschema utformas och utföras (Bergström & 

Boréus, 2012). Detta innebär att identifiera förekommande teman och mönster som ska 

kategoriseras och kodas.  Kategoriseringen i studien baseras på vad som enligt 

bakgrunden och de teoretiska utgångspunkter som har tidigare beskrivits bör finnas med i 

utvecklandet av elevernas läsförståelse och presenteras under rubriken analysmetod.  
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För att kunna besvara forskningsfrågorna är en kvalitativ innehållsanalys mest lämpad 

eftersom en identifiering och kategorisering av olika teman och mönster möjliggör en 

analys av läromedlen vad gäller texter och arbetsuppgifter som erbjuds för att 

andraspråkselever ska utveckla sin läsförståelse.  

 

 

6.1 Urval  

 

Till denna undersökning har två läromedel valts. Dessa är Språkis-svenska för nyfikna B 

med tillhörande lärarhandledning samt Briljant svenska Textbok 3, Briljant svenska 

Arbetsbok 3 och lärarhandledning som tillhör läromedlet. Läromedlen är valda utifrån två 

olika kriterier. Det första kriteriet är att läromedlen är publicerade på olika förlag, detta på 

grund av att få bättre spridning och mångfald. Det finns olika förlag som publicerar 

läromedel som är avsedda för elever som har svenska som andraspråk. Det har valts 

läromedel från Liber och Gleerups eftersom ett ytterligare kriterium är att läromedlen som 

valts ut riktar sig till andraspråkselever som kan kommunicera på svenska, men som 

behöver utöka sitt ordförråd och lära sig svenska språkets språkliga strukturer. 

Läromedlen är alltså skrivna för att användas för elever som har svenska som andraspråk 

till skillnad från läromedel som är avsedda för nyanlända elever som inte har några 

förkunskaper alls i det svenska språket.  

Från läromedelserien Språkis-svenska för nyfikna A-D och läromedelserien Briljant 

svenska 1–3, ligger fokus på de läromedel som är skrivna för elever i årskurs 3. Detta för 

att se vilka textgenrer och vilka arbetsuppgifter eleverna får möta i slutet av lågstadiet då 

eleverna förväntas lyckas med nationella prov i läsförståelse. 

 

 

6.1.1 Briljant svenska 3 

 

Briljant Svenska Textbok 3 är tredje boken i en serie av tre böcker som är skrivna för 

årskurs 1–3 och är utgiven år 2011 från Gleerups. Boken är skriven av Bim Wikström som 

är speciallärare och har skrivit böcker, sånger och noveller för barn och unga (Wikström, 

2011). Till textboken hör lärarhandledning och en arbetsbok med uppgifter som ska 

arbetas parallellt med textboken. Briljant Svenska Arbetsbok 3 och Briljant svenska 3 

Lärarhandledning är utgivna år 2012 från Gleerups. Både arbetsboken och 
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lärarhandledningen är skrivna av Birgitta Emanuelsson och Lovisa Gardell som är 

provkonstruktörer för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk 

(Emanuelsson & Gardell, 2012). Läromedlet är ett basläromedel för elever med olika 

kulturella och språkliga bakgrunder som tar upp elevnära situationer som elever ofta möter 

i sin vardag.  

 

 

6.1.2 Språkis-svenska för nyfikna B  

 

Språkis-svenska för nyfikna B är andra boken i en serie av fyra böcker som är tänkta för 

elever i årskurs 2–5 och är utgiven år 2009. Boken och tillhörande lärarhandledningen är 

skrivna av Hippas Eriksson som är lärare i svenska, engelska och SO. I boken får man 

följa klass 3b på Torpaskolan som består av elever med olika kulturella bakgrund.  

 

 

6.2 Analysmetod 

  

Enligt studiens bakgrund har det framkommit viktiga faktorer som kan påverka elevernas 

läsförståelse såsom ordförråd, läsförståelsestrategier, genrekunskap, huruvida texterna är 

autentiska eller icke autentiska samt bilder i texten. Dessa faktorer har använts vid 

kategoriseringen av innehållet i respektive läromedel. Schemateorin belyser även vikten 

av förkunskaper för att kunna förstå det lästa. En till kategori har därför skapats vid analys 

av materialet, nämligen förkunskaper.  Under denna kategori beskrivs vilka förkunskaper 

eleverna behöver för att kunna förstå texternas innehåll samt vilka förkunskaper eleverna 

behöver för att kunna utföra uppgifterna de möter i de två läromedlen och eventuella 

övningar som finns i lärarhandledningarna.  

För att besvara första forskningsfrågan har fyra av dessa faktorer används för att 

kategorisera materialet, nämligen genrer, autentiska/icke autentiska texter, bilder samt 

förkunskaper.  En textanalys har utförts av samtliga texter i de två läromedlen för att 

avgöra vilka textgenrer som finns i textböckerna samt om texterna är autentiska eller icke 

autentiska. För att identifiera en text som autentiskt krävs det att en referens finns med 

som anger textens författare samt textens källa. Bilderna som finns med i textböckerna har 

också analyserats för att se huruvida de bidrar till förståelse för texternas innehåll. Detta 

genom att undersöka huruvida bilderna stämmer överens med textens innehåll. Om 
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bilderna förmedlar samma innehåll som texterna kan utifrån studiens bakgrund och 

forskning dras slutsatsen att de kan bidra till läsförståelse. Kategorin bilder finns med i 

analysen, eftersom bilderna i de två läromedlen är en del av texten och kompletterar den 

genom att illustrera. Under kategorin förkunskaper beskrivs de kunskaper som krävs för 

att läsaren ska kunna förstå textens innehåll, alltså kunskaper om olika textgenrer, 

kunskaper om olika teman som texterna tar upp samt kulturella förkunskaper. Faktorn 

ordförråd kunde också ha tagits med i analysen av texterna men detta skulle vara för 

tidskrävande för denna studies tidsram. Faktorn läsförståelsestrategier finns inte med i 

analysen av texterna eftersom den handlar om arbetsuppgifter.  

För att besvara andra forskningsfrågan har alla faktorer använts för att kategorisera 

materialet alltså ordförråd, läsförståelsestrategier, genre, autentiska/icke autentiska texter, 

bilder samt förkunskaper. När det gäller ordförråd har det undersökts vilka typer av 

uppgifter som finns i läromedlen som övar på ord. Vid analyserandet av 

läsförståelsestrategier har det undersökts vilka strategier som eleverna möter i de två 

läromedlen för att förstå texternas innehåll. Till exempel direkta frågor om texten, frågor 

mellan raderna eller att göra en sammanfattning av texten. Vid identifiering av genrer har 

det undersökts om det finns uppgifter som erbjuder eleverna arbete med olika genrer. 

Faktorn genre har tagits med i analysen av arbetsuppgifterna för att undersöka vilken 

kontakt eleverna får med olika genrer. När det gäller bilder har det undersökts om 

eventuella illustrationer bidrar till förståelse för uppgifternas innehåll. Om bilderna 

förmedlar samma innehåll som uppgifterna kan utifrån studiens bakgrund och forskning 

dras slutsatsen att de kan bidra till förståelse för uppgifternas innehåll. Det har också 

undersökts om det erbjuds autentiska texter som eleverna får arbeta med. Slutligen har det 

undersökts vilka förkunskaper som krävs för att eleverna ska kunna utföra uppgifterna. 

 

 

 

7. Resultat och analys  

 

Nedan presenteras resultat och analys av de två läromedlen grupperat i de kategorier som 

beskrivs i analysmetoden. När det gäller Briljant Svenska 3, analyseras både textboken, 

arbetsboken och tillhörande lärarhandledningen. När det gäller Språkis-svenska för 

nyfikna B analyseras textboken och tillhörande lärarhandledningen. Uppgifterna i detta 
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läromedel finns som en del av textboken och kommer direkt efter texten i varje kapitel. 

Briljant Svenska 3 presenteras först, följt av textboken Språkis – svenska för nyfikna B.  

 

Båda läromedlen redovisas utifrån två huvudunderrubriker: texter och arbetsuppgifter. 

Underrubriken texter innehåller fyra kategorier: genre, autentiska/icke autentiska texter, 

bilder samt förkunskaper. Underrubriken arbetsuppgifter innehåller sex kategorier: 

ordförråd, läsförståelsestrategier, genre, autentiska/icke autentiska texter, bilder samt 

förkunskaper. 

 

 

7.1 Briljant Svenska 3 

 

Textboken är indelad i 27 kapitel där läsaren får möta tre barn Ali, Emil och Mila som går 

i tredje klass i en skola där eleverna har olika kulturella bakgrunder. Till varje kapitel i 

textboken finns motsvarande kapitel i arbetsboken med uppgifter som utgår från 

textbokens texter och tränar olika språkliga moment.  

I lärarhandledningen finns ett uppslag till varje kapitel i textboken och arbetsboken som 

förbereder kapitlens tema på olika sätt. Varje uppslag i lärarhandledningen innehåller sex 

delar: Inledning som sammanfattar kapitlets tema, Ord och uttryck som presenterar ord 

och begrepp som tas upp i kapitlet i tabellform, Tala och diskutera som ger förslag på 

frågeställningar och ämne som kan diskuteras med eleverna, Laborera som innehåller 

ytterligare övningar och aktiviteter som anknyter till kapitlets tema, Leka och sjunga som 

ger tips på lekar, sånger och ramsor samt Hemliga brev som innehåller hemläxor. 

 

 

7.1.1 Texter 

 

Genre  

Textboken består av texter som är nästan uteslutande av den berättande genren. 

Karaktärerna i texterna får en röst via dialoger och läsaren får följa dem i deras vardagliga 

miljö i skolan, hemma och med kompisar. I bokens sista kapitel får eleverna möta den 

instruerade textgenren i form av instruktioner om hur man hittar en skatt. Delen av texten 

som innehåller instruktionerna är invävd i den berättande texten och det framgår inte 
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tydligt att kapitlet innehåller två olika genrer. I lärarhandledningen finns inte några 

instruktioner för läraren som handlar om genre. 

 

Autentiska/icke autentiska texter 

Texterna i detta läromedel är icke autentiska texter. Textboken innehåller alltså inga texter 

som är skrivna för andra syften än undervisningssyfte som till exempel, artiklar, 

skönlitterära texter eller sånger. Läsaren får möta texter som kännetecknas av en 

repeterande språklig struktur med korta meningar och dialoger. Ett exempel från bokens 

andra kapitel: 

Mila tycker om att öva på sin läxa. Sacha hjälper henne. Hon har också spelat blockflöjt. 

Nu spelar hon gitarr. Mila och Sacha spelar tillsammans. 

  – Tycker du att det låter fint? frågar Mila sin bror. 

  – Jag går ut och lirar fotboll, svarar han (Wikström, 2011). 

 

Denna struktur med förenklade meningar och dialoger genomsyrar alla texter i boken utan 

att det finns större variation när det gäller meningsbyggnaden. 

I lärarhandledningen ges vid ett tillfälle förslag på olika autentiska texter, dvs. 

skönlitterära böcker som eleverna kan läsa och som kopplas till kapitlets tema, döden. 

 

Bilder 

Bilderna i textboken är placerade i texten och kompletterar den genom att illustrera och 

förtydliga textens innehåll. I bokens andra kapitel till exempel, provar en av karaktärerna 

olika instrument. Bredvid varje mening som beskriver ett instrument, finns också en bild 

på instrumentet. I sjätte kapitlet ser man en av karaktärerna som sitter på golvet under 

några jackor i en hall. Bredvid karaktären sitter en vuxen kvinna. I texten läser man: 

 

Emil sitter på golvet under jackorna i hallen. Han är arg och ledsen, men mest arg.  

Mamma tittar ut från köket. 

– Varför sitter du där? undrar hon. 

Emil kniper ihop munnen.  

Emils ögon är röda. 

– Ni bryr er bara om Siri, säger han med gråten i halsen. 

Mamma sätter sig ner på golvet bredvid Emil (Wikström, 2011). 
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Bilderna i textboken förmedlar alltså samma innehåll som texten och samspelar med det 

skrivna materialet. 

Andra bilder i textboken illustrerar ord och begrepp som stämmer innehållsmässigt med 

texterna och är kopplade till vissa kulturföreteelser, såsom en snusdosa, semlor, 

lussekatter, en midsommarkrans, påskfjädrar och påskägg, en kör på valborg där körens 

medlemmar har studentmössor på sig samt en kyrkogård på allhelgonadag.  

 

Förkunskaper 

När det gäller textgenrer behöver läsaren ha kunskaper om vilka karakteristiska språkliga 

drag som kännetecknar den berättande och den instruerande genren, dessa genrers olika 

struktur och syfte för att lättare kunna förstå innehållet i texterna. En berättande text kan 

innehålla dialog, sambandsord som visar på tid (senare, tidigt på morgonen) och har som 

syfte att återge olika händelser. En instruerande text innehåller verb i imperativ (gå, följ, 

ta) och har som syfte att visa hur man gör något (Gibbons, 2014). 

Bokens berättande texter handlar om olika situationer som rör skolan, familjen, svenska 

högtider och resor. Fyra kapitel handlar om midsommar, allhelgonadag, påsk och valborg.  

För att eleverna ska kunna förstå textens innehåll krävs det att de har förkunskaper om 

högtider i Sverige. Till exempel läser man i kapitel 23 som handlar om valborg: 

 

Det är valborgsmässoafton. På en stor öppen plats bakom lekparken har man samlat ris och 

gamla brädor i en stor hög. Människor som bor i området samlas när det börjar skymma. En 

kvinna som är politiker håller ett kort tal. Sen kommer några scouter och tänder den stora 

skräphögen. En kör med väldigt gamla farbröder sjunger sånger om våren. Mannen som 

dirigerar dem har en studentmössa på huvudet (Wikström, 2011). 

     

Utan tidigare kunskaper om vad valborg innebär finns det risk att meningar i texten 

uppfattas som osammanhängande, vilket kan medföra att texten blir svårt att förstå. Varför 

håller en politiker ett tal där människor samlat ris och gamla brädor? Varför sjunger 

väldigt gamla farbröder sånger om våren och varför har dirigenten en studentmössa på 

sig? Man läser texten med en hel annan förståelse om man är bekant med 

valborgstraditioner. 

Andra kapitel i boken tar också upp olika teman som kräver att läsaren har tidigare 

erfarenheter eller kunskaper om dessa teman, exempelvis vad en begravning inom 

kristendom innebär, vad man gör i lägerskola, vad Nobelpriset och Nobelmiddagen är 
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eller vad en cirkusföreställning handlar om. I kapitel 9 som handlar om att eleverna i 

skolan ska ha en cirkusföreställning läser man till exempel: 

 

Med paraply i handen går Mai försiktigt fram på ett snöre som ligger på golvet. Alla håller 

andan. Mai får stora applåder när hon klarar det utan att trilla ner från linan. Hon bugar sig 

djupt och försvinner in bakom ett rött skynke (Wikström, 2011). 

 

Varför behöver man en paraply för att gå på ett snöre som ligger på golvet och varför 

håller alla andan? Utan förkunskaper om vad en lindansare är, blir det svårt att förstå det 

som står i texten. 

Under rubriken Tala och Diskutera i lärarhandledningen finns det förslag på samtalsämne 

som anknyter till kapitlets tema och kan vidga elevernas kunskaper inom det aktuella 

området.  

För att läsaren ska kunna förstå innebörden av bilderna som illustrerar texterna krävs det 

att ha förkunskaper om högtider och traditioner i Sverige och vad de innebär. Det är 

exempelvis vanligt vid midsommar att man gör en ring av sammanflätande blommor, eller 

att man kan använda fjäder i olika färger som dekoration på påsken.  

För att skapa förförståelse föreslås i lärarhandledningen att läraren inleder varje kapitel 

genom att tillsammans med eleverna titta på bilderna och lyssna på den inlästa texten. 

 

 

7.1.2 Arbetsuppgifter 

 

Ordförråd 

I arbetsboken får eleverna möta ord och begrepp som handlar om olika teman såsom 

musik, mat, familj, svenska högtider, cirkus, cykel och dess delar, smink och smycken, 

frisyrer, slöjd, känslor och yrken. I lärarhandledningen står det att övningarna syftar till att 

träna många olika typer av språkliga moment, bygga upp basordförrådet och öva på 

uttryck. Eleverna får även arbeta med synonymer och motsatsord (t.ex. nyttig/onyttig), 

rimord (t.ex. farlig, varlig), komparationsord (t.ex. dyr, dyrare, dyrast), sammansatta ord 

(t. ex. tvåvåningsbuss, äggskal) samt partikelverb (t.ex. hälsa på, sitta kvar). Det finns 

också uppgifter som tränar på olika uttryck, som till exempel ha gråten i halsen, sätta 

näsan i vädret, rycka på axlarna. Arbetsboken erbjuder många olika typer av övningar som 

tränar på ordförråd: ordflätor, ringa in ord, dra streck mellan ord, frågor om vad orden 
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betyder, sortera ord i olika kategorier, para ihop ord med rätt bild samt rita bilder till olika 

ord.  

 

Läsförståelsestrategier  

 

I lärarhandledningen står det att övningar i läsförståelse dyker upp med jämna mellanrum i 

övningsboken för att eleverna ska få visa sin förmåga att använda lässtrategier för att 

förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. Utav 

arbetsbokens 27 kapitel får eleverna möta övningar som tränar på läsförståelse i 11 

kapitel. Övningarna handlar mest om att svara på direkta frågor om texternas innehåll, där 

svaret finns att hitta i texten. Det finns sammanlagt två frågor som kräver att läsaren gör 

inferenser för att kunna besvara dem. Eleverna får också svara på ett fåtal frågor där de 

ska göra kopplingar till egna erfarenheter som till exempel ”Hur brukar du göra för att 

trösta någon?”  

 

Genrer 

I arbetsboken får eleverna möta olika genrer i form av skrivuppgifter. Fem uppgifter 

handlar om att eleverna ska producera beskrivande texter där de exempelvis ska beskriva 

en person eller hur en kompis ska vara. Eleverna får också skriva berättande texter vid sex 

tillfällen som till exempel handlar om att skriva en fortsättning på en text i textboken eller 

att skriva en berättelse med valfritt tema. Det finns även fem uppgifter där eleverna får 

producera instruerande texter. Exempelvis, får eleverna skriva instruktioner till en lek eller 

hur man bakar en kaka med hjälp av bilder och en lista med ingredienser. Med den 

argumenterande genren får eleverna arbeta vid två tillfällen där de ska göra ett 

programblad för en cirkusföreställning samt en turistreklam för sin egen hemort utifrån en 

tankekarta med givna rubriker. En uppgift i arbetsboken handlar även om att skriva en dikt 

om kärlek. Eleverna får också vid ett tillfälle träna på hur man gör en intervju genom att 

skriva ner frågor som de kan ställa.  

I arbetsboken tränas eleverna även på att känna igen olika textgenrer och uppmärksamma 

deras specifika drag. Vid ett tillfälle får de läsa korta exempel på texter (två eller tre 

meningar) som tillhör olika genrer, nämligen berättelse, dikt, deckare, reklam, insändare, 

dagbok, arbetsbeskrivning samt recension. De får sedan para varje text till rätt genre. 

Eleverna får i en annan uppgift para ihop korta beskrivningar av olika textgenrer med rätt 

genrebeneämning, exempelvis: ”En text som handlar om hur man ska sticka en tröja är…” 
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som ska paras ihop med ”en arbetsbeskrivning”.  Den förklarande genren förekommer en 

gång i arbetsboken. Eleverna får läsa en kort faktatext (fem meningar) om Alfred Nobel 

och sedan får de skriva hur de vet att det är en faktatext.  

I lärarhandledningen finns även hemläxor som handlar om arbete med olika genrer. 

Eleverna får skriva en dikt om känslor, en instruerande text om hur en uppfinning 

fungerar, en beskrivning om en person, en slogan om sin ort och ett klagobrev 

(argumenterade texter) samt göra en intervju.  

 

 

Autentiska/icke autentiska texter 

 

I arbetsboken möter eleverna inte autentiska texter, förutom barnvisan ”Björnen sover” 

där eleverna ska hitta ord som rimmar. I lärarhandledningen finns texten till en sång om 

motsatser från musikgruppen Låt & Leklaget, som eleverna kan sjunga. Under rubriken 

Leka och Sjunga i lärarhandledningen finns det fler förslag på sånger men texterna finns 

inte med.  

 

Bilder 

Flera uppgifter i arbetsboken illustreras med bilder som förtydligar uppgifternas innehåll. 

Till exempel handlar en uppgift om att skriva sammansatta ord med tre komponenter. 

Uppgiftens illustrationer visar tre pusselbitar som tillsammans bildar ordet tvåvåningsbuss 

(två-vånings-buss). Vid andra uppgifter ska olika bilder paras ihop med rätt bild, 

exempelvis bilder på olika köksredskap och slöjdsverktyg. Det finns även uppgifter där 

ord ersätts av bilder och krävs att eleverna tolkar bilderna för att lösa uppgifterna. Ett 

exempel är ordflätor där ord som representeras av olika bilder ska skrivas i rutor. 

 

Förkunskaper 

För att kunna utföra uppgifterna som handlar om ordförråd behöver eleverna ha kunskaper 

inom de olika teman som tas upp i arbetsboken. Till exempel ska eleverna i en uppgift 

sortera rätta ord under kategorin musik. Orden som ska väljas är: en scen, en cd, en 

högtalare samt en diskjockey. Eleverna behöver veta att begreppet musik är brett och kan 

innebära olika saker för att kunna välja de rätta orden som presenteras i uppgiften. 

Eleverna behöver även ha förkunskaper om vad synonymer och motsatsord innebär, vad 

det betyder att ord rimmas, hur man gör komparationer, vad ett partikelverb är samt hur 



22 
 

man formar sammansatta ord. I lärarhandledningen föreslås att läraren och eleverna 

gemensamt går igenom och bearbetar orden under rubriken Ord och uttryck. Läraren kan 

ta upp de olika begrepp som förekommer och förklara för eleverna vad de betyder innan 

de ska börja med uppgifterna. Exempelvis, kan läraren tala om för eleverna att synonymer 

är ord som betyder i stort sätt samma sak och att man kan variera en beskrivning genom 

att växla mellan ord som rolig, skojig eller lustig.  

Det krävs även att eleverna har kunskap om vilka strategier som de kan använda sig av för 

att utföra läsförståelseövningarna. Hur de exempelvis kan utnyttja egna erfarenheter för att 

göra inferenser eller hur de kan söka efter ledtrådar i texten för att besvara direkta frågor.  

För att kunna utföra uppgifterna som handlar om den berättande, den beskrivande, den 

instruerande, den förklarande och den argumenterande genren behöver läsaren ha 

kunskaper om dessa textgenrers specifika struktur, språkliga drag samt vilket syfte 

textgenrerna uppfyller. Det behövs även kunskap om hur man skriver en dikt samt hur 

man kan göra en intervju.  

Eleverna behöver också ha förkunskaper om de olika teman som de illustrerade 

uppgifterna handlar om. Det krävs till exempel kunskaper om olika föremål som har med 

matlagning att göra samt vad de heter för att kunna para ihop bilderna till rätt ord. En 

illustrerad uppgift i arbetsboken handlar om att kategorisera olika bilder i två kategorier, 

nämligen det som är ätligt och det som är giftigt. Bilderna visar bland annat en kantarell, 

en liljekonvalj, en jordgubbe och en flugsvamp. För att kunna utföra uppgiften krävs det 

förkunskaper om olika växtarter som förekommer i den svenska naturen och huruvida de 

är ätbara eller inte.  

 

 

7.2 Språkis – svenska för nyfikna B 

 

Boken består av tolv kapitel som har samma struktur med en inledande bild, en inledande 

text och uppgifter som utgår från textens innehåll. I varje kapitel finns en andra text som 

är kortare och som har en direkt koppling till den första, följd av frågor om textens 

innehåll. Varje kapitel innehåller ytterligare uppgifter och övningar som är kopplade till 

vad som behandlas i kapitlet.  

Till varje kapitel finns det ett uppslag i lärarhandledningen som ger olika förslag på hur 

eleverna kan öva mer på kapitlets språkliga moment, som till exempel tips på läxor, lekar, 

övningar och lästips kring kapitlets tema.    
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7.2.1 Texter 

Genre  

Texterna i detta läromedel är för det mesta berättande texter och tar upp teman som rör 

olika situationer och händelser i skolan, under utflykter och på fritiden. Läsaren möter den 

beskrivande genren i kapitel fyra, där texten handlar om vad som finns kring en skola. I 

kapitel tolv får eleverna möta den förklarande och den beskrivande genren i form av två 

mycket korta texter. Texterna består av tre meningar vardera och handlar om att fridlysa 

en växt (förklarande) samt vad en insekt är (beskrivande). Till exempel läser man: 

 

Insekt är ett litet kryp, som geting och fjäril. Insekter har sex ben och många flyger med 

små vingar (Eriksson, 2009). 

 

Dessa texter är skrivna i en ruta som kommer direkt efter huvudtexten. Det framkommer 

inte tydligt i boken vilka genrer som behandlas i varje kapitel och i lärarhandledningen 

finns det inte några instruktioner för läraren som handlar om textgenrer. 

 

Autentiska/icke autentiska 

Eleverna får inte möta autentiska texter i detta läromedel. Texterna är alltså skrivna för att 

uppfylla undervisningssyfte och deras struktur kännetecknas av korta meningar och 

dialoger. Ett exempel ar: 

 

Det är en annorlunda skoldag. Klass 3b är i en stor affär. 

– Är ni beredda? frågar fröken. Nu ska vi ha matematik i butik.  

Eleverna och Nina har pratat om pengar och priser i skolan. Summa är vad varor kostar 

tillsammans. Växel är pengar man får tillbaka. 

Klasen är delad i fyra grupper. Eleverna i varje grupp ska samarbeta (Eriksson, 2009). 

 

Samtliga texter i boken har samma struktur och språket varierar inte. I lärarhandledningen 

finns inte autentiska texter men det finns förslag på skönlitterära böcker som eleverna kan 

läsa. 

 

Bilder  

Varje kapitel inleds med en bild som täcker hela sidan och handlar om kapitlets tema. På 

dessa bilder finns även utskrivna ord som namnger olika objekt. Bilderna stämmer 

överens med det som står i texten. Kapitel fem som handlar om idrott till exempel, 
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illustreras av en bild som visar några barn som sitter i ring på en tjockmatta i en gympasal. 

En vuxen man sitter bredvid barnen på en bänk. I texten läser man: 

 

Ute i gympasalen väntar idrottsläraren Anders. Han sitter på en bänk. Eleverna sätter sig i 

en ring på tjockmattan. Det är svårt att sitta stilla och vara tyst (Eriksson, 2009). 

 

Bilden förmedlar alltså samma innehåll som texten. I bilden illustreras även olika objekt 

som finns i gympasalen, som till exempel en rockring, en basketkorg, en ribbstol och 

indikeras med utskrivna ord. I sluten av boken skriver författaren att texterna syftar till att 

beskriva det som händer på bilderna samt att ord och uttryck sätts i ett sammanhang.  

 

Förkunskaper 

När det gäller genre behöver eleverna ha förkunskaper om hur den berättande, den 

beskrivande och den förklarande genren är uppbyggda, vilka karakteristiska drag de har 

och vilket syfte de uppfyller. Till exempel används i en beskrivande text en specialiserad 

vokabulär, texten kan innehålla underrubriker och har som syfte att ge information om 

något (Gibbons, 2014).   

De olika teman som tas upp i boken rör bland annat en idrottslektion i simhallen, ett 

museibesök, utflykt till en bondgård och allemansrätten. Det krävs att eleverna har olika 

förkunskaper om dessa teman för att kunna förstå texternas innehåll. Till exempel läser 

man i kapitel nio som handlar om ett besök i ett museum: 

 

Skoldagen börjar vid busshållplatsen. Nina räknar så att alla i 3b är där. Bussen kommer 

klockan halv nio. De åker med buss från skolan till museet. Där möter en kvinna dem vid 

kassan. Hon är deras guide under besöket. Kvinnan berättar att guide betyder vägvisare. 

Hon visar klassen runt på museet. Det finns flera utställningar att titta på. En utställning 

handlar om våra urtidsdjur. Dinosaurierna levde för flera tusen år sedan (Eriksson, 2009).  

 

Man behöver ha kunskap om vad som kan finnas i ett museum, att man ofta först köper en 

inträdesbiljett och att det kan finnas en guide som berättar om de olika utställningar.   

I lärarhandledningen ges förslag på hur läraren kan skapa förförståelse för de olika teman 

som till exempel förslag på inledande frågor och diskussionsämnen som kan diskuteras i 

klassen. 

För att förstå bildernas innehåll krävs det också kunskaper om de teman som bilderna 

illustrerar. Bilden i kapitel åtta exempelvis visar en simhall där det illustreras olika 
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föremål, konstruktionen och aktiviteter som sker i simhallen. Utan tidigare kunskaper om 

hur det kan se ut och vad man kan göra i en simhall, blir det svårt att förstå 

representationer av ett hopptorn, en rutschkana eller en stor termometer som står på 

simhallens vägg. I lärarhandledningen föreslås att läraren tillsammans med eleverna 

studerar bilderna och samtalar runt dem, för att eleverna ska få förförståelse för det som 

bilden handlar om.  

 

 

7.2.2 Arbetsuppgifter 

 

Ordförråd 

De ord och begrepp som eleverna möter i detta läromedel handlar om olika teman, såsom 

vad som finns i ett klassrum, en mataffär, ett museum, en simhall, i gympasalen, ord som 

handlar om olika traditioner, ord om de olika sinnena samt vad som finns på en bondgård. 

I de inledande bilderna finns det ett antal utskrivna ord som namnger olika objekt och som 

kapitlet kommer att behandla. Varje kapitel innehåller även uppgifter som handlar om 

synonymer (t.ex. föremål, sak), prepositioner (t.ex. på, i, vid), pronomen (t.ex. sin, sitt, 

sina), komparationsord (t.ex. lång, längre, längst), sammansatta ord (t.ex. bilbälte) samt 

adjektiv (t.ex.  prickig, fyrkantig). 

Det finns olika typer av uppgifter som tränar på ordförråd, såsom ordflätor, sortera ord i 

kategorier, fylla i luckor i texten, para ihop bilder med ord, dra streck mellan ord samt rita 

bilder till ord.  

 

Läsförståelsestrategier  

Eleverna får visa sin läsförståelse genom att själv formulera svar på direkta frågor som 

handlar om texten. Till exempel läser man i kapitel fyra: 

 

Torpaskolan är en populär skola. De flesta barnen bor nära skolan och går dit. Andra 

elever cyklar eller åker buss. Några blir skjutsade dit (Eriksson, 2009). 

 

En av de direkta frågorna som eleverna får besvara är: ”Hur kommer de flesta eleverna till 

skolan?”. Svaret till frågan finns direkt uttalat i texten, att de flesta barn går till skolan.  
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I sju av de tolv kapitel får eleverna även svara på frågor som kräver att de läser mellan 

raderna. I kapitel fyra läser man exempelvis: ”Selma cyklar till skolan. Hon tittar till höger 

och vänster. Hon kollar framåt och bakåt”. Frågan som ska besvaras är: ”Varför tittar 

Selma sig omkring innan hon cyklar?”. Det krävs att eleverna gör en inferens för att kunna 

besvara frågan, nämligen att man måste kontrollera att det inte finns bilar eller gående 

personer som finns risk att krockas med, när man cyklar och vill korsa en gata eller 

svänga.  

I boken finns det också ett fåtal frågor där eleverna ska göra kopplingar till egna 

erfarenheter för att besvara dem, exempelvis ”Vad brukar du göra under helgen?”.  

Varje kapitel avslutas med några reflekterande frågor som ger möjlighet att prata igenom 

vad kapitlet handlat om och vad man lärt sig. 

 

Genrer 

Eleverna möter den instruerande genren vid ett tillfälle där de ska följa instruktioner för att 

lösa en uppgift. Uppgiften går ut på att eleven med hjälp av instruktioner leder sin penna 

genom ett rutsystem med illustrationer i några av rutorna, för att se var pennan ska hamna. 

Till exempel: ”Gå fem rutor uppåt. Här finns en…”, ”Gå sju rutor åt vänster. Då hamnar 

du vid en…”. I lärarhandledningen finns det även ett förslag på läxa där eleverna kan göra 

egna rutsystem och skriva egna instruktioner. 

Den beskrivande genren möter eleverna i två uppgifter.  Första uppgiften handlar om korta 

beskrivningar som ska paras ihop med rätt ord som passar beskrivningen. Till exempel: 

”Det har många våningar. Många människor bor i det” som ska paras ihop med ordet 

”höghuset”. I andra uppgiften ska eleverna läsa en efterlysning om en försvunnen katt och 

sedan ska de rita hur de tror att den försvunnen katten ser ut utifrån beskrivningen i 

efterlysningen. I lärarhandledningen ges förslag på en läxa där eleverna ska göra en 

beskrivning av hur det ser ut i ett rum hemma och som ska redovisas skriftligt. 

I boken möter inte eleverna den berättande genren i form av uppgifter. I 

lärarhandledningen ges förslag på uppgifter som handlar om att eleverna ska skriva en 

berättelse vid två tillfällen. Berättelserna ska handla om ett besök på en bondgård och om 

allemansrätten. 

I boken finns det även korta dikter som består av två eller tre meningar och som handlar 

om de teman som kapitlen tar upp. Exempelvis: ”Lär dig simma på både mage och rygg. 

Så kan du bada och känna dig trygg”. Dikterna är skrivna i små rutor som är placerade 
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längst ner på bladet. I lärarhandledningen ges vid ett tillfälle förslag på en uppgift där 

eleverna ska skriva en dikt som handlar om sinnen. 

 

Autentisk/icke autentiska 

Eleverna får inte möta autentiska texter i form av uppgifter. Alla uppgifter i boken är alltså 

skrivna för att uppfylla undervisningssyftet.   

 

Bilder 

Det finns fler uppgifter i boken som illustreras av bilder. Bilderna förtydligar uppgifternas 

innehåll eller kompletterar uppgifterna genom att illustrera dem. Exempelvis handlar en 

uppgift om att fylla i luckor med ord som ska väljas från en ruta. I texten står det: ”Sonny 

var lite vimsig igår. Alla hans grejer försvann. Han tappade…mössa, …smörgås 

och…päron”. Bilden bredvid texten visar ett barn som ser förvirrad ut. Omkring barnet 

finns en mössa, en smörgås och ett päron. Ett annat exempel på illustrerade uppgifter är att 

skriva komparationsord. Eleverna ska välja komparationsord från en ruta och skriva dem 

bredvid rätt bild. Till exempel visar bilderna i en uppgift tre tårtor i olika storlekar. Orden 

som ska skrivas bredvid bilderna är: stor, större, störst. Bilderna förtydligar alltså 

uppgiftens innehåll. 

I varje kapitel ska eleverna svara på frågor som är kopplade till den inledande bilden som 

finns på alla kapitlens första sida. Frågorna är både direkta frågor och frågor som är 

öppna, dvs fler än ett svar är möjligt. På bilden som visar en bondgård till exempel, ser 

man olika djur och bokens karaktärer som gör olika aktiviteter. Eleverna ska svara på tre 

direkta frågor och en öppen fråga: ”Hur många kycklingar ser du?”, ”Vem klappar fåret?”, 

”Vad gör Mia på stegen?”, ”Varför tror du att det finns badkar i hagen?”. Eleverna kan 

hitta svaret till de första tre frågorna genom at titta på bilden. Sista frågan kräver att 

eleverna gör en egen tolkning av det som visas i bilden. 

 

Förkunskaper 

Uppgifterna som handlar om ordförråd kräver att eleverna ha kunskaper inom de olika 

teman som tas upp i boken. Till exempel ska eleverna i en uppgift sortera ord under tre 

kategorier: på bondgården, på åkern, på skolgården. Orden som ska väljas är: gnägga, 

klättra, värpa, plöja, så, gunga, ploga, mjölka, skörda, mocka, leka, springa. Eleverna 
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behöver ha kunskaper om vad man gör på en bondgård eller på en åker samt veta vad 

orden som ska sorteras betyder för att kunna utföra uppgiften. 

Det krävs även att eleverna har förkunskaper om vad synonymer innebär, hur man gör 

komparationer, hur man formar sammansatta ord samt vad prepositioner, pronomen och 

adjektiv är. I lärarhandledningen föreslås att läraren förklarar ord och utryck som 

förekommer i varje kapitel och att olika begrepp diskuteras med eleverna. Läraren kan 

exempelvis samla alla ord och utryck under arbetets gång och skriva elevernas svar på 

tavlan. 

Eleverna behöver också ha kunskap om olika läsförståelsestrategier och hur de kan 

användas för att utföra uppgifterna som handlar om läsförståelse. Hur man kan exempelvis 

söka information i texten eller hur man kan göra inferenser. 

Förkunskaper om den instruerande och den beskrivande genrens specifika struktur, 

språkliga drag och syfte är även nödvändiga för att eleverna ska kunna utföra uppgifterna 

som handlar om textgenrer. 

Eleverna behöver också ha förkunskaper om de olika teman som de illustrerade 

uppgifterna handlar om. Exempelvis handlar en uppgift om att dra streck från rätt vägskylt 

till rätt förklaring. Det krävs kunskap om vad de olika vägskyltar betyder för att kunna 

utföra uppgiften. I lärarhandledningen ges förslag till arbetsgång, där läraren kan 

tillsammans med eleverna gå igenom uppgifterna samt ge förklaringar och exempel för att 

skapa förförståelse. 

 

7.3 Sammanfattning av resultat 

Nedan görs en sammanfattning av resultatet för båda läromedlen när det gäller texter och 

arbetsuppgifter.  

 

7.3.1 Texter 

I både Briljant Svenska 3 och Språkis-svenska för nyfikna B möter läsaren texter som är 

nästan uteslutande av den berättande genren. I Språkis-svenska för nyfikna B får läsaren 

möta den beskrivande genren vid två tillfällen, i form av en längre text samt en mycket 

kort text som består av tre meningar. Den förklarande genren möter också läsaren i detta 

läromedel i form av en mycket kort text som består av tre meningar. Samtliga texter i båda 

läromedel är icke autentiska texter. Texterna är alltså skrivna för att uppfylla 
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undervisningssyftet och de kännetecknas av en repeterande språklig struktur med 

förenklade meningar och korta dialoger. Bilderna i båda läromedlen kompletterar texterna 

genom att illustrera dem och de uttrycker samma innehåll som texterna. Eleverna behöver 

ha förkunskaper om den berättande, beskrivande, instruerande och förklarande genrens 

struktur, syfte och språkliga drag. De behöver även kunskap inom de olika teman som tas 

upp i texterna och som illustreras i bilderna som till exempel, högtider och traditioner i 

Sverige, vad ett besök på museet innebär och vad man gör i simhallen. I 

lärarhandledningen för båda läromedlen finns instruktioner och förslag för läraren för att 

skapa förförståelse för de olika teman som texterna handlar om. 

 

 

7.3.2 Arbetsuppgifter 

När det gäller arbetsuppgifter som handlar om ordförråd får eleverna i båda läromedlen 

möta varierande uppgifter som tränar eleverna på olika språkliga moment som till 

exempel, synonymer, motsatsord, sammansatta ord, komparationsord, prepositioner och 

adjektiv. Uppgifterna som har med läsförståelse att göra består främst av direkta frågor 

men eleverna får vid några tillfälle svara på frågor som kräver att de gör inferenser samt 

frågor där de ska göra kopplingar till egna erfarenheter. Det finns inga autentiska texter i 

form av arbetsuppgifter förutom barnvisan ”Björnen sover” i Briljant Svenska Arbetsbok 

3. I denna arbetsbok får eleverna skriva beskrivande, berättande, instruerande och 

argumenterande texter samt en dikt. De får även göra en intervju. I lärarhandledningen ges 

förslag på läxor som handlar om olika genrer. I Språkis-svenska för nyfikna B, får 

eleverna inte producera egna texter som behandlar olika genrer. Däremot ges i 

lärarhandledningen förslag på uppgifter där eleverna kan skriva två berättande texter, en 

beskrivande text samt en dikt. Fler uppgifter illustreras i båda läromedlen. Illustrationerna 

stämmer innehållsmässigt med uppgifterna och förtydligar deras innehåll. För att utföra 

uppgifterna behöver eleverna ha förkunskaper om de olika språkliga moment som tränas i 

läromedlen, om hur man använder olika läsförståelsestrategier samt kunskap om de olika 

genrer och teman som tas upp i uppgifterna.  
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8. Diskussion  

 

Nedan diskuteras resultatets viktigaste punkter och slutsatser. 

 

 

I båda läromedlen får eleverna främst möta den berättande genren och de får inte någon 

större möjlighet att möta andra textgenrer såsom beskrivande, förklarande, 

argumenterande och instruerande. Det är dock exponering för olika textgenrer samt 

kunskap om lämpliga strategier som används vid läsning av olika textgenrer som kan leda 

till bättre läsförståelse (Rodríguez Sánchez, 2017). I Briljant Svenska Arbetsbok 3 får 

eleverna skriva egna texter som handlar om olika genrer men det kan vara svårt att 

producera egna texter om eleverna inte har referenser i textboken om hur olika textgenrer 

kan se ut. I lärarhandledningarna som medföljer de två läromedlen finns inga instruktioner 

eller förslag till läraren om hur arbetet med genre kan gå till. Detta belyser vikten av 

lärarens kompetenser inom området för att kunna ge eleverna de förkunskaper som behövs 

för att producera egna texter. Genom undervisning om hur man skriver texter inom olika 

genrer och genom hjälp att identifiera deras språkliga strukturer och syfte kan elevernas 

möjligheter att förstå innehållet i det de läser öka (Löthagen et al., 2012). 

Eleverna får möta icke autentiska texter i de två läromedlen. Texterna kännetecknas av en 

repeterande språklig struktur med förenklade meningar utan konjunktioner. Konjunktioner 

kan emellertid göra en text mer sammanhängande och underlätta förståelse för det lästa 

(Crossley et al., 2007). Det innebär att eleverna kan uppfatta texterna i de två läromedlen 

som svåra att förstå och tolka (se till exempel första textutdraget s. 17). En slutsats som 

kan dras är att det finns risk att elevernas motivation till att läsa påverkas på ett negativt 

sätt. Att få läsa autentiska texter däremot kan öka intresset för läsning (Cho et al., 2005) 

och ha en positiv effekt på elevernas läsförståelse (Taghavi & Aladini, 2018). Autentiska 

texter erbjuder ett rikare språk och ett varierande innehåll som ger läsaren möjlighet att se 

hur språket fungerar i verkligheten och i olika sammanhang (Berardo, 2006). För 

andraspråkselever som ofta har ett mindre ordförråd när det gäller undervisningsspråket än 

elever med svenska som förstaspråk (Lindberg, 2007) kan exponering till autentiska texter 

således vara gynnsamt när det gäller att öka ordförrådet och kan bidra till en bättre 

läsförståelse. Avsaknad av autentiska texter i de två läromedlen som har analyserats kan 
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leda till slutsatsen att andraspråksinlärare inte får någon större chans att utveckla ett mer 

komplext språk, ej heller att se hur språket används i verkliga situationer. 

Det har visat sig att goda läsare kan koppla samman tidigare erfarenheter eller kunskap om 

textens ämne med det de läser och göra lämpliga inferenser (Franzén, 1993). Förmågan att 

göra inferenser är med andra ord nära kopplade till förmågan att aktivera förkunskaper hos 

läsaren och har stor betydelse för förståelse av det man läser (Reichenberg, 2000). Utifrån 

studiens resultat framgår det att läromedlen som har analyserats ger ingen större möjlighet 

till eleverna att utveckla förmågan att göra inferenser. För andraspråksläsare är denna 

förmåga tillsammans med kulturella förkunskaper av stor vikt när de läser texter som är 

skrivna inom en annan kultur (Gibbons, 2014). Flera texter i de två läromedlen tar upp 

teman som är kopplade till olika kulturella företeelser, som till exempel påsk, midsommar, 

allhelgonadag, valborg och allemansrätt. En slutsats som kan dras är att texterna kan vara 

svåra för andraspråkselever att förstå utan förkunskaper om det som texterna handlar om. 

Dessa förkunskaper behövs för att läsaren ska kunna göra inferenser och fylla i luckorna i 

texten (se till exempel textutdraget s.18). Även om texterna som är kopplade till en viss 

kultur illustreras av bilder som innehållsmässigt stämmer överens med texten, är kulturella 

förkunskaper viktiga för att andraspråksläsare ska förstå textens innehåll (Franker, 2007).  

I lärarhandledningarna som tillhör de två läromedlen finns det förslag som handlar om hur 

läraren kan skapa förförståelse för de olika teman som tas upp. Det betonar inte bara 

vikten av lärarens didaktiska och ämneskompetenser för att vidga elevernas kunskaper 

inom de olika områden utan också betydelsen av hur läraren använder läromedlen i 

undervisningen. Det är möjligt att läraren till exempel väljer att bortse från 

lärarhandledningens instruktioner och förslag, vilket kan innebära att eleverna är beroende 

av lärarens kompetenser och sätt att undervisa för att få förståelse.  

Läromedlen som har analyserats i denna studie ger ingen större möjlighet till eleverna att 

möta olika textgenrer och autentiska texter, ej heller någon större möjlighet att utveckla 

förmågan att göra inferenser. Utifrån studiens bakgrund och forskning kan detta innebära 

att eleverna inte får någon större chans att utveckla en god läsförståelse. Om läraren 

dessutom väljer att utgå helt från det som står i läromedlen utan att komplettera dem med 

annat material, kan det medföra risk att eleverna inte får de kunskaper som behövs för att 

utveckla en bra läsförståelse.  

Med tanke på att andraspråkselever inte presterar lika bra i läsförståelse än elever som har 

svenska som förstaspråk i internationella studier (Skolverket, 2016b; Skolverket, 2017) 
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och förväntas lyckas med nationella prov i årskurs 3 är det av stor vikt att det väljs 

läromedel som erbjuder möjligheter för att de ska utveckla god förståelse för det lästa.  

 

Studiens resultat kunde ha sett annorlunda ut om det hade valts andra läromedel än dem 

som har analyserats i denna uppsats. Under arbetes gång upptäcktes att det har kommit ett 

nytt läromedel som är utgiven 2018 och består av en textbok, en arbetsbok och 

lärarhandledning. En kort granskning visade att läromedlets textbok innehåller olika 

textgenrer och autentiska texter. Lärarhandledningen innehåller även detaljerade 

instruktioner till läraren om hur arbetet med genrer och autentiska texter kan gå till som 

grundas på forskning. Forskningen presenteras i lärarhandledningens introduktion. 

Läromedlets arbetsbok var dock inte tillgänglig och därför valdes att analysera studiens 

läromedel.  

 

 

9. Vidare forskning 

 

I samband med denna studie har det uppkommit frågor som vore intressanta att söka svar 

på. En möjlig forskningsfråga är huruvida läromedels innehåll får en direkt effekt i 

elevernas färdigheter och kunskaper när det gäller läsförståelse. Kan skillnader i elevernas 

förståelse för det lästa ha ett direkt samband med de läromedel som används i 

undervisningen? En annan forskningsfråga handlar om relationen mellan läromedel, lärare 

och elever och samspelet mellan dessa tre faktorer. Hur används läromedel i 

undervisningen, vilken roll spelar läromedel för de elever som möter dem och vilken roll 

spelar lärarens kompetenser och undervisningsstilar?  
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