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Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete är att, utifrån teori och empiri, undersöka hur läromedel som används 
för elever i behov av särskilt stöd i svenska och med annat modersmål än svenska kan se ut 
samt om läromedel som används i denna undervisning utgår från individens behov och 
förutsättningar. I försök att besvara undersökningens frågeställningar har två metoder använts; 
dels kvalitativa intervjuer med lärare som arbetar med de elever som är i undersökningens 
fokus och dels en diskursanalytiskt inspirerad textundersökning av de läromedel som 
informanterna använder sig av. Undersökningen visar på att det finns en negativ attityd till 
läromedelsutbudet bland lärare. Vidare är det möjligt att se en tendens att lärare upplever 
svårigheter att finna material som är adekvat för den undervisning de genomför. De läromedel 
som i denna undersökning analyserats har relativt låg social karaktär i sig och kräver 
bearbetning av läraren för att möjliggöra samverkan mellan elever. De läromedel som 
analyserats är av övningsbokskaraktär och används till viss del av lärarna i syfte att arbeta 
självständigt, vilket försvåras genom att instruktioner och texter många gånger har för hög 
svårighetsgrad i förhållande till de övningar som förväntas genomföras. Undersökningens 
resultat kan fungera som ett hjälpredskap för den lärare som väljer undervisningsmaterial, i 
såväl ämnet svenska som andra ämnen. Resultatet kan leda till en ökad medvetenhet hos 
lärarna om att läroböcker har stor påverkan på den kunskapsinhämtning eleven gör, vilket 
ökar kraven på att läromedel ska vara väl utformade och ha ett innehåll som strävar efter att 
utveckla elevens lärande på bästa sätt.  
 
Sökord 
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1. Inledning 
Skolan är en plats där möten sker och varje dag spenderar över hundratusen barn i Sverige 
stora delar av dagen i olika grundskolor runt om i landet.1 Den obligatoriska grundskolan 
påverkas och styrs från olika håll, genom bland andra politiker, föräldrar och skolledning.2 
Alla människor som lever och är verksamma i landet kommer någon eller några gånger i livet 
att komma i kontakt med skolan, som elev, förälder eller kanske som lärare. Idag arbetar alla 
pedagoger i grundskolan efter samma läroplan, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
Lpo94, där värdegrunden och de gemensamma riktlinjerna för grundskolan finns 
formulerade.3 Denna skrift är utformad av förtroendevalda politiker i regeringen som fått i 
uppdrag att skapa en skola för alla, där utbildningen sker på samma villkor för alla elever, 
oavsett kön, klass eller etnicitet. Den likvärdiga utbildning som skolan ska ge ska utgå från 
vilken bakgrund, erfarenheter, språk och kunskaper eleven har och utifrån detta bidra till 
fortsatt lärande och kunskapsutveckling.4 Läroplanen är, tillsammans med andra 
styrdokument som skollagen, kursplaner och betygskriterier, en av de aspekter som påverkar 
vad som kommer att undervisas i skolan. Historiska och kulturella aspekter påverkar 
ytterligare vad som får finnas på skolans agenda i kombination med ämnets relation till 
vetenskapliga discipliner. Dessa tre beståndsdelar blir en del av varje lärares vardag, oavsett 
om det är medvetet eller inte och påverkar i sin tur vad våra kommande generationer kommer 
att ha för kunskaper, samt vad som kommer att räknas som kunskap. 5  
 
Vi lever idag i ett mångfaldssamhälle där möten med olika människor från olika kulturer, 
religioner och levnadssätt är en del av vardagen. Grundskolans elever kommer till skolan med 
olika förutsättningar och erfarenheter och av dessa har ungefär 15 procent utländsk bakgrund. 
Med utländsk bakgrund menas att de antingen är födda i ett annat land än Sverige, eller att de 
är födda i Sverige men där en eller två av föräldrarna har utländskt ursprung. Somliga av 
dessa elever har med sig ett annat modersmål än svenska till skolan. I skolans olika former 
finns över 100 olika språk representerade bland eleverna.6 Elever som kommer till skolan med 
ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning och svenska som 
andraspråk. Under läsåret 2005/06 var sju procent av alla skolans elever delaktiga i 
undervisning i svenska som andraspråk. Denna undervisnings syfte är, förutom att ge eleverna 
goda svenskkunskaper och ett väl utvecklat språk, ett medel för att underlätta den övriga 
undervisningen i skolan.7 I det ständigt föränderliga samhälle vi lever har skolan förändrats 
från att vara en skola där alla lär sig på samma sätt till en skola för alla, där individens behov 
står i centrum för undervisningen. 
 
Undersökningen och analysen som presenteras i detta arbete har gjorts utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande med utgångspunkt i aspekterna att lärande är socialt och 
att lärande medieras.8 Lärande ur ett socialt perspektiv syftar till två delar, dels att 
undervisning bör ha en kulturell eller historisk förankring som är väl bekant för eleven och 
dels att lärande bäst sker när människor samverkar och interagerar med varandra. Ett medierat 
lärande innebär att för att inlärning ska ske krävs förmedling av människor eller olika 

                                                 
1 Statistiska Centralbyrån 
2 Skollagen (1985:1100), 3 kap § 1. 
3 Skolverket (2006) c 
4 Utbildningsdepartementet (2006) 
5 Englund (1997) 
6 Skolverket (2005) 
7 Skolverket (2007) a 
8 Dysthe (2003) 
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artefakter, till exempel pennor, läroböcker och miniräknare.9 Vidare bygger undersökningen 
på att utgångspunkten i lärande och undervisning bör vara att alla elever har olika sätt att 
uppfatta och förstå olika företeelser och ting och det är denna uppfattning som bör vara 
lärarens utgångspunkt vid undervisningsupplägget för att optimera lärandet, det vill säga 
utifrån ett fenomenologiskt perspektiv på kunskapsutveckling.10 Undervisning måste vara 
meningserbjudande för eleverna, det vill säga, det läraren eller läroboken/texten förmedlar, 
måste vara väl förankrat i en kontext som är begriplig för eleverna. Då kommunikationen 
mellan dessa två parter är god; då samspelet mellan text och kontext fungerar, skapas tillfällen 
där eleverna erbjuds olika meningar och förståelse för dessa möjliggörs.11  
 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att, utifrån teori och empiri, undersöka hur läromedel som används 
för elever i behov av särskilt stöd i svenska och med annat modersmål än svenska kan se ut 
samt om läromedel som används i denna undervisning utgår från individens behov och 
förutsättningar.  
 
Mina frågeställningar är:  

• Hur kan ett urval av läromedel för elever med annat modersmål än svenska se ut? 
• Hur är läromedlets sociala karaktär utifrån hänsyn till elevens förförståelse och 

samverkan med andra elever?   
• Vilka signaler sänder läromedlet ut och hur kommer dessa till uttryck?  

 

                                                 
9 Dysthe (2003) 
10 Marton (1997) 
11 Englund (1997)  
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2. Bakgrund 
Den svenska skolan har som uppdrag att utbilda och undervisa alla barn och ungdomar i 
Sverige från sju till 16 års ålder. Den utbildning och undervisning som ges dessa barn skall 
vara likvärdig oavsett skola, skolform eller geografiskt läge.12 Dessutom skall hänsyn tas till 
varje barns unika situation, förutsättningar och behov.13 Barnets utveckling ska främjas och 
hänsyn ska tas till de elever som är i behov av särskilt stöd.14  Lärare som arbetar i 
grundskolan utgår från den läroplan som styr det obligatoriska skolväsendet, Lpo94. Detta 
styrdokument är en avgörande del för hur undervisning och utbildning kommer att se ut och 
kompletteras av ytterligare styrdokument, bland annat kursplaner i de olika skolämnena. 
Utifrån läroplan och kursplaner strukturerar och planerar den enskilde läraren upp sitt arbete, 
där strävan bör ligga i att skapa goda undervisningssituationer så att lärande kan ske.  
 

2.1 Kunskap och lärande 
Det finns inget enkelt svar på frågan om vad som definierar kunskap och denna fråga är alltid 
aktuell och omdiskuterad och diskussionen har pågått under en lång tid. Utifrån synen på 
kunskap är det möjligt att urskilja tre huvudsakliga perspektiv. Det rationalistiska sättet att se 
på kunskap är att det är ett resultat av människans tänkande, medan ett empiristiskt synsätt 
hävdar att kunskap är en återspegling av verkligheten. Det tredje perspektivet, det 
konstruktivistiska betonar att kunskap är ett sätt att strukturera erfarenheter och göra dem 
begripliga. Kunskapen utvecklas i ett samspel mellan vad individen redan är medveten om 
och vilka nya erfarenheter individen vill erövra, och blir i sig ett redskap för att nå olika mål. 
Kontexten är avgörande för kunskapsutvecklingen, då sammanhanget är en viktig del för att 
göra kunskapen begriplig.15  
 
Kunskap är ett centralt begrepp för lärare och utgör en utgångspunkt i lärarens undervisning, 
då läraren måste klargöra vilka kunskaper eleverna ska sträva mot och tillägna sig.16 I Lpo94 
beskrivs de fyra olika kunskapsformerna: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Det är 
skolans uppdrag att se till att samtliga former kommer till uttryck samt att de balanseras och 
samspelar till en kunskapshelhet.17 Information, data och begrepp är exempel på 
faktakunskaper. Dessa är mätbara och vi kan besitta mycket eller lite fakta om ett ämne. 
Förståelse syftar till att se samband mellan olika företeelser, händelser eller människor och 
kan vara grund eller djup. Kunskap som en färdighet syftar till att förfoga över praktisk eller 
teoretisk kunskap i ett ämne och veta hur ett arbete ska genomföras, vilket många gånger är 
svårt att förklara med ord. När vi samlar våra erfarenheter och klarar av att fatta kloka beslut i 
olika former av praktiska situationer har en förtrogenhetskunskap i ämnet skapats.18  
 
Kunskap ska fungera som ett subjektivt redskap för att förstå det objektiva, det vill säga ett 
sätt att skapa verktyg för sig själv att begripa det som ska begripas. Kunskap är inget fast och 
entydigt begrepp, det kan variera från dag till dag, från till person till person och det är inte all 
kunskap som är synlig för omvärlden, då kunskap inte alltid är möjlig att greppa eller 
synliggöra för andra. I skolan tydliggörs detta genom att elever lär sig olika saker beroende på 
kontexten och deras förkunskaper, då samma information leder till olika former av kunskap 
                                                 
12 Skollagen (1985:1100) 
13 Utbildningsdepartementet (2006) 
14 Skollagen (1985:1100) 
15 Skolverket (2002) 
16 Lindström & Pennlert (2004) 
17 Utbildningsdepartementet (2006) s.6 
18 Lindström et al (2004) 
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för olika elever.19 Skolan ska inte enbart vara en plats för kunskapsförmedling utan ska 
erbjuda eleverna möjligheten att utveckla olika former av kunskap, vilket måste ta 
utgångspunkt i elevernas förförståelse, de vardagskunskaper de redan besitter. Det krävs ett 
samspel mellan vetenskap och vardagsförståelse för att skapa begripliga och greppbara 
inlärningssituationer för eleverna.20  
 
Inlärning är en stor del av skolans uppdrag, då utbildningen och undervisningen ska leda till 
inlärning hos det enskilda barnet vilket kontrolleras gentemot de kunskapsrelaterade mål som 
är en del av de styrdokument som styr skolan. Undervisning, är en företeelse som primärt 
ligger hos läraren, eller den som lär ut, och kan endast ske i samspel med inlärning. Inlärning, 
ligger primärt hos eleven, eller den som lär in, men kan dock ske utan undervisning. Dessa två 
begrepp ligger nära varandra och samspelar ofta, men förhållandet är komplext och har inga 
enkla eller givna svar.21 Att lära någon att lära in är en svår konst och det finns många olika 
teorier om hur detta går till och möjliggörs på bästa sätt. Inlärningspsykologin har genom 
forskning varit en betydelsefull kunskapskälla för skolan och pedagoger gällande olika 
inlärningsteorier.22 Det är när eleven lyckas ta till sig de kunskaper läraren förmedlar, tillägna 
sig dem och därmed klara av att använda dem i andra kontexter som inlärning har skett.23 Då 
en individ förändrar sitt sätt att se på ett fenomen sker lärande.24 Forskningen och inriktningen 
för hur inlärning går till grundar sig i vilken kunskapssyn forskaren har och det går att urskilja 
tre huvudteorier som influerat skolan genom tiderna, behaviorism, kognitivism och 
sociokulturell inlärningsteori.25  
 
Inom behaviorismen utgår utövarna från en empiristisk kunskapssyn, att kunskap är en 
återspegling av den objektiva verkligheten, teorier som inspireras av bland andra Locke och 
Skinner. Inlärning ses här som detsamma som utveckling, att ökade kunskaper leder till 
utveckling och mognad.26 Antagandet att kunskap är en objektiv återspegling av verkligheten 
transformeras till eleven, kunskapen finns utanför eleven, är mätbar och möjlig att dela upp i 
mindre beståndsdelar. Då eleven behärskar en kunskapsdel ska detta bekräftas med 
förstärkningsstimuli. Inlärningen ska vara organiserad och genom att utföra täta kunskapstest 
för att kontrollera kunskapsintaget möjliggörs full behärskning över händelseförloppet och 
lärandet går då att optimera.27 Övning och färdighetsträning är centrala delar av 
undervisningen och de kunskapsformer eleven kan utveckla är fakta och färdigheter. Denna 
inlärningsteori dominerade forskningen under 1950- och 60-talen och har spår i dagens 
undervisning.28  
 
De kognitiva teorier om hur inlärning går till utgår från en konstruktivistisk syn på kunskap, 
ett resultat av strukturering av och förståelse för erfarenheter, teorier som fick sitt genomslag 
under 1970-talet. Tankar om att elevens utveckling styrde inlärningsförmågan, som ett resultat 
av samspel mellan handling och omgivning baserade på Piagets utvecklingsstadier, var 
centrala.29 Inlärning kännetecknas av att eleverna tar emot information som de tolkar och 

                                                 
19 Skolverket (2002) 
20 Lindström et al (2004) 
21 Kroksmark (1997) 
22 Dysthe (2003) 
23 Skolverket (2002) 
24 Lindström et al (2004) 
25 Dysthe (2003) 
26 Skolverket (2002) 
27 Dysthe (2003) 
28 Hensvold (2006) 
29 Skolverket (2002) 
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kopplar till sina tidigare erfarenheter. Denna nya förståelse genomgår en strukturering för att 
passa in i befintliga kognitiva processer. Eleven motiveras av sin egen utveckling och 
kunskapen testas genom att se om eleverna kan hantera allmänna principer i ett 
ämnesområde.30 Det är eleven själv som är drivande kunskapssökandet och lärarens uppgift är 
att skapa stimulerade situationer där eleven utsätts för konflikt mellan gammal och ny 
kunskap, vilket leder till att eleven själv skapar en ny förståelse genom konstruktion.31  
 
Det sociokulturella perspektivet på inlärning utgår också från en konstruktivistisk syn på 
kunskap, men betonar att kunskap uppkommer mellan människor i en kontext. Teorierna 
bygger på Deweys pragmatiska syn på kunskap, där förutsättningen för kunskapserövrande är 
praktisk aktivitet och samarbete, men till största del på den ryske kulturpsykologen Vygotskijs 
tankar om inlärning. Huvudtankarna inom den sociokulturella inlärningsteorin är att lärande 
är situerat, socialt, distribuerat bland flera människor, kräver någon form av förmedling, 
gynnas av praktisk aktivitet samt att språket och kommunikation har stor läropotential. ”Den 
närmaste utvecklingszonen”, enligt Vygotskij, är den nivå där elevens lärande kan utvecklas 
om hon/han får stöd från en vuxen, kamrat eller ett redskap.32 Det sociokulturella perspektivet 
fick sitt genombrott i Sverige under 1990-talet och flyttade fokus från lärarens handlingar till 
de sociala aktiviteter och sammanhang som omger eleven.33 Till skillnad från de två 
ovanstående teorierna som placerar inlärning och utveckling som faktorer som styr varandra 
på olika sätt menar teoretiker inom sociokulturell inlärningsteori att inlärningen kan påverka 
utvecklingen, att dessa samspelar med varandra. Lärande är ett samspel mellan individen och 
hennes omgivning och om undervisningen placeras i sammanhang i elevernas närmaste 
utvecklingszon möjliggörs kunskapserövrande.34  
 
Den sociokulturella synen på inlärning understryker vikten av att lärande är socialt. Det är när 
människan hittar rätt i sociala sammanhang som kunskaper och färdigheter återskapas och 
inlärning sker.35 Begreppet socialt avser två olika aspekter som är viktiga för elevens 
inlärning. Ett undervisningsinnehåll som är av social karaktär för eleverna syftar till att det 
finns en historisk eller kulturellt koppling som eleverna kan relatera till och därigenom förstå 
fenomenet. De kunskaper och färdigheter som eleven behärskar är inget de kan hantera och 
tillämpa så länge som en kommunikativ innebörd och mening saknas, utan först blir 
tillgängliga då det finns en historisk eller kulturell kontext att placera kunskaperna och 
färdigheterna i. Det är under mänskliga interaktioner och samspel som eleven kan tillämpa sig 
dessa kunskaper och färdigheter, vilket är den andra aspekten av lärande som socialt. Dessa 
samspel ger mer än uppmuntran och stimulans utan det är genom att agera med andra som 
individen kan upptäcka vad andra använder sig av för begrepp och handlingsmönster och göra 
dem till sina genom att förstå meningen med det som upplevs. I samband med att finna sin 
plats i olika sociala sammanhang och därigenom bli en del av en kontext skapas viktiga 
läroprocesser för individen.36  
 
Den sociala samverkan har en stor del för inlärningen, vilket ofta samspelar med en annan 
viktig del för inlärningsprocessen: förmedling. Vygotskij myntade begreppet mediering som 
syftar till alla former av stöd som ges elever vid undervisningsprocesser. Det är väldigt stor 

                                                 
30 Dysthe (2003) 
31 Hensvold (2006) 
32 Dysthe & Ingland (2003) 
33 Hensvold (2006) 
34 Skolverket (2002) 
35 Säljö (2000) 
36 Dysthe (2003) 
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bredd på vad som kan vara av medierande karaktär, det sträcker sig från personer till olika 
typer av artefakter, vilka är utvecklade av människan. Olika typer av personer är ett väl 
förekommande medierande redskap och kan i skolsammanhang vara en lärare, en klasskamrat 
eller en rastvakt.37 Kommunikation, språk, formelbeskrivningar och regler blir viktiga redskap 
för att tänkandet ska utvecklas. Om man tittar på kommunikation utifrån ett historiskt 
perspektiv är det tack vare förmågan att uttrycka sig som kunskap och olika typer av 
färdigheter förmedlats från en människa till en annan, från en tid till en annan.38 Den 
kunskapsmediering som dessa redskap medför är av varierande karaktär. De kan vara 
informerande böcker och filmer, fysiska hjälpmedel och den viktigaste formen av mediering 
är språket och hur vi väljer att använda det.39 Mediering blir ett sätt att se hur vårt tänkande, 
våra kunskaper och föreställningar är färgade och påverkade av kulturen och de redskap, såväl 
intellektuella som fysiska, som den erbjuder.40  
 

2.2 Läraren 
Alla som arbetar i skolan ska göra sitt bästa för att skapa goda förutsättningar för elevernas 
utveckling och lärande, men huvudansvaret för elevernas inlärning ligger på lärarna. När 
läraren planerar sin undervisning ska hänsyn tas till alla elevers individuella förutsättningar, 
erfarenheter och behov. Det är lärarens uppdrag att låta eleverna få prova på olika 
uttryckssätt, stärka deras vilja att lära och deras tillit till sitt lärande samt organisera arbetet på 
bästa möjliga sätt för att skapa goda förutsättningar för alla elevers kunskapsinhämtande och 
utveckling.41 Förhållandet mellan lärarens undervisning och elevernas inlärning är komplext, 
då det är varierande från olika klassrumssituationer samt att det finns en mängd faktorer som 
är avgörande för hur samspelet kommer att se ut. Styrdokumentens utformning, läraren, 
klassen och dess sammansättning är exempel på faktorer som har stor roll i hur undervisning 
och inlärning kan samspela och optimeras.42  
 
Den goda läraren är svår att identifiera eftersom de goda kvaliteterna är beroende av tid och 
rum, då det som är väl fungerande i ett klassrumssammanhang kan leda till en katastrof i 
nästa, vilket förklaras av att alla är olika och har skilda förutsättningar och behov. Den 
kompetente läraren har bra ämneskunskaper, insikt i vetenskapen, förståelse och insikt i 
skolväsendet, god planerings- och utvärderingsförmåga, god kommunikation, förståelse för 
metoder samt social kompetens. Vidare är det viktigt att läraren är en tydlig ledare samt är 
villig att ständigt utvecklas och lära sig mer.43 2003 genomförde Skolverket en nationell 
utvärdering av grundskolan där lärare, elever, föräldrar och rektorer fick svara på enkäter. 
Den utvärdering som följde visade hur viktig lärarens betydelse är för elevernas utveckling 
och lärande. Den lärare som har utbildning, god didaktisk kompetens och finner glädje i att 
undervisa skapa bättre förutsättningar för eleverna än den lärare som inte gör det.44  
 
Det är under pedagogiska möten som lärande ska ske, när lärare och elever möts i ett 
gemensamt sammanhang. Vid dessa möten bör läraren vara medveten om sin överordning 
över eleverna och försöka skapa ett klimat där mötet sker på gemensamma villkor och i allas 

                                                 
37 Dysthe (2003) 
38 Säljö, Riesbeck & Wyndhamn (2003) 
39 Dysthe (2003) 
40 Säljö (2000) 
41 Utbildningsdepartementet (2006) 
42 Lindström et al (2005) 
43 Kernell (2002) 
44 Skolverket (2006) a 
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intressen. Läraren måste se eleven och få eleven att känna sig sedd. Detta kan möjliggöras om 
läraren försöker se situationen från elevens perspektiv, vilket ger läraren en ny infallsvinkel 
till hur den bästa inlärningssituationen kan skapas.45 Genom att ordna en relevansstruktur som 
eleven kan känna igen sig i och använda sig av varierande metoder och kunskapsformer kan 
läraren anta elevens perspektiv och därigenom få den viktiga förståelse för hennes 
begreppsvärld, en förutsättning för att skapa de bästa möjliga inlärningssituationerna.46  
Lärarens stora dilemma vid dessa möten är hur elevernas individuella behov ska rangordnas 
och prioriteras. En lärare räcker inte till att hjälpa tjugotalet elever på samma gång, vilket 
leder till att läraren måste göra ett urval.47 Det är lärarens uppgift att organisera och handleda 
undervisningen så att eleverna kan ta eget ansvar över sin inlärningssituation. När läraren 
vägleder eleverna till vilka metoder eller redskap de kan nyttja för att själva finna en 
utvecklingsväg lyckas läraren hitta en balans där så många lär sig så mycket som möjligt.48  
 

2.3 Skolämnet svenska 
När man frågar ett barn om varför man går i skolan är ett troligt svar att det gör man för att 
man ska lära sig att läsa och skriva. Skolämnet svenska har alltid varit en stor del av den 
verksamhet som skolan bedrivit och genom att språket är en del av ämnet påverkar och deltar 
svenskan annan undervisning genom till exempel instruktioner och texter. Idag ägnas cirka 
1490 timmar/genomgången grundskola till olika former av svenskundervisning49 och svenska 
är ett av tre ämnen där betyget godkänt krävs i den avslutande grundskolan för behörighet 
inför vidarestudier på gymnasiet. Svenskämnet ska utveckla elevens förmåga att tala, lyssna, 
se, läsa och skriva, förmågor som är väl användbara och ofrånkomliga i samtliga skolämnen, 
men även i det framtida livet och som det står i Kursplanen i svenska så är:  ” därför ett av 

skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling”.50 Goda 
kunskaper i svenskämnet, det vill säga språk och litteratur, är av stor vikt för eleven på flera 
olika sätt. Det är bland annat genom dessa som identiteten formas, kunskap formas och 
synliggörs för så väl sig själv som för andra. Det är inte bara skolan som ställer krav på att 
eleven bör vara väl inrättad i hur det skrivna språket ska hanteras, utan samhället kräver att 
medborgarna kan hantera, använda och värdera texter av olika slag.51 Detta krav synliggörs i 
Förenta Nationernas konvention för barnens rättigheter, där barnets yttrandefrihet, rätten till 
att förmedla och ta emot information lyfts fram.52 
 
Kursplanen i ämnet svenska karaktäriseras av att språkutveckling ska ske, vilket bidrar till en 
utvidgning av elevernas begreppsvärld och ger dem verktyg att uttrycka vad de tänker och 
känner. Språket har en stor betydelse för lärandet som helhet och det är viktigt att pedagogen 
använder sig av varierade tillvägagångssätt för att låta eleven utveckla sin förmåga att förstå, 
uppleva och tolka olika former av text. Tal- och skriftspråket utvecklas genom social 
interaktion med andra människor och det krävs meningsfulla sammanhang, kontinuerlig 
användning och förståelse för att utveckla goda språkkunskaper. Under hela grundskolan ska 
undervisningen i svenska bland annat sträva mot att eleven utvecklar fantasi och lust att lära 

                                                 
45 Jenner (2004) 
46 Marton & Booth (2000) 
47 Colnerud & Granström (2002) 
48 Runesson (1995) 
49 Skollagen (1985:1100), Bilaga 3 
50 Kursplan i svenska (2000)  
51 Ibid. 
52 Utrikesdepartementet (2003) 
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och skapa, språklig säkerhet i så väl tal som skrift och tillsammans med andra lär sig att 
uttrycka tanker och känslor med hjälp av olika typer av texter.53 
 
Samtliga kursplaner för alla skolans ämnen innehåller avsnitt där vilka kunskaper eleverna 
ska ha uppnått innan en viss tid, i slutet av det femte skolåret och i slutet av det nionde 
skolåret. Innehållet i dessa blir en måttstock för pedagogen för att kontrollera huruvida eleven 
har uppnått målen för ämnet eller inte. I slutet av det femte skolåret ska elevens läsförmåga 
vara god så väl vid högläsning som vid tystläsning, eleven ska uppfatta budskap och kunna 
samtala och reflektera över texter riktade mot barn och ungdom. Eleven ska kunna skriva 
texter som ett verktyg för att lära och kommunicera, framföra ett begripligt och levande 
innehåll muntligt. Slutligen ska eleven vara väl bekant och kunna hantera vanliga regler för 
skriftspråk och stavning.54 Den lärare som gör bedömningen att en elev inte kommer att uppnå 
målen ska rapportera detta till rektor, som i sin tur ser till att elevens behov blir utredda. 
Framkommer det att eleven är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utformas.55  
 

2.4 Särskilt stöd i svenska 
Den undervisning som äger rum i skolan ska vara anpassad efter alla elevers individuella 
behov och förutsättningar så att alla elever lyckas nå kunskapsmålen som är en styrande del 
av skolan. Läraren måste ha insikt i att det finns olika vägar att nå dessa mål och att alla 
elever inte lär på samma sätt eller i samma takt. Det är skolans ansvar att hjälpa de elever som 
av olika anledningar har svårigheter att nå målen och utforma undervisningen på ett sätt som 
gynnar samtliga elever.56 I skolämnet svenska finns allmänna uppnående mål för skolår fem 
formulerade, vilka blir lärarens utgångspunkt vid undervisningsupplägget. Dessa blir i 
kombination med den lokala arbetsplanen57, skolans egna och mer konkreta målformulering 
som innehåller riktlinjer och mål för varje årskurs, en mall för att se hur eleven kan tillämpa 
sig det som efterfrågas. Vid svårigheter att nå målen och efter genomförd utredning ska ett 
åtgärdsprogram uträttas för de elever som är i behov i särskilt stöd.58 Denna stödundervisning 
kan ersätta den ordinarie undervisningen eller fungera som ett komplement.59 Oavsett vilka 
svårigheter eleven är i vilket orsakar att målen riskeras att inte nås, ska den omgivande miljön 
och undervisningen analyseras, allt för att skapa goda möjligheter för elevens fortsatta 
utveckling. De åtgärder som vidtas, som bygger på en helhetsbild av elevens skolsituation, 
ska följas upp och utvärderas.60 
 
I nästan 20 år har det varit möjligt för lärare i skolan att genomföra en tre terminer lång 
påbyggnadsutbildning vilket har inneburit en nytitulering som specialpedagog. Det är 
specialpedagogernas uppgift att stödja och handleda ordinarie lärare, samt att finnas till hands 
för de elever som är i behov av särskilt stöd. Det åtgärdsprogram som utformas av rektor 
delegeras ut till specialpedagogen för att genomföra den kompenserande undervisning som 
ska få eleven att nå målen.61 Den som genomgått denna vidareutbildning ska bland annat klara 
av att urskilja hinder och utreda arbetet med att skapa möjligeter för att skapa goda 

                                                 
53 Kursplan i svenska (2000) 
54 Kursplan i svenska (2000) 
55 Skollagen (1985:1100), kap 4, 1 § 
56 Utbildningsdepartementet (2006) 
57 Grundskoleförordningen (1994:1194) 2 kap, 23 § 
58 Skollagen (1985:1100) 
59 Grundskoleförordningen (1994:1194) 5 kap, 4 § 
60 Skolverkets allmänna råd (2005) 
61 Skolverket (2007) b 
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undervisnings- och lärandemiljöer där svårigheter med detta finns. Specialpedagogen ska 
dessutom fungera som en pedagogisk rådgivare mellan hem och skola.62  
 
Innan den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen kom till fanns en 
speciallärarutbildning där den redan utbildade läraren byggde på sin nuvarande utbildning 
med kunskaper som främst riktade sig mot elever med inlärningssvårigheter. Från och med 
hösten 2008 återinförs denna utbildning där de lärare, med en redan befintlig lärarexamen 
läser tre terminer för att tillämpa sig fördjupade kunskaper om språkutveckling. Det är 
metoder som handlar om att stimulera elevens inlärning i att läsa, skriva och räkna som 
fokuseras. Nystarten av utbildningen motiveras med att alla elever har rätt till kunskap, även 
de som har inlärningssvårigheter.63  
 

2.5 Eleven 
De elever som kommer till skolan med ett annat modersmål än svenska har andra 
förutsättningar än sina kamrater som har svenska som modersmål. Skillnaderna i hur dessa 
elever behärskar det svenska språket kan variera och orsakas av om eleven precis anlänt till 
Sverige eller om de är födda här, men brister i språket kan leda till problem i somliga 
undervisningssituationer. Elever som har ett annat modersmål än svenska kan stärka sina 
svenskkunskaper om språket integreras de andra skolämnena i meningsfulla sammanhang där 
innehållet är kopplat till elevens förkunskaper.64 
 
När elever som har ett annat modersmål än svenska kommer till skolan är det möjligt för dem, 
oavsett svenskkunskaper, att ha goda språkliga baskunskaper eller ett väl utvecklat språk. De 
klarar av att böja ord och föra meningsfulla samtal och har ett välfyllt ordförråd och 
möjligheten finns att de har kunskaper att uttrycka sig i skrift, beroende på elevens ålder och 
kunskapsutveckling. Dessa elever har en god och utvecklad bas inom sitt modersmål, men kan 
sakna denna språkliga bas som möjliggör en god svenskinlärning. Det är möjligt att dessa 
elever redan vet hur språket ska användas, men inte på svenska. De elever som inte behärskar 
det svenska språket kommer att stöta på svårigheter i många skolämnen, då instruktioner sker 
på svenska under gymnastiklektionerna och lästalen i matematikboken står på svenska. Det är 
viktigt att de elever som har svårigheter med att lära sig och utveckla kunskaper i 
svenskämnet samt har ett annat modersmål får ett särskilt stöd i undervisningen som är 
anpassat till så väl deras ”språkålder” som deras faktiska ålder. Läraren måste sätta språket i 
relation till elevens kognitiva ålder och hitta ett fungerande samspel mellan modersmålet och 
svenskan för att erbjuda eleven goda möjligheter att utveckla svenskan och därigenom skapa 
en chans att lyckas i skolan.65  
 

2.6 Läromedel 
Den metod eller det arbetssätt som läraren väljer måste vara ett väl medvetet didaktiskt beslut 
för att rikta elevens uppmärksamhet mot det problem som ska lösas, eller det fenomen som 
ska förklaras och bli begripligt. Då det didaktiska beslutet, vilket kan vara lärarens val av 
läromedel, är väl genomtänkt, motiverat och förankrat i barnens omvärldsuppfattning skapas 
goda förutsättningar för lärande.66  
                                                 
62 Umeå Universitet Lärarutbildning (2003) 
63 Britz (2007) 
64 Kursplan i svenska som andraspråk (2000) 
65 Skolverket (2000) 
66 Kroksmark (1997) 
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Det finns ingen officiellt fastställd definition av begreppet läromedel, vad det är eller vad som 
innefattas, men kan ändå fungera som ett samlingsnamn för de material och böcker som 
läraren kan använda sig av vid undervisningen.67 Lärobokens auktoritet och användande i 
skolan har varierat genom historien. Användandet av läromedel och läroböcker styrs av olika 
aspekter, bland annat vilket skolår som undervisningen sker i, då tidigare år är mer bundna till 
läroböcker, ämnets karaktär och vilket arbetssätt och vilken metodik som används. Läroboken 
kännetecknas av att den är skriven för skolan och ska vara ett medel för att förverkliga 
läroplanen och kursplanernas mål. Syftet med läroboken och pedagogiska texter är att främja 
elevernas lärande och vara ett verktyg för dem att komma vidare i sin kunskapsutveckling 
utan lärarens hjälp. Den goda läroboken görs möjlig om det i texten finns ett gott samspel 
mellan didaktiska, kognitiva och gestaltningsmässiga dimensioner.68  
 
Läroboken skapar gemenskap, binder samman klassen och blir dessutom ett disciplinerande 
verktyg för eleverna då de lär sig att jobba efter vissa arbetsordningar och efter särskilda 
instruktioner. Eleverna får genom läroboken en bild över hur lärande kan gå till och kan bidra 
till att underlätta lärarens arbete genom att stödja och ge förslag på undervisningsupplägg. När 
läraren väljer ett läromedel bör det finnas en medvetenhet om att ett bortval görs och att 
innehållet i läroboken är påverkat av samhälleliga förändringar och strukturer. Den optimala 
läroboken där lärande sker på bästa sätt för alla elever bör erbjuda läsaren aktivitet, 
förkunskap och kritik. Om eleven själv får söka information i relation till det som redan är 
bekant i elevens begrepps- och kunskapsbas och genomföra ställningstaganden skapas goda 
möjligheter för inlärning.69  
 

                                                 
67 Skolverket (2006) b 
68 Wikman (2004)  
69 Ibid. 
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3. Metod 
Det finns flera olika tillvägagångssätt att tillgå för att ta reda på olika typer av information 
angående människor och deras förhållningssätt, kunskaper, livsstilar med mera. En 
undersökning som avser att ta reda på hur olika grupper av människor förhåller sig till olika 
typer av frågor kan använda en metod av kvantitativ, så väl som, kvalitativ karaktär.70 
 

3.1 Metoddiskussion 
En undersökning som syftar till att ta reda på hur helheten ställer sig i relation till olika typer 
av faktorer är av kvalitativ karaktär. Syftet med denna typ av undersökning är att beskriva, 
tolka och förstå resultaten, som blir unika för varje undersökning som genomförs. Den 
kvalitativa undersökningsmetoden kan komma till uttryck på flera olika sätt. Resultaten från 
en kvalitativ undersökning är många gånger inte generaliserbara men ger en möjlighet att 
förstå liknande situationer utifrån den genomförda undersökningen.71  
 
Intervjun och dess olika former är en av de vanligaste kvalitativa undersökningsmetoderna 
och kan vara av öppen eller strukturerad karaktär. Den öppna intervjun ger förståelse för 
problemet som undersöks och upplägget styrs av vida frågor samt informantens svar och är 
möjlig att använda vid en kvalitativ analys. Den riktat öppna intervjun liknar den öppna, men 
det är intervjuaren som styr och bestämmer vilka områden som ska fördjupas, vilket baseras 
på informantens svar. Denna intervjuform ger en förståelse för och visar på olikheter för det 
belysta fenomenet. Den halvstrukturerade intervjun däremot, karaktäriseras av bestämt följda 
frågeområden där informanten svarar på det intervjuaren finner betydelsefullt, vilket ger 
intervjun en viss jämförbar karaktär medan den strukturerade intervjun möjliggör en 
jämförelse mellan intervjuerna då de är styrda av intervjuarens frågor och följdfrågor.72 
Svårigheterna med intervjuer är att veta om informanten ger uttömmande svar och att dessa 
speglar dennes erfarenheter. Vid genomförandet av en intervju krävs det stor insikt i hur 
intervjuaren kan påverka informantens svar genom att visa för mycket av sin personliga syn 
på det fenomen som ska belysas. Intervjuer ger djupgående information om fenomenet, men 
nackdelen är att informationen blir smal och inte ger en generaliserade bild av det som 
undersöks.73   
 

3.1.1 Val av undersökningsmetod 

Utgångspunkten vid valet av undersökningsmetoder är dels ett resultat av en genomgång av 
olika metoder men även det syfte som formulerats inför arbetet (se 1.1 Syfte). Målet med 
undersökningen är att ta reda på hur olika läromedel som används för de elever som är i behov 
av särskilt stöd i svenska ser ut samt att göra en komparativ analys mellan ett antal läromedel 
för att se om det finns faktorer som gynnar inlärningen och dessutom är anpassade efter 
eleven.  Med detta som bakgrund har jag valt två metoder som bör ge undersökningen bästa 
möjliga svar på mina frågeställningar:  
 

• Kvalitativ intervju av lärare som arbetar med elever som är i behov av särskilt stöd i 
svenskundervisningen och har ett annat modersmål än svenska.   

• Textundersökning av de läromedel som används vid denna undervisning.  

                                                 
70 Ejlertsson (1996) 
71 Stukát (2005) 
72 Lantz (2007) 
73 Johansson & Svedner (2001) 
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Kvalitativ intervju är en metod som ger en djupgående förståelse för det fenomen som 
undersöks.74 I samband med att informanterna inbjöds till intervjun fick de ta del av ett 
följdebrev75 där syftet med intervjun förklarades för att ge informanterna en inblick i vad 
intervjun skulle komma att ta upp.76 I samma brev klargjordes också att intervjun var frivillig 
och att all insamlad information skulle behandlas konfidentiellt, i enlighet med de 
forskningsetiska principerna för humaniora och samhällsvetenskap.77  
 
Val av intervjuform påverkar i hög grad vilken information som kommer fram under själva 
samtalet, vilket ökar vikten av att ha goda kunskaper av samtliga intervjuformer. Den öppna 
och den riktat öppna intervjun tillåter informanten att fritt beskriva sin personliga uppfattning 
om det fenomen som är aktuellt. Detta blir en subjektiv beskrivning av fenomenet och en 
förklaring för hur verkligheten kan komma till uttryck. Informantens åsikter, upplevelser och 
erfarenheter av det aktuella ämnet blir det som står i fokus och ger förståelse för hur 
fenomenet kan uppfattas.78 Då mina intentioner med undersökningen var att få en inblick i hur 
undervisningsupplägget kan se ut och vilka svårigheter och möjligheter som kan förekomma 
ansåg jag att en form av öppen eller riktat öppen intervju skulle ge mig de svar jag sökte. De 
intervjufrågor79 som utformats tog sin utgångspunkt i den riktat öppna intervjun, eftersom den 
ger informanten stor frihet i sina svar samtidigt som den som leder intervjun har möjlighet att 
styra in svaren till angivna teman.80 Frågorna, som är av tematisk karaktär, är utformade på ett 
öppet sätt, vilket syftar till att informanten ska ge så öppna och breda svar som möjligt. 
Samtidigt är de bestämda angående vilket ämnesområde som ska besvaras, för att begränsa 
svarsalternativen till de områden jag önskat finna svar inom.81  
 
Syftet med undersökningen är att se hur läromedelsanvändning ser ut för de elever som är i 
behov av särskilt stöd i svenska, vilket gör det aktuellt att genomföra en textundersökning av 
det läromedel som respondenterna använder sig av vid undervisning av de elever som har ett 
annat modersmål än svenska. Textundersökningen syftar till att göra en djupgående teoretisk 
granskning av vad texten innehåller och förmedlar till läsaren.82 Informanterna ombads att 
vardera välja ett av de läromedel som de arbetar med och som jag kunde använda som 
underlag för min textanalys. Denna komparativa analys ska förklara vad texterna förmedlar, 
men också ge en bild av vilka likheter och skillnader som finns mellan texterna och ge svar på 
de frågeställningar som undersökningen bygger på.83  
 
Textanalysen syftar till att belysa vad texternas innehåll kan få för innebörd för elevernas 
inlärning. Genom att ge textundersökningen en diskursanalytisk riktning är det möjligt att 
analysera hur innehållet och dess innebörd kan påverka läsaren, vilket kan utläsas i hur 
språket används, genom ordval, meningsbyggnad och metaforer.84 Det språk som används i en 
text blir ett sätt att skapa en bild över hur vår verklighet ser ut. Språket, så väl text som bild, 

                                                 
74 Johansson et al (2001) 
75 Bilaga 1 
76 Ejlertsson (1996) 
77 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1996) 
78 Lantz (2007) 
79 Bilaga 2 
80 Lantz (2007) 
81 Krag Jacobsen (1993) 
82 Stukát (2005) 
83 Johansson et al (2001) 
84 Bergström & Boréus (red.) (2005) 
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blir därigenom en representant för olika riktningar om hur verkligheten ser ut.85 Detta sätt att 
analysera texten gör det möjligt att urskilja huruvida texten sänder ut någon form av signaler 
till läsaren eller inte. Genom att använda sig av en diskursanalytisk textundersökningsmetod 
är det möjligt att utläsa vilken mening och makt texten har över läsaren. De definitioner och 
beskrivningar som en text kan förmedla kan influera över individens identitetsskapande.86 
Analysen omfattar såväl text som bild i de läromedel som undersöks, vilket motiveras av att 
de läromedel som riktar sig till elever i de tidigare skolåren många gånger innehåller bilder 
som ett komplement till texten.  
 

3.2 Urval av informanter 
Vid en kvalitativ undersökning bör urvalet av informanter utgå från ett antal karaktäristiska 
drag som syftar till att skapa de bästa möjligheterna för att finna svar på de frågor som 
eftersöks. Detta strategiska urval kan bygga på exempelvis kön, ålder, geografi och 
utbildningsgrad. Då undersökningsmetoden är djupgående intervjuer krävs det mycket tid 
både för genomförande och den kvalitativa analysen av samtalen, vilket leder till att antalet 
respondenter inte kan vara för stort, allt för att undvika tidsbrist vid arbetsprocessen.87  
 
Inför urvalet av informanter tog jag hänsyn till syftet och frågeställningar och utformade 
därefter en bild över hur vilka krav jag hade på mina informanters nuvarande arbetssituation 
och erfarenheter. Med utgångspunkt i mitt metodval och undersökningssyfte ansåg jag det 
vara lämpligt att genomföra tre intervjuer och därmed textundersökningar av tre läromedel. 
Eftersom intervjuantalet är lågt valde jag att välja ut informanter utifrån geografiskt läge för 
att få en bredare bild av hur arbetet i skolor på olika orter kan se ut. Med hänsyn till detta 
valde jag att kontakta lärare i Förorten och på Landsbygden. Två av intervjuerna skedde med 
endast en informant, medan det vid den tredje intervjun råkade vara två informanter 
närvarande vilket jag ansåg positivt eftersom jag då fick möjlighet att ta del av två lärares 
erfarenheter kring ämnet. Trots detta valdes endast ett läromedel ut för analys under denna 
intervju, med hänsyn till tid och undersökningens omfattning. De krav jag haft på läromedlet 
är att det ska användas i undervisning i särskilt stöd i svenska för de elever som har ett annat 
modersmål än svenska. Inför undersökningen och urvalet var detta mitt enda krav på 
läromedlet, vilket har bidragit till att de läromedel som analyserats har varierande syfte och 
form.  
 
Det ämne som min undersökning riktar sig mot är svenska och fokus ligger på det särskilda 
stöd som kan ges inom ämnet, vilket bidragit till att jag valt att intervjua personer som arbetar 
med detta, och därmed är utbildade speciallärare/specialpedagoger. Dessa lärare skulle 
dessutom vara verksamma vid grundskolans tidigare år, det vill säga någonstans inom skolår 
ett till sex, då det är mot de åldersgrupperna jag utbildar mig. En ytterligare aspekt är att 
lärarna ska ha arbetat med elever som har ett annat modersmål än svenska, vilket till viss del 
påverkat valet av skolor. Slutligen har min strävan varit att komma i kontakt med både 
manliga och kvinnliga lärare, eftersom jag vill att undersökningen ska ha en så jämställd 
utgångspunkt som möjligt.  
 
Läraren på Landsbygden kom jag i kontakt med genom tidigare kontakter då hon visat 
intresse över att delta i undersökningen. Denna lärare arbetar i en liten kommun på 
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Landsbygdens skola, med undervisning för F till nio. Vid kontakt med lärarna vid de två 
skolorna i Förorten valde jag de skolor i kommuner jag hade möjlighet att besöka/resa till och 
som jag kunde komma i kontakt med genom Internet och mail. Detta tillvägagångssätt är 
slumpmässigt, men begränsades av att kommunerna var på förhand bestämda. Vid valet 
spelade skolornas profilering och karaktär stor roll, då det gav mig en inblick i hur arbetet på 
skolan såg ut. Jag skickade mitt intervjuföljdebrev88 tillsammans med ett mail till sammanlagt 
15 rektorer/lärare. De svar jag fått i kombination med visat intresse från kontakter genom en 
släkting blev grunden för det slutgiltiga valet av informanter.  
 
De läromedel som sedan blev utgångspunkt för den diskursiva textanalysen är styrt av 
lärarnas val och påverkar resultatet och analysen, men ger å andra sidan en inblick i vilka 
läromedel som kan förekomma vid denna typ av undervisning. De intervjuade lärarna har 
fungerat som en referensgrupp för att ge mig möjligheten att få genomföra en 
textundersökning av ett läromedel som är förankrat i aktuell undervisning, något jag tycker är 
av vikt för undersökningen och dess resultat, då det är den undervisning som faktiskt bedrivs i 
skolor runt om i Sverige som jag vill belysa och analysera. 

3.3 Genomförande och bearbetning 
Undersökningens informanter kontaktades först via mail eller telefonsamtal där vi 
tillsammans bokade in tid då det var lämpligt att träffas.  I det mail som skickades ut till 
informanterna bifogades ett följdebrev där undersökningens syfte presenterades samt en 
förklaring av hur intervjun skulle förhålla sig till de humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsetiska principerna.89 Informanterna fick möjlighet, om de så önskade att ta del av 
frågorna innan intervjun. Detta motiveras genom att informanterna då fick möjlighet att 
förbereda sig, välja ut lämpliga läromedel och i lugn och ro tänka igenom vilka erfarenheter 
och kunskaper de ville delge mig. 
 
Den första intervjun, med läraren vid Landsbygdens skola, genomfördes intervjun genom mail 
och telefonkontakt. Inledningsvis svarade informanten på frågorna genom mail vilket 
kompletterades med ett antal telefonsamtal. Denna metod valdes av geografiska skäl. De 
övriga intervjuerna genomfördes på lärarnas skolor där samtalen bandades för att underlätta 
dokumentationen. Dessa inspelningar har precis som mail- och telefonintervjun dokumenteras 
med full konfidentiellitet för att säkerställa informantens och skolans anonymitet. 
Intervjuernas längd varierade mellan 60 till 90 minuter.  
 
De lärare som fungerat som informanter var alla kvinnor med en lång bakgrund inom skolans 
verksamhet. Samtliga lärare har börjat som grundskolelärare och under lärarkarriären 
genomgått olika former av vidareutbildningar. Alla lärare är idag verksamma på skolor som 
bedriver undervisning där elever i skolåren ett till sex finns representerade. Lärarna arbetar 
idag med någon form av särskild undervisning där fokus ligger på svenska, även om lärarnas 
arbetssituationer är väldigt varierande och på många sätt skiljer sig från varandra. Tack vare 
denna variation tror jag att undersökningen får en bredare spännvidd. Dessa lärare har 
fungerat som en referensgrupp för undersökningen och har givit mig en inblick i 
undervisningen och läromedelsanvändning i skolor på två olika platser i Sverige.  
 
Det läromedel som valts ut för textundersökning har alla samma karaktär, med fokus på 
svenskinlärning, även om syftet med uppgifterna varierar. Materialet är övningar som 
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eleverna ska arbeta med självständigt och där fokus ligger på att eleven tränar på att läsa och 
skriva. De tre utvalda materialen är utgivna av olika förlag och av olika författare och har inte 
upplägg som liknar varandra. Målgruppen för läromedlen är inte alltid samma ålder, men då 
samtliga lärare uttryckt att det är svårt att binda ett särskilt läromedel till en särskild ålder, då 
det handlar om språkutveckling, har jag valt att bortse från detta. Läromedlens olikheter har i 
kombination med aspekten på tid bidragit till att undersökningen ej omfattat hela materialet, 
utan att utvalda delar som liknar varandra har valts ut för analysen. 
 
Diskursanalysen som textundersökningsmetod är ett bra sätt att lyfta fram de likheter och 
skiljaktigheter som finns i texter som riktas till samma läsare.90 Denna undersökning har inte 
utförts med syftet att finna de absoluta sanningarna inom ämnet, utan vill snarare ge en 
förståelse för olika sammanhang inom ämnet. Det finns ingen korrekt måttstock som gett de 
rätta svaren för analysen, som inte är uppbyggd efter konkreta, nedbrutna beståndsdelar, utan 
efter teman som har fungerat som hjälp för att göra analysen intressant och användbar. Dessa 
teman var uppbyggda utifrån undersökningens utgångspunkter som grundar sig i den 
sociokulturella inlärningsteorin, med basen i att lärande sker genom social samverkan och 
mediering. De tematiska diskursanalytiska aspekterna formulerades utifrån de frågeställningar 
som styrt undersökningen och har resulterat i sex teman.91    
 

3.4 Tillförlitlighet 
Jag är medveten om att min undersökning är färgad av egna erfarenheter, det sammanhang 
och de olika situationer som präglat och påverkat mina utgångspunkter, föreställningar och 
förhoppningar med arbetet. Det är dock min förhoppning att undersökningen ska bidra till nya 
kunskaper inom ämnet, såväl hos mig själv som hos läsaren. Vidare har de lärare jag kommit i 
kontakt med via intervjuerna spelat en stor roll för undersökningens vidareutveckling, då 
informanterna har fungerat som referensgrupp för läraryrket och de blev min förlängda arm 
som gav mig inblick i hur undervisning kan bedrivas. Det läromedlet som stått i centrum för 
den diskursiva textanalysen är endast är ett axplock av de läromedel som finns publicerade 
och tillängliga för verksamma lärare.  
 
Undersökningens resultat är ingen allmän sanning som kan generaliseras för alla aktiva lärare 
i Sverige som genomför undervisning i särskilt stöd i svenska för de elever som har ett annat 
modersmål än svenska. Däremot kan resultatet fungera som en avspegling av en verklighet 
som faktiskt förekommer och kan ställas i relation till andra typer av läromedel. 
Undersökningen kan också ge läsare en inblick i hur det är möjligt att närma sig och granska 
ett läromedel vid undervisning av elever som är i behov av särskilt stöd i svenska och har ett 
annat modersmål än svenska. De i studien deltagande lärarna har varierande arbetssituationer 
vilket kan öka undersökningens trovärdighet, trots det ringa antalet som intervjuats, då deras 
svar, som liknar varandra trots skillnaderna i deras arbetsuppgifter, gör det möjligt att urskilja 
ett mönster i attityder till läromedel. 
 

3.4.1 Reliabilitet och validitet 

Den undersökning som genomförts har utgått från två olika typer av tillvägagångssätt för att 
närma sig och försöka besvara de frågeställningar som formulerats. De kvalitativa 
intervjuerna har motiverats av att försöka ge en allmän bild av läraryrket och därigenom 

                                                 
90 Bergström et al (2005) 
91 Se Bilaga 3 



 16 

fungerat som en referens för hur ett arbete kan genomföras. Reliabiliteten92, 
mätnoggrannheten, hos intervjuerna är till viss grad hög, då de teman som fungerat som 
utgångspunkt har varit konstanta för samtliga intervjuer och skapat ramar utifrån 
undersökningens frågeställningar. Samtidigt har intervjuerna inriktat sig på olika aspekter 
inom ämnet, beroende på intervjupersonens erfarenheter, vilket gör att reliabiliteten minskar 
något. Den textundersökning som genomförts på de tre utvalda läromedlen har hög 
reliabilitet, då analysens teman syftar till att svara på frågeställningar, har relevans för 
undersökningen samt har genomförts med en strävan att ge en rättvis bild av de tre 
representerade läromedlen. 
 
Undersökningens validitet93, strävan efter att ge en sann bild av det som undersökts, är inte så 
hög som förhoppningarna på undersökningen var innan den påbörjats. Resultaten ger inte en 
så översiktlig bild över läromedelsanvändning i området som strävades efter i upptakten till 
undersökningen. På grund av tids- och resursaspekter har undersökningens omfång skurits 
ner, vilket har gjort att undersökningen inte uppnått den validitet som önskades. 
Undersökningens validitet anses dock, utifrån frågeställningar och syfte, vara tillräcklig, då 
dessa formulerades med hänsyn till tid och resurstillgången.  
 

3.5 Etiska aspekter 
Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det forskningsetiska principer som 
undersökningen bygger på. Det inledande forskningskravet innebär att undersökningar och 
forskning av olika karaktärer är viktiga för att driva samhället framåt och ska sträva efter att 
förbättra den verksamhet som redan råder. De kunskaper och metoder som används i skolan 
ska hela tiden strävas mot att utvecklas och förbättras. Vid utformandet av undersökningens 
forsknings- och intervjufrågor har hänsyn tagits till dessa forskningsetiska aspekter. 
Undersökningen har strävat efter att agera etiskt riktigt mot berörda personer, vilket 
karaktäriserar individsskyddskravet. Informanterna till undersökningen har informerats av det 
aktuella syftet med forskningen och själv fått möjligheten att bestämma huruvida ett 
eventuellt deltagande ska äga rum eller inte. De personer som ställts upp på intervju har 
möjlighet att avbryta informationsutbytet när helst önskar och alla personuppgifter har 
behandlas konfidentiellt. Slutligen har den information som samlas in under forskningen ej 
varit tillgänglig för personer som inte är delaktiga i undersökningen.94  
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4. Resultat och analys 
De sammanlagt fyra lärare som fungerat som informanter för denna undersökning arbetar på 
två orter på olika håll i Sverige. Läraren som arbetar på Landsbygden har arbetsuppgifter som 
skiljer sig från de övriga informanterna då hon arbetar som speciallärare och i sitt arbete 
möter barn som är i behov av särskilt stöd i svenska med såväl svenska som modersmål och 
elever med andra modersmål. Lärarna på Förorten 1 och 2 är verksamma i ett område där en 
väldigt stor del av eleverna har annat modersmål än svenska, vilket har bidragit till att deras 
arbete till stor del inriktar sig på dessa elever.  
 

4.1 Intervjuresultat   
De fyra informanterna har genom sina svar under intervjuerna visat att samtliga grundar sina 
undervisningsbeslut i samma tankegångar om hur undervisning ska bedrivas på bästa sätt, 
nämligen att undervisningen ska anpassas efter eleven och dennes behov. Detta motiveras av 
Lpo94 som beskriver den svenska skolan som en skola för alla.95 Vidare var samtliga lärare 
överens om att det är viktigt att eleven inte betraktas som orsaken att problem uppkommer, 
utan att eleven är i svårigheterna: 

 
Eleven är inte ensam bärare av en svårighet/problem, utan det är viktigt att lyfta upp 
frågeställningen till organisationsnivå och även se kritiskt på omgivningen och dess 
förhållningssätt.96 

 
Samtliga lärare driver sin verksamhet med utgångspunkten att eleverna tidigt behöver komma 
igång med att producera för att uttrycka sig. Lärarna betonar att det är viktigt att eleven ska 
kommer i kontakt med olika former av undervisning och varierande arbetssätt för att behålla 
motivationen. Elevens uttryckssätt kan vara väldigt olika, allt beroende på deras faktiska ålder 
och deras språkliga utveckling. De elever som har mycket små kunskaper i det svenska 
språket kan börja sin utveckling genom att rita en bild till en berättelse. Detta kan sedan 
utvecklas till att eleven själv skriver en text till en bild. Samtliga lärare poängterar att det inte 
är viktigt att eleven gör ”rätt” på en gång, utan att de får ta små steg i sin utveckling. 

 
Jag försöker att varje gång ta upp om vad de tycker så att de får uttrycka det. Allting 
blir då rätt eftersom det är deras tankar. Jag försöker då vara väldigt positiv om det 
de skriver.97 
 

Läraren på Förorten 1 arbetar bland annat med pedagogisk kartläggning för de elever som 
undersökningen avser och arbetet med dessa elever grundar sig till stor del på fri skrivning 
och muntligt berättande. Hon menar att det är då det är möjligt för henne att se på vilken nivå 
eleven befinner sig på i sin språkutveckling, hur utbyggt ordförråd eleven har och om denne 
klarar av att hålla en röd tråd i en berättelse. Enligt läraren vid Förorten 1 möjliggör en analys 
av det fria skrivandet och det muntliga berättandet att skapa en så god och utvecklande 
skolsituation som möjligt för eleven.  
 
Lärarna på Förorten 2 och läraren på Landsbygden betonade vikten av att läraren anpassar sin 
undervisning till elevens individuella behov och att det är elevens nuvarande situation som 
ska fungera som utgångspunkt för undervisningen. Det som skiljer sig åt mellan dessa lärares 
arbetssituationer är att läraren på Landsbygden för det mesta träffar sina elever enskilt och 
därigenom kan individanpassa sin undervisning på ett enkelt sätt utifrån vilken nivå eleven 
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befinner sig på. Svårigheten med att undervisa barnen enskilt, vilket bland annat beror på att 
skolan är liten med ett lågt elevantal och därigenom inte har flera elever som är i behov av 
samma sorts extra stöd, kan vara att det inte alla gånger finns möjlighet till översättning 
mellan språken, vilket skapar bristande kommunikation mellan lärare och elev. Läraren i 
Landsbygden saknar många gånger möjligheter till personer och lexikon som gör det möjligt 
för såväl lärare som elev att göra sig förstådd. Denna lärare uttrycker det som en stor svårighet 
att det på många språk saknas ordböcker som är anpassade för barn, vilket hon önskar för att 
underlätta sitt arbete. Denna svårighet har lärarna på Förorten 2 också upplevt, men lärarna 
här arbetar vanligtvis med elevgrupper där samtliga elever är i behov av särskilt stöd i svenska 
och har ett annat modersmål än svenska. Dessa lärare har, i vissa fall, möjlighet till 
modersmålslärare, vilket möjliggör direktöversättning av språket som i sin tur underlättar 
undervisningen.  
 
De två lärarna som arbetar på Förorten 2 utgår från elevernas förkunskaper genom att arbeta 
från olika teman som är aktuella för hela gruppen, vilket kan symboliseras av exempelvis ett 
studiebesök. Genom att arbeta med något som eleven upplevt är det möjligt att få dem att 
uttrycka sig fritt och därigenom hitta språket, då det inte finns något ”fel” med deras 
erfarenheter. Läraren fungerar här som ett bollplank som ger eleverna verktygen till att skapa 
korrekta meningar ur ett grammatiskt perspektiv:  
 

Det är ett väldigt komplext arbete jag genomför, då de nästan inte alls kan språket, 
vilket leder till att jag nästan inte använder något läromedel alls. Utan jobbar med att 
göra saker praktiskt, går ut i skogen, på teater eller hittar på något praktiskt som vi 
sedan gör en gemensam text kring som eleverna läser och tränar på. Dom har då 
förståelse för innehållet, även om alla inte kan läsa, men då de har förförståelsen och 
upplevelsen kan de läsa och förstå mer avancerad text än vad de skulle kunna göra 
annars.98 
 

Läraren på Landsbygden uttrycker att hon har svårigheter med att finna material och 
läromedel för de elever som har ett annat modersmål än svenska, särskilt för de elever som 
nästintill saknar svenskkunskaper. I kombination med att hon ofta saknar 
översättningsmöjligheter, så länge eleven inte behärskar några av de språk hon kan utöver 
svenska, är kommunikationen mellan lärare och elev många gånger bristfällig. Det är när 
läraren ska försöka ta reda på vilken nivå eleven befinner sig på, för att planera den framtida 
undervisningen, som svårigheterna uppdagas. Läraren uttrycker att det sällan finns material 
som är anpassat efter elever med annat modersmål, samt att de material som finns för elever 
som har svenska som modersmål är svåra att transformera till denna typ av undervisning. 
Detta på grund av att det material som kanske passar elevens språkliga ålder många gånger 
blir för barnslig för elevens faktiska ålder, vilket kan minska elevens motivation. Hon 
upplever också att de elever hon arbetar med, som många gånger måste klara av ett arbete i 
helklass, saknar ett bra material som de klarar av att arbeta med självständigt, då uppgifterna 
kan vara på elevens nivå, men inleds med en instruktion som kräver en förklaring av läraren.  
 
Den lärare som arbetar på Förorten 1 arbetar till stor del med pedagogisk kartläggning av 
elever, men är även verksam vid fortbildning för lärare i den kommun hon arbetar med. Under 
den pedagogiska kartläggningen med barn som har annat modersmål än svenska undersöker 
hon hur elevernas ordförråd och ordkunskaper ser ut, samt hur deras läs- och skrivförståelse 
ser ut. Hon upplever att det finns en del bra övningsböcker för de elever som har ett annat 
modersmål än svenska, men att det saknas läseböcker som är skrivna i det syftet. Hon 
poängterar att det många gånger är svårt att låta elever som har mindre utvecklade kunskaper i 
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svenska att arbeta för självständigt, då de många gånger har svårt att förstå instruktioner, 
vilket skapar en osäkerhet som i sin tur leder till att barnet inte utvecklas på bästa sätt.  
 
De två lärare som arbetar vid Förorten 2 upplever båda två att det är svårt att hitta bra 
läromedel till de elever som är i behov av särskilt stöd i svenska och har ett annat modersmål 
än svenska. Lärare B menar att det läromedel som skulle vara möjligt att använda inte är 
möjligt att köpa in på grund av resursfördelning. Hon arbetar idag mycket med skönlitteratur 
och använder sig av de teman som litteraturen tar upp för att utveckla elevernas 
svenskkunskaper. Lärare A instämmer på temaarbetet och menar att det gör det möjligt att 
skapa ett ordförråd hos eleverna som är förankrade i något de själva upplevt. Hon har 
konstruerat mycket eget material för sina elever, då hon anser att det varit det bästa möjliga 
sättet för henne och gruppen att utvecklas. De är både överens om att utbudet på läseböcker 
som är producerat för de elever som har ett annat modersmål än svenska är bristfälligt. De 
använder sig idag av material som är gjorda för svenskundervisning på olika nivåer som de 
finner möjligt att tranformera till sin undervisning. När eleverna ska arbeta självständigt 
använder de sig av läromedel som är producerat för barn med annat modersmål än svenska, 
men upplever att de i många fall måste förklara uppgifterna och instruktionerna ingående, då 
boken i själv inte gör detta tillräckligt. 
  

4.2 Textundersökning av utvalda läromedel 
De intervjuer som genomförts med sammanlagt fyra lärare har legat som grund för det 
läromedel som har valts ut till textundersökningen. De tre olika läromedlen har analyserats 
utifrån en diskursiv textanalytisk metod. Läromedlen representerar ett axplock av det 
läromedel som finns för svenskundervisning för grundskolans tidigare år. Dessa läromedel 
analyseras eftersom de används i undervisning för de elever som är i behov av särskilt stöd i 
svenska och har ett annat modersmål än svenska. De tre utvalda läromedlen är alla 
övningsmaterial, där eleverna själva ska arbeta självständigt med olika läs- och skrivuppgifter. 
Läraren på Landsbygden använder sig av materialet ABC steg för steg Del två ur läromedlet 
Kom och läs vilket blir föremål för analysen, men hädanefter endast benämns som ABC steg 

för steg
99, och läraren på Förorten 1 bidrar med Klara, färdiga, läs!

100. De två lärarna på 
Förorten 2 låter eleverna arbeta med Svenskbiten

101, vilket är det tredje och sista materialet för 
textundersökningen.  
 

4.2.1 Hur kan ett urval av läromedel för elever med annat modersmål än 
svenska se ut? 

Den undervisning och de kunskaper som elever tillämpar sig i skolämnet svenska ligger till 
stor grund för den resterande undervisningen och de övriga ämnena i skolan, då ämnet syftar 
till att utveckla elevernas förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva. Svenskämnet bör skapa 
goda möjligheter för elevernas språkutveckling eftersom en god språkförmåga har stor 
betydelse för såväl utbildning och skolverksamhet som fortsatt liv och arbete.102 Det 
läromedel som används i svenskundervisning bör vara utvecklande för eleverna för att gynna 
deras språkliga utveckling och därmed utveckling inom andra områden i skola och liv.  
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4.2.1.1 Hur läromedlet speglar kunskapsformer och kunskapssyn? 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet uttrycks vikten av att undervisningen är 
mångsidig och erbjuder eleverna möjligheten att utveckla olika former av kunskap. Kunskap 
är inget entydigt begrepp utan förekommer i de fyra formerna fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet.103 Språket är en central del av svenskämnet och möjliggör kommunikation och 
samarbete med andra. Det är tack vare språket som det är möjligt att utveckla, synliggöra och 
förmedla kunskaper.104 Alla lärare som arbetar i grundskolan måste förhålla sig till läroplanen 
och ständigt sträva efter att den undervisning som genomförs är varierande och utvecklande 
för eleverna. Läromedel fungerar många gånger som en artefakt, ett redskap för att utveckla 
kunskap, i undervisningen och bör indirekt förhålla sig till läroplanen.  
 
I ABC steg för steg tränas elevens faktakunskaper genom bland annat ordförståelse, vilket 
sker i kombination med färdighetskunskaperna genom läsning, skrivning och målning av 
ordbilder. Elevens förståelsekunskaper tränas genom att eleven läser en text och svarar på 
frågor om textens innehåll. Den fjärde kunskapsformen, förtrogenhet, tränas genom att eleven 
arbetar med elevens eget skrivande som utifrån teman som övningarna ger. ABC steg för steg 
är ett läromedel som i sina frågor till eleven kräver givna svar. Strukturen i materialet är 
väldigt tydlig och ger eleven begränsade ramar för vad eleven ska läsa, skriva och måla. 
Läromedlet har en empiristisk kunskapssyn som låter kunskap uttrycka sig som en 
återspegling av verkligheten.105  
 
Elevens fakta- och färdighetskunskaper tränas genom att titta på bilder, läsa texter samt skriva 
meningar som kopplar ihop text och bild i Klara, färdiga, läs!. Dessa läs- och skrivövningar 
ger eleven en förståelse för vilket genus ett substantiv ska föregås av, exempelvis en arm eller 
ett ben. Eleven kan utveckla en förtrogenhetskunskap för skolämnet och språket svenska 
genom att öva på att skriva meningar som handlar om eleven själv, exempelvis utforma en 
presentation av sig själv där eleven ska rita av sig själv, skriva vad hon/han heter och varifrån 
hon/han kommer. Arbetssättet i Klara, färdiga, läs! är inom de olika avsnitten varierande, 
även om varje avsnitt följer samma struktur. Eleven får arbeta med ordbilder, bokstäver, läs- 
och skrivuppgifter på olika sätt. I detta material får eleven dessutom möjligheten att skriva 
egna texter som fokuserar på eleven, inte på ett tidigare presenterat innehåll. Detta läromedel 
domineras av ett konstruktivistiskt synsätt där kunskap syftar till att nya begrepp och fenomen 
blir begripliga för eleven genom att de kopplas till egna erfarenheter och situationer.106  
 
Svenskbiten använder sig precis som ovanstående läromedel av text och bild för att utveckla 
elevens faktakunskaper i svenska. Eleven får träna på att läsa en mening och dra ett streck till 
rätt bild och sedan på egen hand måla en bild som passar till en given text. De faktakunskaper 
som eleven får möjlighet att tillämpa är bland annat ord som hund, katt och buss, men även 
färgernas namn. Dessa övningar tränar även upp eleven färdighetskunskaper, då eleven själv 
läser, skriver och målar. De utvalda sidorna i Svenskbiten repeterar samma meningar flera 
gånger, vilket kan ge eleven en förståelse för hur meningsbyggnad går till. Elevens 
förtrogenhet kan utvecklas genom den repetition som materialet erbjuder, att eleven blir trygg 
med läromedlets struktur och därigenom tar till sig språket och gör det till sitt eget. Den 
kunskapssyn som dominerar i detta läromedel är det empiristiska perspektivet, där kunskap 
uttrycks genom att förklara och ge uttryck för den redan existerande verkligheten. Precis som 
i ABC steg för steg så följer Svenskbiten en tydlig struktur där arbetssätt och arbetsordningar 
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repeteras. Läromedlet ramar in elevens svar och ger en klar bild av vad det är som 
efterfrågas.107  
  

4.2.1.2 Hur läromedlet speglar inlärningsteorier? 

De tre huvudteorierna inom inlärningsforskning, behaviorism, kognitivism och sociokulturell 
teori, har alla påverkat hur den svenska skolan ser ut idag. Samtliga synsätt är möjliga att 
känna igen i såväl skolans verksamhet, lärarnas arbetssätt och läromedlens utformning. Dessa 
tre teorier kan ses som motpoler eller som komplement till varandra och genom diskussionen 
huruvida de förhåller sig till varandra kan en god pedagogik växa fram.108 Denna 
undersökning syftar inte till att separera inlärningsteorierna från varandra, utan endast lyfta 
fram vilket synsätt på inlärning som dominerar i de utvalda läromedlen.  
 
I läromedlet ABC steg för steg synliggörs en tydlig struktur för hur arbetet ska genomföras 
och fångar upp och ramar in eleven samt vad denne ska uppnå för kunskaper genom 
övningarna. De svar som läromedlet söker är på förhand givna och är ger en bild av den 
verklighet som råder, vilket kan kopplas till det empiristiska perspektivet på kunskap. Detta 
arbetssätt överensstämmer med det behavioristiska inlärningsperspektivet, vilket i ABC steg 

för steg synliggörs genom den tydliga strukturens uppsikt över elevens övningsförlopp och 
kunskapsinhämtning. I samband med de begränsande svarsmöjligheterna, vilket gör det 
möjligt att på ett enkelt sätt mäta elevens kunskapsinhämtning, är det möjligt att avgöra att 
läromedlet domineras av den behavioristiska inlärningsteorin.  
 
Klara, färdiga, läs! utgår från elevens egna erfarenheter och upplevelser vid somliga 
uppgifter och strävar efter att koppla nya begrepp och ord till elevens egen omvärld, vilket 
innebär att läromedlet har ett konstruktivistiskt synsätt på kunskap. Detta kunskapsperspektiv 
kännetecknar både de kognitiva och sociokulturella inlärningsteorierna. En uppgift som 
fokuserar på att eleven ska koppla nya kunskaper till tidigare erfarenheter kan kopplas till den 
sociokulturella inlärningsteorin och den sociala aspekten till lärande. De kunskaper eleven 
erbjuds i detta läromedel är beroende av en kontext som är bekant för eleven, vilket är 
ytterligare ett kännetecken för den sociokulturella inlärningsteorin. Trots att Klara, färdiga, 

läs! inte uttryckligen använder sig av sociala samverkningstillfällen för att utveckla elevens 
kunskaper, är det möjligt att se en dominans av den sociokulturella inlärningsteorin i detta 
läromedel, även om influenser från den kognitiva inlärningsteorin finns.  
 
Det tredje läromedel som analyserats har ovan härletts till det empiristiska perspektivet på 
kunskap. Svenskbiten låter eleven träna på kunskaper om världen utifrån redan givna svar. 
Arbetssättet är strukturerat och gör det möjligt att kontrollera vilka delar av svenskämnet 
eleven tillämpat sig. Denna struktur och organisering av vad eleven får möjlighet att träna på 
går att härleda till det behavioristiska synsättet på inlärning. Läromedlet är färdighetstränande, 
vilket kommer till uttryck då eleven repeterar samma typ av övning flera gånger, vilket är 
ännu en aspekt som typer på att det är den behavioristiska inlärningsteorin som dominerar 
Svenskbiten.  
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4.2.2 Hur är läromedlets sociala karaktär utifrån hänsyn till elevernas 
förförståelse och samverkan med andra elever?   

Den text som eleven kommer i kontakt med fungerar som en artefakt som medierar lärande 
och kräver att eleven behärskar bokstäver, text och bilder för att förstå vad innehållet och 
budskapet är. Den handling som eleven förväntas utföra bör vara knuten till en kontext som är 
bekant för eleven, annars förlorar handlingen sin mening.109 Undervisning som utgår från 
begrepp och situationer som eleverna har förförståelse för och redan existerar i elevens 
kunskapsbas är meningserbjudande och skapar goda möjligheter för inlärning och 
vidareutveckling.110   
 

4.2.2.1 Läromedlets sociala karaktär utifrån elevernas förkunskaper 

Inom den sociokulturella inlärningsteorin används termen socialt som en utgångspunkt för 
lärande. Den första betydelsen av begreppet är hur anknytningen mellan det historiska och 
kulturella sammanhanget och den lärande ser ut och samspelar.111 Människans fysiska 
färdigheter och hjärnans uppbyggnad gör det möjligt för oss att ta till oss begrepp, fakta och 
ord, men det krävs innebörd och mening för att skapa en förståelse för dessa begrepp, fakta 
och ord. Det är när dessa placeras i en kontext som har en korrekt historisk eller kulturell 
anknytning som lärande möjliggörs.112 Lärarens uppgift blir att finna denna anknytning för 
varje elev och utgå från denna vid upplägget av undervisningen.  
 
Läromedlet ABC steg för steg utgår mycket från bilder och tillhörande ord för att utveckla 
elevens språkkunskaper. Bilderna symboliserar ord som innehåller få bokstäver och ger 
möjligheter att träna på ordbilder som exempelvis ett och kan. Dessa bilder följs i ett avsnitt 
av frågan ”vad ser du?” och följs av en skrivövning där eleven ska skriva vad bilden visar. 
Elevens upplevelse blir här i centrum, men begränsas av att de ord som ska skrivas har ett 
begränsat antal bokstäver, och på förhand givna. En annan uppsättning av bilder visar på olika 
situationer med barn, där eleven ska svara på frågan ”vad kan du?”. Precis som vid 
föregående övning begränsas elevens erfarenheter av de bokstavskombinationer som 
skrivövningen erbjuder. Exempelvis visas en bild på ett lekande barn, och bokstavsrutorna gör 
det möjligt att svara ”jag kan leka” eftersom det endast finns sammanlagt tio bokstavsrutor. 
Eleven får i detta läromedel ingen möjlighet att uttrycka kunskaper som endast handlar om 
dennes egna erfarenheter eller upplevelser.  
 
De ord, begrepp och bilder som presenteras i Klara, färdiga, läs! har varierande teman och 
gör det därför möjligt för eleverna att identifiera eller känna igen någon eller flera av dem, till 
skillnad om det endast skulle vara ett tema som presenterades i hela boken. Detta synliggörs 
bland annat genom att när ord på bokstaven A presenteras utgår orden från teman som det kan 
föreställas att eleverna någon gång stött på i verkligheten, som frukter, djur och fordon. 
Dessutom utgår en del av orden från människokroppen, vilket skapar en anknytning till 
läsaren, som med stor sannolikhet har en eller två armar. Klara, färdiga, läs! utgår också från 
ordet jag vilket grundar sig i individen och gör det möjligt för eleven att identifiera sig med 
texten. Vid den övning som följer får eleven möjlighet att skriva och berätta om sig själv, 
vilket förankrar kunskaperna om begreppen och orden till sin egen person.   
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Precis som i ovanstående läromedel innehåller ord och bilder som presenteras i Svenskbiten få 
bokstäver, enkla bokstavskombinationer och symboliserar föremål som det är möjligt att 
tänka sig att eleven tidigare mött, exempelvis boll, buss och pojke. Eleverna får i detta avsnitt 
möjligheten att träna på färgernas namn, vilket görs enligt logiska mönster och där färgerna 
kopplas samman till ett föremål som skulle kunna vara verkligt. I Svenskbiten tränar eleven på 
att läsa, måla bilder och skriva efterfrågade ord, men elevens egna upplevelser och 
erfarenheter fokuseras inte. De uppgifter som eleven ska lösa har på förhand givna svar och 
de ord som ska skrivas utgår från att fylla i bokstavsrutor. Exempelvis visas en bild på en 
cirkel och i denna finns fyra rutor, vilket kan identifieras som en boll då det finns en bild av 
en boll, med text under, längst upp på sidan. Den elev som upplever att detta är en cirkel, ett 
äpple eller en apelsin får ändra uppfattning och skriva boll i rutorna.  
 

4.2.2.2 Läromedlets sociala karaktär utifrån samverkan med andra 

Den andra betydelsen för begreppet socialt inom den sociokulturella inlärningsteorin syftar till 
att lärande sker genom interaktion och samverkan med andra människor, och att denna är 
avgörande för vad som lärs och hur det lärs in.113 Tack vare språket kan vi dela med oss av 
erfarenheter och kunskaper och det är då vi lär oss av varandra. Samspelet och 
kunskapsutbytet mellan människor pågår hela tiden och kommer till uttryck genom olika 
former av kommunikation.114  
 
De tre läromedel som analyserats är övningsmaterial där eleven har möjlighet att arbeta 
självständigt med olika uppgifter, vilket gör att huvuddelen av arbetsuppgifterna är inriktade 
på individuellt arbete. Det är möjligt för läraren att låta eleverna arbeta två och två vid vissa 
uppgifter, men övningarnas upplägg är inte skapade för att arbete ska ske i samverkan med 
andra. I Klara, färdiga, läs! i avsnittet som handlar om bokstaven A finns en bild över 
föremål som börjar på bokstaven. Denna bild är möjlig att diskutera tillsammans i grupp eller 
par över vilka ord på bilden som inleds med A. Det finns dock ingen instruktion i 
övningsboken som förtydligar att detta skulle vara en par- eller gruppuppgift. I de övriga två 
materialen finns ingen övning som jag anser direkt skulle vara riktat mot att arbeta med i 
samverkan med andra, vilket inte heller uttrycks i någon av instruktionerna.  
 

4.2.3 Vilka signaler sänder läromedlet ut och hur kommer dessa till uttryck?   

Den sociokulturella inlärningsteorin lyfter fram hur olika former av mediering påverkar och 
främjar inlärning. Denna mediering kan ske direkt genom mänsklig kommunikation, eller 
genom artefakter, som är redskap som gynnar inlärningen. Språket och alla dess beståndsdelar 
har hög förmedlande karaktär och språket medierar ett budskap som blir till genom interaktion 
och kommunikation mellan människor. Den kontext som språket utspelar sig i blir avgörande 
för hur budskapet uppfattas av mottagaren.115 Språket kan, om det används på rätt sätt, bli ett 
verktyg för att organisera relationer och sociala kontexter.116  
 

4.2.3.1 Läromedlets språk 

De intervjuer som genomförts i samband med denna undersökning har gett mig en bild av att 
det språk som används i läromedel som riktar sig mot de elever som denna undersökning 
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avser i många fall inte är anpassade efter elevens språkkunskaper. De utfrågade lärarnas syfte 
med dessa läromedel är att eleverna ska klara av att arbeta självständigt med detta material, 
vilket många gånger är svårt, då eleven inte förstår eller klarar av att tolka instruktionen, och 
därmed inte klarar av att lösa uppgiften. 
 
De övningar som används som underlag för att förstå läromedlets språk i ABC steg för steg är 
samma övningar som tidigare tagits upp, där eleven ska arbeta med att skriftligt svara på 
frågor som rör vad de ser och vad de kan. Dessa övningar innehåller ingen instruktion som 
förklarar för eleven hur uppgiften ska genomföras, utan består av en bild, en fråga och ett 
antal bokstavsluckor där svaret ska skrivas. Den elev som klarar av att läsa frågan, förstå den, 
ser vad bilden föreställer och dessutom kan skriva rätt ord kommer att lösa uppgiften utan 
problem. För den elev som har svårigheter att läsa, förstå, tolka bilden eller skriva orden, 
kommer uppgiften att bli ett hinder för vidare utveckling av kunskaper inom svenska. Dessa 
övningar kräver en genomgång av läraren, för att eleven ska förstå hur uppgiften ska lösas. De 
kräver också att eleven är väl bekant med olika typer av bilder och ord samt har en viss 
utvecklad läs- och skrivförmåga.  
 
Klara, färdiga, läs! innehåller som tidigare nämnts en övning där eleven får möjlighet att 
använda sina egna erfarenheter och upplevelser och skapa en presentation av sig själv. 
Övningen rubriceras av ordet jag och innehåller en tom ruta, som föreställer en tavla, samt 
påbörjade meningar om namn och ursprung. Elevens uppgifter, som finns beskrivna längst 
upp på sidan, är uppdelade i två delar. Den ena delen instruerar eleven att skriva sitt namn och 
namnet på sitt land, vilket syftar till att avsluta de påbörjade meningarna. Den andra delen av 
uppgiften är att eleven ska måla ett självporträtt. Övningens rubrik samt den tomma 
tavelramen ger ledtrådar om att eleven ska rita av sig själv i övningen, men ordet självporträtt 
kan vara svårt att läsa och förstå för den elev som har bristfälliga kunskaper i språket, då det 
är möjligt att det är ett ord som inte är så vanligt förekommande i vardagliga samtal bland 
eleverna. Detta kräver att läraren förklarar ordets betydelse och därigenom ger ytterligare 
instruktioner än vad texten själv presenterar.  
 
I Svenskbiten repeteras samma typer av övningar flera gånger, men innehållet, orden och 
begreppen byts ut. Instruktionerna som inleder övningarna är korta och innehåller ord som är 
relevanta för uppgiftens upplägg. En övning går ut på att eleven ska dra streck från en mening 
till den bild som texten förklarar. Instruktionen är tydlig, men till höger om texten finns en 
uppsättning bilder och ovanför texten finns en annan uppsättning, vilket kan skapa tveksamhet 
och frågor hos eleverna. De bilder som finns ovanför meningarna är inte identiska med de till 
höger, vilka jag uppfattar tillhör övningen, utan ska, i min mening, fungera som förklarande 
och inledande till uppgiften och begreppen då de följs av en ordförklaring.  
 

4.2.3.2 Läromedlets bilder 

Syftet med att uttrycka sig i text, mening och ord är att förmedla olika typer av budskap till en 
mottagare. Detta budskap kan förtydligas genom att avsändaren använder sig av illustrationer 
för att skapa en tydligare bild över vad texten vill säga, då bilden i sig blir ett medierande 
redskap för att förmedla kunskap eller information.117 Ett läromedel som riktar sig till elever 
vars läs- och skriftspråk inte nått en hög utvecklingsgrad kan gynnas av användning av bilder 
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för att förtydliga textens budskap vilket leder till att texten kan placeras i den rätta kontexten, 
vilket leder till en bättre kommunikation mellan text och läsare.118   
 
I ABC steg för steg är sambandet mellan text och bild tydligt, då dessa kompletterar varandra 
genom att bilden blir ett förtydligande för texten och tvärtom. Analysen av detta läromedel 
har tidigare belyst att övningarna styr elevernas svar med hjälp av begränsade bokstavsrutor. 
Bilderna blir också ett medel att styra elevernas uppfattning om vad olika begrepp och ord 
betyder, då bilderna i sig inte är varierande. Läromedlet ger en bild av hur exempelvis en ros 
ser ut, vilket ska kopplas samman med ordet, så att eleven får en förståelse för ordbilden. 
Eftersom läromedlet endast erbjuder en bild av en ros kan detta leda till att eleven får en för 
fast bild av begreppet ros och endast kopplar detta till denna bild.  
 
De bilder som finns presenterade i Klara, färdiga, läs! är relevanta för den text som 
presenteras och kan fungera som ett förklarande komplement till texten, precis som texten kan 
förklara vad bilden visar. Bild och text kopplas samman i en övning där eleven ska läsa en 
text och sedan skriva meningens nummer intill en bild som föreställer det meningen 
beskriver. Dessa bilder är konkreta och kan, om eleven förstår vad bilden visar, fungera som 
en hjälp att klara av ord som kan upplevas svårlästa. Bilderna illustrerar händelser, inte 
begrepp, vilket kan leda till att eleven utvecklar en förståelse för hur en bild kan förklara vad 
som sker, och inte tror att meningen endast syftar till det som visas på bilden.  
 
Svenskbiten utnyttjar bilderna på ett frekvent sätt i de övningar som eleven ska arbeta med. 
Det budskap i de meningar eleven läser finns avbildade på samma sida och arbetet som eleven 
förväntas utföra är i stor utsträckning att eleven själv ska uttrycka sig med hjälp av bilder. De 
bilder som läromedlet erbjuder är kopplade till texten och är relevanta. På tre av de sidor där 
djuret katt finns skrivet och avbildat presenteras fem olika bilder och typer av djuret, det är 
inte samma bild som återanvänds. Genom att variera bilderna till samma ord erbjuds eleven 
möjligheten att koppla samman begreppet katt till ordet, inte bilden i sig. Detta förekommer 
med flera andra ord, vilket kan leda till att eleverna får en vidare förståelse för olika begrepp 
och förstår begreppet som en helhet och inte enbart kopplat till en bestående bild.  
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5. Diskussion 
Denna undersökning har syftat till att undersöka läromedelsanvändningen i 
svenskundervisning för elever som har ett annat modersmål än svenska. Språket är en central 
del av skolans undervisning och utgör en del av samtliga ämnen i skolan.  
 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det 
svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och 
skrift.119  
 

5.1 Sammanfattning av resultatet 
De kvalitativa intervjuerna ger en överensstämmande resultatbild över hur lärarna vill bemöta 
sina elever, utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande, vilket även ställer krav på det 
läromedel som ska användas i undervisningen. Samtliga lärare upplever att det finns 
svårigheter med att finna adekvata läromedel inom rimliga ekonomiska ramar. De uttrycker 
även att utbudet av läroböcker är relativt begränsat, vilket leder till att läraren får lägga ner tid 
på att skapa goda inlärningsmöjligheter för eleven. Det finns även svårigheter i 
kommunikationen mellan lärare och elev, vilket blir ytterligare en faktor som påvisar denna 
undervisnings komplexitet.  
 
Läromedlets kunskapsformer och kunskapssyn har undersökts för att ge en översiktlig bild 
huruvida eleven får möjlighet till en varierad undervisning som tar hänsyn till förförståelse 
och tidigare erfarenheter. Det är möjligt att se en trend i läromedlen, att oavsett vilken 
inlärningsteori eller kunskapssyn som dominerar saknas konkreta övningar som tillåter eleven 
att öva sina förtrogenhetskunskaper i ämnet.  
 
Den andra frågeställningen som fungerat som utgångspunkt för undersökningen avser 
läromedlets sociala karaktär. Alla läromedel innehåller övningar med ett innehåll som med 
hög trolighetsgrad kan vara bekant för eleven. Det finns dock inga övningar som utgår från 
social samverkan mellan eleverna, vilket är den enda delen av undersökningen där samtliga 
läromedel överensstämmer helt. Slutligen har läromedlets språk och bilder undersökts, där det 
är möjligt att uttyda en för hög svårighetsgrad på instruktionerna i förhållande till övningarna. 
Det finns ett tydligt samband mellan bild och text i samtliga läromedel, vilket gör att bilderna 
känns motiverande och korrekta.   
 

5.2 Diskussion om resultatet 
De fyra lärare som intervjuats har samma grundinställning till hur eleven ska bemötas samt 
hur undervisning ska planeras och genomföras för att gynna lärande på bästa sätt. De utgår 
från ett sociokulturellt perspektiv på inlärning och strävar efter att hela tiden nå eleven på den 
nivå som denne befinner sig på, vilket kan härledas till den närmaste utvecklingszonen, där 
eleven kräver mediering för att komma vidare i sin kunskapsutveckling.120 Genom att variera 
sin undervisning och använda sig av flera olika arbetssätt är det möjligt att behålla elevens 
motivation, en utgångspunkt som finner stöd i den sociala aspekten på lärande, som syftar till 
att lärande sker då det finns en koppling eller ett samband mellan eleven och innehållet.121 
Denna aspekt på lärande kommer även till uttryck då lärarna använder sig av elevernas egna 
erfarenheter för att skapa inlärningssituationer.  
                                                 
119 Utbildningsdepartementet (2006) s.10 
120 Dysthe et al (2003) 
121 Dysthe (2003) 
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Den första svårighet med den typ av undervisning som ligger i fokus för undersökningen är 
bristen på adekvata läromedel. Samtliga av de intervjuade lärarna upplever att de möter stora 
problem när de söker läromedel som är av relevans för de elever som de undervisar. Dessa 
svårigheter kan till viss del grundas i ekonomiska begränsningar inom skolan, men även till 
att utbudet av läroböcker och annat material producerat för skolan inte är så utbrett som dessa 
lärare önskat. Problemet med att finna rätt material till eleven blir tidskrävande för läraren, 
som måste lägga tid på att söka läromedel, eller kanske skapa egna övningar som känns 
meningsfulla, vilket kan bidra till en stressande situation för läraren.  
 
En av lärarna upplever att det finns en svårighet med att finna läromedel som hjälper eleverna 
till att skapa en god självbild, då hon menar att de läromedel som finns många gånger är för 
svåra språkmässigt och för enkla innehållsmässigt. Hon upplever då att eleverna känner sig 
dumma och därmed hämmar motivationen. Samma lärare söker också efter ett material som 
tar till vara på elevernas språkkunskaper i sitt modersmål, eftersom det kan hjälpa till att 
skapa en god självbild då eleverna förstår att de kan klara av en uppgift, även om de inte 
klarar den på svenska ännu.  
 
Problem med att kommunicera med eleverna är en allmän upplevelse hos samtliga lärare, då 
det ibland saknas översättningsmöjligheter i form av modersmålslärare eller ordböcker. En av 
lärarna uttrycker en svårighet i att kommunicera med elever genom de ordböcker som ibland 
finns, då de har en för hög svårighetsgrad för eleven. Denna lärare önskar att det skulle finnas 
ordböcker skrivna utifrån elevens nivå, för att förenkla kommunikationen mellan lärare och 
elev och på lång sikt skapa bättre inlärningsförhållanden. De lärare som har möjlighet att 
använda sig av modersmålslärare upplever att inlärningen går bättre då direktöversättning kan 
ske, samt om eleven har möjlighet att utveckla sitt eget språk parallellt med svenskan. Elever 
med annat modersmål än svenska har rätt till undervisning i sitt hemspråk122, en rättighet som 
kan försvåras om det råder brist på lärare eller elever med samma behov.  
 

5.2.1 Ett urval av läromedel för elever med annat modersmål än svenska 

De läromedel som stått i centrum för undersökningen har många gemensamma nämnare 
gällande kunskapssyn och kunskapsformer. Detta kommer bland annat till uttryck genom att 
samtliga läromedel erbjuder eleven möjligheten att träna på de fyra kunskapsformerna, i 
enlighet med läroplanen. Den kunskapsform som har varit svårast att uttyda, förtrogenhet, har 
i undersökningen kommit till uttryck genom ”läsning mellan raderna”, då denna 
kunskapsform kan vara svår att synliggöra och träna på genom en särskild övning. 
Förtrogenhet handlar om att handla omdömesgillt och att använda tidigare erfarenheter vid 
agerande i nya situationer.123 Möjligheten att i skolan få träna upp sina 
förtrogenhetskunskaper i olika ämnen ställer krav på läraren och de läromedel som undersökts 
ger eleverna möjlighet till detta, genom att tidigare erfarenheter och kunskaper som tillämpats 
i boken är återkommande.  
 
Den textundersökningsmetod som användes för att svara på undersökningens frågeställningar 
har sin utgångspunkt i den sociokulturella inlärningsteorin på grund av att det är den som 
dominerar i diskussioner angående skolans verksamhet, i lärarutbildningen och därigenom är 
det perspektiv som influerat hela undersökningens uppkomst och genomförande. 

                                                 
122 Skolverket (2007) a 
123 Lindström et al (2004) 
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Undersökningen har inget syfte i att placera in de olika läromedlen i fack, men har strävat 
efter att söka efter vilken inlärningsteori som dominerar, vilket bland annat synliggörs av 
läromedlets kunskapssyn. Ett av de utvalda läromedlen har dominerande drag som 
karaktäriserar den sociokulturella inlärningsteorin, vilket bland annat synliggörs genom att 
eleven får träna på övningar där innehållet är kopplat till en kontext, ett sammanhang som 
eleven känner till. De två övriga läromedlen liknar varandra genom att många av övningarna 
är ren färdighetsträning, innehållet är nedbrutet till små beståndsdelar vilket gör det möjligt 
för läraren att kontrollera elevens lärande. Detta är kännetecken som typer på att en dominans 
av en behavioristisk inlärningsteori.  
 
Det kan finnas många orsaker till vilken inlärningsteori som dominerar i ett läromedel, vilket 
exempelvis kan härledas författarnas eller förlagets syn på kunskap. Ett av de två läromedel 
som domineras av en behavioristisk inlärningsteori har ett utgivningsdatum nästan tio år före 
det sociokulturella läromedlet, vilket kan fungera som en förklaring till skillnaderna, men den 
största orsaken mest troligt ligger i olika ideologiska inriktningar hos författarna. Även om 
diskussionen om sociokulturella teorier inleddes i Sverige redan på 1990-talet, är det möjligt 
att denna inte nått läromedelsutvecklingen i samma utsträckning som den har idag. Detta 
stärks av att läromedelsforskning inte är ett ämne med hög prioritet inom den pedagogiska 
forskningen.124  
 

Trots att läroboken är det medium som år efter år återkommer som ett av de centrala 
meningserbjudande instrumenten för de studerande, så är läromedelsforskningen 
fortfarande ett lågprioriterande fält och vår kunskap om läromedlens och andra 
texters roll för elevers meningsskapande tämligen begränsad.125  

 

5.2.2 Läromedlets sociala karaktär  

Den undersökning som genomförts grundar sig bland annat i att lärande är en social 
företeelse. Det krävs en koppling mellan eleven och dennes erfarenhetsvärld för att lärande 
skall ske, vilket kan synliggöras genom att innehållet placeras i ett sammanhang som eleven 
känner till. Samtliga läromedel utgår från kunskaper som skulle kunna vara känt för eleven, 
exempelvis lek, människokroppen och färger. De två läromedel som domineras av en 
behavioristisk inlärningsteori lämnar inget utrymme för elevens egna erfarenheter eller 
upplevelser i övningarna. Elevens svar är begränsade till det som läromedlet efterfrågar. I det 
läromedel som domineras av den sociokulturella inlärningsteorin finns det möjlighet för 
eleven att använda sig av egna erfarenheter vid svar på övningarna. Elevens sociala 
samverkan ges ingen möjlighet till träning i något av läromedlen, även om det är möjligt att 
skapa möjligheter där eleverna arbetar i par eller mindre grupper.  
 
Det är möjligt att förklara skillnaderna i elevens möjlighet till att använda sig av sina egna 
erfarenheter till den inlärningsteori som dominerar läromedlet. Det behavioristiska 
perspektivet värdesätter färdighetsträning och möjlighet till täta test för att kontrollera elevens 
lärande, medan det sociokulturella perspektivet betonar elevens egna erfarenheter som en 
källa till kunskapsutveckling.126 Detta ger också en förklaring till varför läromedlen med 
dominans av behaviorismen inte erbjuder eleverna en möjlighet till kunskapsutveckling 
tillsammans med andra, då synsättet är att kunskap är något som ska ske individuellt för att 
möjliggöra utveckling.127 Eftersom ett av läromedlen domineras av sociokulturell 

                                                 
124 Englund (1997) 
125 Ibid. s.128 
126 Dysthe (2003) 
127 Skolverket (2002) 
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inlärningsteori är det förvånande att övningarna inte avser att nyttja den sociala samverkan för 
att gynna elevens lärande. Detta läromedel är dock det enda som efter analysens 
genomförande ger bäst möjligheter till övningar som kan användas i par eller grupp, genom 
en bild med olika föremål där eleverna par- eller gruppvis kan diskutera exempelvis A-ord 
eller ord som inleds med en eller ett. Undersökningen har endast syftat till att analysera 
övningsböcker, vilket kan vara en förklaring till varför elevens möjlighet till social samverkan 
inte kommit till uttryck. Det är möjligt att lärarhandledningen ger förklaringar och övningar 
där eleven får arbeta tillsammans med andra.  
 

5.2.3 Läromedlets signaler  

Undersökningen har en av sina utgångspunkter i det medierande lärandet, vilket i analysen av 
läromedlen kommer till uttryck genom en granskning av det språk som används för att gynna 
elevens lärande. Läromedlen som analyserats har i den dagliga verksamheten som uppgift att 
fungera som ett redskap till elevens lärande, där eleven självständigt ska klara av att arbeta 
med de uppgifter som presenterats, vilket har varit en viktig utgångspunkt för analysen. 
Samtliga läromedel har övningar som kan vara möjliga för eleven att arbeta med på egen hand 
men begränsas av att det många gånger krävs en genomgång och förklaring av de 
instruktioner som inleder övningen för att möjliggöra ett eventuellt genomförande av 
uppgiften. Övningsböckerna ställer då krav på läraren, att denne förklarar och ger exempel, 
vilket leder till att läromedlet inte uppfyller det syfte som läraren önskar. Den lärare som har 
möjlighet att sitta ensam med eleven, eller med ett antal elever som arbetar med samma 
övning, lider inte av detta. Verkligheten ser dock annorlunda ut, det är få lärare som har tiden 
och resurserna att ge varje elev enskild tid, även om denne får särskilt stöd i 
svenskundervisningen.  
 
De signaler läromedlet sänder ut till eleven blir tvetydiga, då eleven å ena sidan ska klara av 
att genomföra uppgiften på egen hand, samtidigt som lärarens hjälp krävs för att uppgiften ska 
förstås. Det finns en risk att om eleven känner att kunskaperna inte är tillräckligt utvecklade 
för att förstå uppgiften och instruktionerna, är kunskaperna inte tillräckliga för att utföra och 
klara av övningen. Detta kan leda till minskad motivation och resultera i att eleven inte lär sig 
och utvecklar sitt språk. Den elev som har möjligheten att förstå mönster och strukturen i 
läromedlet kan lära sig att utarbeta ett system för att klara av uppgifterna, men i och med att 
eleven inte förstår instruktionen kommer denne att få en minskad förståelse för övningens 
helhet. En av de intervjuade lärarna uttryckte detta som ett stort problem och menade att det är 
viktigt att eleven känner att de kan, även om det inte kan det på svenska ännu. Denna lärare 
har möjligheten att till stor del arbeta enskilt med eleverna men känner ändå att eleverna 
många gånger ”faller igenom” då de arbetar i helklass, då de inte får tillräckligt stöd.  
 
Läromedlets bilder kan fungera som en förstärkning till den text som presenteras och kan vara 
en hjälp för den elev som inte har tillräckligt utvecklade kunskaper i läsning för att förstå 
textens innebörd. De bilder som används i läromedlen är i överlag bra och kommer till uttryck 
i övningar där bild och text ska kopplas samman. Bristen i bildanvändningen går att koppla 
till ovanstående stycke. Inget av läromedlen använder sig av bilder för att skapa en förståelse 
till övningarnas instruktioner. En övning som inleds av en text med samhörande bild bör vara 
enklare att förstå än den övning som endast innehåller text, särskilt för en elev med 
begränsade läskunskaper. 
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5.3 Undersökningens utgångspunkter 
Den undersökning som genomförts har påbörjats och genomförts utifrån de egna erfarenheter 
och föreställningar som präglat min egen syn på kunskap och lärande. Det är utifrån det jag 
själv upplevt under egen skolgång och lärarutbildning som intresset för ämnet grundats. Inför 
undersökningen var erfarenheterna om elever som har ett annat modersmål än svenska mycket 
små, då jag under min uppväxt eller lärarutbildning inte haft möjlighet till särskilt många 
möten med dessa elever. I kombination med att jag har utvecklat ett intresse för läromedel och 
dess möjligheter och svårigheter under utbildningen ansåg jag det vara en god utgångspunkt 
att kombinera dessa som en grund för undersökningen. Det skolämne som stått som 
utgångspunkt för undersökningen, svenska, grundar sig i mina egna intressen samt att jag 
hade en föreställning om att det skulle vara betydelsefullt för undersökningen då svenska är 
en viktig del för hela skolgången och undervisningen.  
 
De lärare som jag mött i undersökningen hade gett mig en bild av att det finns en allmän 
inställning att de tillgängliga läromedlen för dessa elever många gånger är bristfälliga i sin 
utformning, men även att det i stor grad fattas läromedel som har hög relevansgrad. Dessa 
attityder har funnits med mig då jag formulerat mina frågeställningar och har till stor det 
influerat min egen inställning till ämnet. Det är många aspekter som influerat undersökningen 
vilket har en viss påverkan på undersökningens tillförlitlighet. Jag har dock varit medveten 
om att mina egna erfarenheters påverkan undersökningens utformning och försökt vara så 
objektiv som möjligt i mitt fortsatta arbete. Denna strävan till objektivitet i samband med att 
jag hela tiden varit medveten om att resultatet inte skulle leda till en ny sanning inom 
läromedelsforskningen kan öka undersökningens tillförlitlighet.  
 
En av utgångspunkterna inför undersökningen har varit att skapa en bild över hur en 
verklighet som är förekommande idag gällande undervisning som bedrivs för elever med ett 
annat modersmål än svenska. Syftet har aldrig varit att generalisera, utan att skapa ett 
förhållningssätt som är möjligt använda som ett reflektionsverktyg vid val av läromedel eller 
undervisning i svenska. Detta har påverkat undersökningens resultat, eftersom det ramar in 
aspekter om lärande, kunskaper och språkanvändning, allt utifrån ett sociokulturellt 
inlärningsteoretiskt perspektiv. Samtidigt utesluts andra delar som hade kunnat vara 
väsentliga såsom elevernas upplevelser av läromedlet eller läromedlets möjlighet till praktiskt 
arbete.   
 

5.4 Resultatets konsekvenser 
Det resultat som undersökningen genererat kan påverka skolan och undervisningen på olika 
sätt. Den läsare och lärare som finner ett intresse i undersökningen kan använda sig av 
resultatet för att skapa verktyg vid val av läromedel för den undervisning som undersökningen 
avser. Resultatet ger inga svar på vilka läromedel som ska användas för den bästa inlärningen 
för alla elever men kan fungera som en hänvisning i vad som kan undersökas då läraren väljer 
läromedel. Denna hänvisning är möjlig att använda sig av vid val av läromedel i andra 
skolämnen, eftersom de teman som styrt resultatet genom textundersökningen, inte är styrda 
till skolämnet svenska, utan är allmänna för undervisning som helhet då de innefattar 
allmänna principer för lärande, inte enbart för lärande i svenska.  
 
Det är viktigt att det läromedel som väljs ut till undervisningen är väl motiverat och känns 
betydelsefullt för såväl lärare som elever. Läroboken har ofta en hög auktoritet bland eleverna 
vilket bör öka vikten av att rätt läromedel väljs ut. Resultatet kan medföra till en ökad 
medvetenhet hos lärare och personer som arbetar i skolan, men även hos föräldrar och andra 
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som berörs av skolans verksamhet. Läromedelsforskningen är inte ett ämne med hög prioritet 
i den pedagogiska forskningen, men om fler och fler blir medvetna om vikten av rätt 
läromedel är det möjligt att bättre läromedel utvecklas och elevernas lärande gynnas än mer.  
 
Jag menar att min undersökning ger en inblick i en del av läromedelsproblematiken. 
Undersökning hade med fördel kunnat utvecklas i sin omfattning för att få ett bredare resultat, 
men har begränsats av den kurstid som funnits till förfogande. Det hade varit en intressant 
synvinkel att ta reda på vilka attityder eleverna har till det läromedel som analyserats, vilket 
skulle kunna genomföras genom exempelvis enkätundersökningar eller strukturerade 
intervjuer. Detta var inte möjligt under denna undersökning främst på grund av tidsaspekten, 
men även på grund av den geografiska spridningen som informanterna representerar. Denna 
typ av undersökning skulle dessutom vara intressant att genomföra på läromedel inom andra 
skolämnen, exempelvis matematik där jag upplevt att det finns en brist angående matematisk 
begreppsförklaring. En analys av matematikläromedels språk skulle ge en förståelse för vikten 
av att eleven tillämpar sig basbegrepp i ämnet för att deras lärande ska gynnas på bästa 
möjliga sätt. 
 
De lärare som figurerat som informanter i denna undersökning har haft stor del i resultatet och 
de har visat mig vikten av personlig lämplighet i detta yrke. Läroböcker har en hög auktoritet 
bland elever, men dessa lärare har visat mig att det är hur läraren väljer att arbeta med ett 
material som gör det möjligt att skapa meningsskapande inlärningssituationer för eleverna. 
Lärare med mindre arbetslivserfarenhet är mer bundna till läromedel än lärare som arbetat 
länge i yrket.128 Den textundersökning som genomförts på läromedlen kan tolkas som negativ 
i vissa avseenden, beroende på vilket förhållningssätt läsaren har till olika teorier och 
inriktningar. De fyra lärare som intervjuats har stor arbetslivserfarenhet och jag är övertygad 
att det arbete de genomför, oavsett läromedel, är på ett sätt som är det allra bästa för deras 
elevers kunskapsutveckling. Den insikt som nått mig under arbetet med denna undersökning 
blir enligt ovanstående resonemang att valet av läromedel inte har lika stor betydelse för 
elevens inlärning som lärarens lämplighet och förmåga att vara lyhörd för varje individs unika 
förutsättningar och behov.  
  
Resultatet och undersökningens helhet har varit väldigt givande för mig. Jag har, förutom 
forskningsmetodiska kunskaper, tillämpat mig väldigt många kunskaper inom flertalet 
ämnesområden som inför undersökningen var nästintill okända. Jag har fått en ny förståelse 
och nya kunskaper för elever med annat modersmål än svenska och jag är övertygad om att 
jag idag skulle göra ett bättre undervisningsjobb med dessa elever än tidigare. Vidare har jag 
fått mer kunskaper om läromedels makt och inflytande över elever, samt hur jag ska gå 
tillväga för att välja så bra läromedel som möjligt. Genom detta arbete har jag haft 
möjligheten att utveckla lärdomar av varierande grad i de områden som undersökningen 
bearbetat, vilket kan sammanfattas med att jag fått fördjupade kunskaper i lärarens uppdrag i 
ett vidare perspektiv.   
 

Språket och litteraturen har en stor betydelse för den personliga identiteten. […] 
Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och 
samarbete med andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den 
synlig och hanterbar.129  

                                                 
128 Wikman (2004) 
129 Kursplan i svenska (2000) 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuföljdebrev 
 
Lärarutbildningen: Examensarbete  Handledare: Eva Nyström 
Umeå universitet  090-7865737 
  eva.nystrom@educ.umu.se 
 

Till dig som arbetar som specialpedagog/speciallärare i grundskolans tidigare år! 
 

Jag läser min sista termin på lärarutbildningen vid Umeå universitet och arbetar nu med mitt 
examensarbete. Mitt syfte med detta arbete är att undersöka läromedelsanvändning för elever 
som är i behov av särskilt stöd på grund av problematik med tal- och/eller skriftspråk och har 
ett annat modersmål än svenska. Dagens forskning kring ämnet är inte så utbredd, vilket har 
ökat mitt intresse för att ta reda på hur verkligheten kan se ut. Jag vill också belysa vilka 
möjligheter och svårigheter som finns vid undervisningsupplägget för dessa barn.  
 
Din medverkan och Dina erfarenheter som specialpedagog/speciallärare är viktig och jag ser 
framemot att ta del av Dina åsikter, kunskaper och tankar kring ämnet. Din medverkan har 
stor betydelse för mitt examensarbete och jag värdesätter ett eventuellt deltagande.  
 
Ett deltagande i denna intervju är naturligtvis frivilligt och dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt. Intervjun kommer, med Din tillåtelse, att spelas in för att underlätta min 
dokumentation och analys. Dessa band kommer sedan att förstöras och Din och skolans 
anonymitet garanteras då jag kommer att fingera namnen i examensarbetet.  
 
Under intervjun skulle jag vara tacksam om jag kan få ta del av de läromedel/material Du 
använder dig av vid specialundervisning i svenska för barn som har ett annat etniskt ursprung 
än svenskt. Detta kommer att ligga till grund för den läromedelsanalys som blir en viktig del 
av mitt examensarbete.  
 
Denna intervju görs av en lärarstuderande vid Umeå Universitet som läser sjunde och 
avslutande terminen vid utbildningen. Intervjun och inblicken i din läromedelsanvändning 
kommer att utgöra en stor del av studentens examensarbete.  
 
Jag har i mailet gett förslag på datum för intervju och jag önskar att du kontaktar mig för 
tidsbokning så snart som möjligt. Telefonnummer 070-2374694 och mailadress 
johannajaderstrom@hotmail.com.  
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
 
Uppsala 2007-11-19 
 
 
Johanna Jäderström 
Lärarstuderande, Umeå universitet 
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Bilaga 2: Temafrågor inför intervjuer 
 

• Berätta om din pedagogiska bakgrund.(år i yrket, hur länge som speciallärare o.s.v.)  
• Vad grundar du dina beslut du fattar i undervisningen i för tankegångar/teorier?  
• Vilka möten, med vilka barn, kan äga rum under en vanlig arbetsdag? Berätta mer om 

din nuvarande arbetssituation.  
• Vilken erfarenhet har du av arbete med barn som kommer till skolan och har ett annat 

modersmål än svenska?  
• Hur strukturerar du upp arbetet med elever som behöver specialundervisning i 

svenska?  
• Gör du någon skillnad på denna arbetsstrukturering utifrån barnets modersmål?  
• Ser ditt (specialpedagogiska) arbete/upplägg av undervisning olika ut utifrån barnens 

modersmål, det vill säga använder du dig av andra metoder för svenska/utländska 
barn?  

• Vilka läromedel använder du dig av?  
• Hur går du tillväga vid ditt val av läromedel?  
• Vad är dina åsikter kring det utvalda läromedlet?  
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Bilaga 3: Textundersökning – tematiska aspekter 
 

• Läromedlets kunskapsformer och kunskapssyn – Kommer samtliga till uttryck? Vilken 
dominerar?  

- Fakta 
- Förståelse 
- Färdighet 
- Förtrogenhet 
- Rationalistiskt perspektiv på kunskap. 
- Empiristiskt perspektiv på kunskap. 
- Konstruktivistiskt perspektiv på kunskap. 

• Läromedlets inlärningsteori – Vilken dominerar? 
- Behaviorism  
- Kognitivism 
- Sociokulturell 

• Läromedlets sociala karaktär  
- historiskt/kulturellt 
- interaktion/samspel med andra människor 

• Läromedlets hänsyn till elevernas förkunskaper 
• Läromedlets språk 

- Ordval 
- Meningsbyggnad 
- Liknelser 

• Läromedlets bilder 
- Överensstämmer bild och text? 
-  Vilket syfte har bilden? (Att stärka texten, att förklara ytterligare)  

 
 


