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Sammanfattning 
 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare arbetar med och 

använder sig av läromedel i undervisningen i svenska som andraspråk. Studien är kvalitativt 

utförd och fyra lärare, verksamma vid tre olika skolor i en mellanstor kommun i Sverige. De 

har intervjuats om läromedel samt hur de använder dem i undervisningen.  Denna studie visar 

att läroboken är det läromedel som dominerar under lektionerna samt att alla lärare inte har ett 

basläromedel. I undersökningen har det även framkommit att lärarna har en stor tilltro till 

tryckta läromedel men en mer negativ inställning till internetbaserade tjänster. Läroboken 

Svenskbiten har analyserats utifrån lärarnas arbetssätt samt statens bedömningskriterier från 

1974-1991 och kursplanen i svenska som andraspråk. Slutsatser som dragits är att 

skillnaderna i användandet av läromedel mellan lärarna är tämligen små.  
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Viktiga ord och begrepp 

Svenska som andraspråk - Undervisningsämne i skolan för elever som inte har svenska som 

modersmål 

Förberedelseklass - I den kommun som undersökningen genomförts i innebär termen att de 

barn som är mellan 7 och 15 år och nyanlända till Sverige börjar skolan med att gå i 

förberedelseklass. Där får de lära sig grunderna i det svenska språket. Förberedelseklassen ska 

ge den grund som är nödvändig i språk och matematik för att eleven ska kunna gå vidare till 

grundskoleklass, eleverna får vanligtvis stanna i förberedelseklass under ett år. Därefter 

förflyttas de till grundskoleklass. Denna typ av undervisning är inte obligatorisk utan 

föräldrarna väljer ifall deras barn ska börja i förberedelseklass 

Hemskola - Den skola som ligger närmast elevens bostad alternativt den skola eleven valt att 

gå på 

Grundskoleklass - Den klass som eleverna går vidare till efter avslutad tid i förberedelseklass 

Detta är den klass som de fortsätter följa. 

Svenskbiten – Lärobok i svenska som andraspråk indelad i läsebok och arbetsbok för 

grundskolan 

A1 – Svenskbiten A1, både arbetsbok och läsebok 

B2 – Svenskbiten B2, både arbetsbok och läsebok 

Läromedel – Pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen (Nationalencyklopedin, 2012) 

Basläromedel – Huvudläromedel som används regelbundet i undervisningen 

Baslärobok – Huvudlärobok som används regelbundet i undervisningen 

Lekion.se – En internetbaserad tjänst där lärare lägger ut lektioner och övningsuppgifter som 

de själva har konstruerat. Genom att skapa ett konto på denna sajt kan man delge samt ladda 

ner lektionsplaneringar 

IT – Informationsteknik 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk – Resurs och utvecklingscentrum för 

svenska som andraspråk som omfattar all utbildning från förskola till vuxenutbildning 
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1. INLEDNING 

Under vår tid på lärarutbildningen och i ämnet svenska som andraspråk har vi ofta stött på 

skepticism mot olika läromedel, särskilt läroböcker. Kritiken riktar sig mot lärare som väljer 

att använda en lärobok istället för kursplanen som utgångspunkt i planeringen. Vi har blivit 

varnade för läromedel som inte har någon verklighetsförankring. En del läroböckers språk har 

beskrivits som olämpligt för andraspråksinlärare, det vill säga personer som lever i Sverige 

men inte har svenska som modersmål. En del övningar som återfinns i olika läromedel har av 

våra universitetslärare beskrivits som mekaniska övningar som inte leder till bestående 

språkkunskaper. När vi har haft praktik inom lärarutbildningen har vi stött på en annan syn på 

läromedel och läroböcker där de flesta lärarna uppskattar läroböcker på grund av att de ger ett 

bra stöd i undervisningen för lärare och inlärare. I vårt tidigare ämne, som är hem- och 

konsumentkunskap, har det i många fall varit självklart att använda en lärobok och detta har 

skett ganska oreflekterat. All undervisning och planering i detta ämne har då utgått ifrån en 

lärobok och ett fåtal andra läromedel. Ämnet hem- och konsumentkunskap är visserligen i sin 

karaktär väldigt olikt svenska som andraspråk då hem- och konsumentkunskap är ett 

praktiskt-estetiskt ämne och svenska som andraspråk är ett ämne av mer teoretisk karaktär 

men skillnaderna i synen på läromedel är ändå påtaglig. 

Vår syn på läromedel innan denna studie genomfördes, är att de behövs i undervisningen och 

att de bör användas varierat för bästa resultat för eleven. Vi önskar att få en större förståelse 

för läromedlens positiva och negativa sidor och hur användandet av dessa kan påverka 

undervisningen. Den forskning som finns inom detta område baseras på en tidigare läroplan 

och i flera fall ett helt annat skolsystem än det vi har idag. Forskning som berör svenska som 

andraspråk och läromedel är dessutom ett begränsat område. I läroplanen för svenska som 

andraspråk står det att eleverna med olika hjälpmedel som dator, bildböcker, vetenskapliga 

texter, arbetsbeskrivningar, interaktiva spel ska lära sig och förstå syftet med texternas 

uppbyggnad och innehåll. Rektorn har även ett ansvar att se till så att eleverna har tillgång till 

läromedel av god kvalitet samt att det finns stöd för eleverna att själva kunna söka kunskap 

(Skolverket 2011). Vi ser på denna studie som en möjlighet att fördjupa vår kunskap inom 

användandet av läromedel inför den framtida yrkesrollen. Därför finner vi det intressant att 

undersöka hur det ser ut i en vanlig klassrumsundervisning och hur lärare använder sig av 

läromedel och deras tankar kring läromedel. 
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1. 1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är tvådelat. Ena delen är att undersöka hur fyra olika lärare, som 

undervisar i svenska som andraspråk på högstadienivå samt i förberedelseklass, resonerar 

kring olika läromedel, exempelvis läroböcker och internetbaserade tjänster, i sin undervisning. 

Den andra delen av syftet är att genom en kortare läroboksanalys undersöka en läroboks 

utformning, och relatera det till lärarnas beskrivning av hur de arbetar med läromedel. 

Utifrån detta syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

1. Hur används läromedel i undervisningen enligt fyra lärare i svenska som andraspråk? 

2. Hur relaterar det utvalda läromedlet i läroboksanalysen till lärarnas användning av 

läromedel? 

2. METOD 

Uppsatsen är baserad på intervjuer där vi fokuserar på lärarnas åsikter och värderingar. Syftet 

med intervjuerna är att ta reda på hur lärarna tänker kring användandet av olika läromedel i 

undervisningen. En nackdel i valet av metod är att vi har personliga relationer till de lärare 

som intervjuats vilket innebär att vi möjligtvis kan vara påverkade av deras sätt att arbeta i 

undervisningen. Det kan då bli svårt att kritiskt granska lärarnas arbete med läromedlen. En 

annan nackdel med intervjumetoden är att resultatet blir smalare genom att endast fyra 

informanter intervjuats. Fördelen med att göra intervjuer i denna studie är att vi får svar direkt 

och en möjlighet att ställa följdfrågor vilket inte hade varit möjligt om vi hade gjort en 

enkätundersökning. Resultatet blir djupare då endast fyra informanter intervjuas, eftersom vi 

har möjlighet att ställa mer djupgående frågor. En annan fördel är att informanten har varit 

synlig under intervjun och vi har kunnat tolka vad personen menat trots att personen med ord 

uttryckt sig otydligt. Intervjuer är en flexibel metod som innebär att man kan följa upp 

intressanta åsikter och svar (Bell, 2006). Gruppen av informanter är inte representativa då det 

gäller ett kommun- eller riksgenomsnitt. Informanterna är endast kvinnor vilket inte är en 

representativ bild av yrket. Levén (2003) menar däremot att detta inte nödvändigtvis är en 

påverkande faktor då det gäller hur lärarna använder läromedel. 
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De intervjuade studiedeltagarna är verksamma på tre olika skolor i en mellanstor kommun i 

Sverige. Skolorna kallas för skola A, B och C. De tre skolorna har olika geografiska 

placeringar inom kommunen. Storleken på skolorna skiljer sig också åt. Skolorna har olika 

profiler och antalet elever med utländsk bakgrund varierar mellan de olika skolorna. Skola A 

och B är vanliga grundskolor där skola B har en större andel elever med utländsk bakgrund. 

Skola C är en grundskola med ett stort antal elever med utländsk bakgrund.  

2.1 Tillvägagångssätt 
Under tidigare praktikperioder har vi varit i kontakt med lärarna och deras arbetssätt har 

observerats. En önskan om att få en djupare insikt och förståelse i hur dessa lärare resonerade 

kring läromedel föddes. Ett kriterium var att lärarna skulle vara verksamma och undervisa 

minst en grupp elever i svenska som andraspråk. Önskan var även att lärarna skulle ha olika 

typer av undervisningsförutsättningar, där elevgrupperna varierar storleksmässigt samt 

språkmässigt, och denna önskan har kunnat uppfyllas. Vi ville också att lärarna skulle vara 

behöriga, det vill säga ha läst minst motsvarande 60 högskolepoäng i ämnet svenska som 

andraspråk. Vi frågade lärarna redan innan intervjutillfället ifall de hade behörighet att 

undervisa i ämnet svenska som andraspråk. Anledningen till att vi ville intervjua behöriga 

lärare i denna studie var att vi önskade få svar från informanter med samma förutsättningar.   

Lärarna kontaktades via telefon och en intervju bokades. Intervjuerna utfördes på skolorna där 

lärarna var verksamma. Intervjuerna spelades in med hjälp av en dator och anteckningar 

fördes. Intervjuerna har sammanfattats utifrån detta underlag. De frågor som ställdes var både 

öppna och slutna (Bilaga 1) och vi ställde uppföljningsfrågor under intervjuernas gång. 

Intervjuerna gick till så att en ställde frågor medan den andra antecknade. Det klargjordes 

även för lärarna vad som menades med begreppet läromedel samt vad vårt syfte var med 

intervjuerna. I samband med intervjun sammanställdes även en lista med läroböcker som 

lärarna använde i undervisningen som kan återses i bilaga 2, 3, 4 och 5. I uppsatsen har 

lärarna fått fingerade namn. Lärarna finns i samma kommun och har utbildning för att 

undervisa på högstadienivå i svenska som andraspråk. Lärarna använder sig av många olika 

läromedel i undervisningen men i detta arbete har en begränsning gjorts, genom att analysera 

en lärobok som har funnits hos varje enskild lärare som har blivit intervjuad. 

Efter intervjuerna följer en beskrivning av delar av läromedlet Svenskbiten för att ge läsaren 

en bild av dess utformning och innehåll. En analys av Svenskbiten har också genomförts. 

Genomförandet av analysen har baserats på en noggrann genomläsning av materialet 
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Svenskbiten som sedan relaterats till lärarnas arbetssätt med läromedlet. Kursplanerna i 

svenska som andraspråk, centralt innehåll i årskurserna 4-6 och 7-9 (Skolverket, 2011) 

används för att genomföra analysen som ett stöd för att kunna se om svenskbiten är utformad 

på ett sätt som främjar måluppfyllelse. Dock saknar förberedelseklass en egen kursplan men i 

denna studie har vi valt att följa kursplanen som gäller för svenska som andraspråk årskurs 4-

6 och 7-9. Analysen är till viss del kopplad till två av de bedömningskategorierna som statens 

institut för läromedelsinformation använde sig av när de granskade läromedel. De två 

bedömningskategorierna är utformning samt följsamhet (Johnsson Harrie, 2009).   

Här följer en beskrivning av dessa bedömningskategorier: 

Utformning – Utformningen är lärmedlets pedagogiska utförande. Hur det är disponerat, 

språket i läromedlet och hur läromedlet är upplagt. Det ska vara intresseväckande för eleven, 

aktiverande och engagerande. Det ska även vara anpassat till elevernas ålder, förkunskaper 

och erfarenheter. Utseendet är även något som granskas, om texten är lättläst, hur den är 

tryckt, ifall bladen bländar när man läser. 

Följsamhet - Viktigast i denna kategori är att läromedlet ska följa läroplanen och kursplanen. 

Läromedlet måste följa de övergripande mål som finns i den kursplan som gäller för det 

aktuella ämnet, läromedlet ska även innehålla de huvudsakliga momenten som presenteras i 

läroplanen (Johnsson Harrie, 2009). 

Dessa bedömningskategorier återkommer senare i uppsatsen som verktyg och underlag i 

analysen samt granskningen av en lärobok.  

2.2 Källkritiska överväganden 
Litteratur som berör läromedelsforskning inom svenska som andraspråk och forskning inom 

andra undervisningsämnen samt allmän forskning inom läromedel har använts i denna studie. 

Enligt vår kännedom finns det inte mycket forskning att tillgå inom läromedel och 

läromedelsanvändning i Sverige. Detta har resulterat i att vi har valt att lyfta fram Englund 

och Selander som har forskat mest inom området. Då all litteratur inte berör ämnet svenska 

som andraspråk kan det vara en nackdel eftersom den litteraturen inte tar upp de problem som 

kan finnas i svenska som andraspråk. Den forskning som är gjord baseras på en annan 

läroplan och ett annat skolsystem än det som finns idag vilket kan vara en nackdel eftersom 

det inte finns nyare forskning som är anpassad till nuvarande förhållanden. 
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2.3 Definition av begreppet läromedel 
Vi har utgått från en definition av läromedel enligt Dahllöf och Wallin (1969). 

Med läromedel avser vi de informationsförmedlande komponenterna i 

undervisningen. De kan utgöras av en lärobok med eller utan illustrationer, en 

film, ett bildband, ett undervisningsprogram o.l (Dahllöf, U. & Wallin, E. 1969, 

s. 10 citerad i SOU 2003:15). 

Definitionen av läromedlet inskränker sig inte enbart till läroböcker utan det innefattar andra 

informationsförmedlande komponenter. Något som har tillagts till läromedel efter denna 

definition skrevs 1969 är bl.a. datorer, internet och spel (Skolverket, 2011).  Beskrivningen av 

läromedel under intervjuerna med lärarna nämndes böcker, filmer, spel och eget material som 

exempel. Under intervjuerna klargjordes att vi inte enbart var intresserade av 

läroboksanvändning. 

3. LITTERATURGENOMGÅNG 
Det här avsnittet handlar om den litteratur och tidigare forskning som finns inom läromedel i 

både svenska som andraspråk samt i allmän läromedelsforskning. 

I den pedagogiska traditionen ingår en syn på läromedel som innebär tillrättalagda övningar, 

där svaren går att finna och alla variabler ingår i frågan (Säljö, 2004). Läroböckernas 

utformning påverkas i hög grad av läroboksförfattarens syn på lärande. Texterna påverkas 

också mycket av den tänkta läsaren (Säljö, 2000). Syftet med läromedel av alla slag är att 

förmedla kunskap till den som tar del av materialet (Selander, 1994) 

Selander menade redan 1988 att de olika pedagogiska teoriernas utveckling och tidens gång 

har förändrat synen på läromedel och vad läromedel är. Från att läromedel har varit en 

lärobok där läsaren endast är åskådare börjar vi nu gå emot interaktiva läromedel. Med 

modernare läromedel som hjälp kan läromedel i större utsträckning vara ett material i vilket 

inläraren, eller eleven, kan vara delaktig. Eleven kan interagera med läromedel och eleverna 

kan själva vara en del av läromedlet (Selander, 1988). Detta är en förändring som observerats 

för närmare 25 år sedan. 
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3.1 Läroböcker och läromedel, vad skiljer dem från andra texter? 
På 1800-talet infördes läroböcker i den allmänna skolan. De läroböcker som infördes var 

anpassade för olika åldrar och olika ämnen. Grunden i dessa läroböcker finns fortfarande kvar 

i de moderna läroböckerna som vi använder idag. Läroböcker framställdes förr i tiden av 

forskare och politiker som försökte följa med i den pedagogiska utvecklingen. Efter andra 

världskriget har det blivit en förändring och nu skrivs de flesta läroböcker av pedagoger 

(Selander, 1988). 

Läroböcker består av pedagogiska texter. En pedagogisk text innebär att den ska återskapa 

kunskap som redan finns, inte skapa ny kunskap. Texten ska även vara strukturerad enligt 

vissa pedagogiska krav som till exempel att texten skrivs på en nivå som är anpassad för en 

viss utbildningsålder. Något som alla pedagogiska texter har gemensamt är att de ska förklara 

någonting. En lärare ska även på ett enkelt sätt kunna kontrollera dessa texter och pröva 

eleverna på kunskapen som finns i dem. Läroboken är skriven för att lära ut basfakta och har 

texter som ofta är korta sekvenser. Den är anpassad efter elevernas förkunskaper samt även 

utformade för att enbart användas inom skolan och inte för en bredare publik. Exempel på 

olika pedagogiska texter kan vara läroböcker, läseböcker och övningsböcker (Selander, 1988). 

Läroböckernas texter och bilder har inte alltid varit utformade för att inspirera och motivera 

eleverna till kunskapslärande. Böckerna har historiskt utgått mer från fakta utan att ta hänsyn 

till elevernas syn på texternas utformning och innehåll. Enligt Selander (1994) blev det en 

förändring då man började ta mer hänsyn till att utforma läroböckerna så att de ska bli 

attraktiva för eleven. Läroboksdesign och hur texterna är skrivna samt vilka bilder som väljs 

ut har fått en större betydelse. 

Den traditionella synen på läroböcker försöker brytas av läroboksförfattare genom att låta 

kunskapen i böckerna visas på ett nytt sätt och med ett fokus på aktivitet och samspel. I en 

rapport som Selander har skrivit för regeringen framkommer det att läroböckerna är mer 

utformade för att den lärande individen ska växa genom boken. Böckerna ska försöka öka 

motivationen hos eleverna genom att inte ha för svåra texter eller uppgifter i boken. Man 

försöker anpassa läroböcker efter individer och deras individuella förutsättningar och behov 

(SOU, 2003:15). 
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3.1.1 Bildanvändning i läroböcker 

Franker menar att den ökande bildanvändningen i läroböckerna också ökar behovet för 

inläraren att kunna tolka och förstå det bildspråk som används i böckerna. Bilder kan ha en 

mångtydlig betydelse och det som kan verka självklart för den som är uppfostrad i en 

västerländsk tradition, då det gäller bildtolkning, kan för en person uppvuxen i en annan bild- 

och symbolkultur vara oklart (Franker, 2004). 

Eftersom bilder, precis som skrift, är kodade meddelanden, har vi svårt att tolka 

bilder som är producerade i en social eller kulturell kontext, som vi inte känner 

(Franker s. 681-682, 2004).  

Det som tas upp som särskilt problematiskt för andraspråksinlärare är bland annat bilder som 

illustrerar tredimensionalitet samt bildsekvenser som visar på ett handlingsförlopp (Franker, 

2004). 

3.1.2 Granskning av läromedel i Sverige 

I Sverige har vi numera ingen central statlig granskning av läromedel. Statens läroboksnämnd 

fanns fram till 1974 och efter det tog statens institut för läromedelsinformation över. Deras 

uppgift var att granska och informera om olika läromedel som fanns men framförallt 

läromedel inom samhällsvetenskapliga ämnen. Statens institut för läromedelsinformation 

började 1991 avveckla granskningen av läromedel och lades sedan ner. Granskningen utförs 

numera av producenter, konsumenter, föräldrar och Skolverket (Carlsson, von Brömssen, 

2011). Tanken är att granskningen och bedömningen av läromedel ska göras av professionella 

lärare och de som använder läromedlen. Utifrån de mål som finns i kursplaner och läroplaner. 

Skolverket har granskat läromedel en gång på 18 år, vilket ger en tydlig bild av att 

läromedelsgranskning inte är högprioriterat (Carlsson, von Brömssen, 2011). I detta fall är det 

viktigt att lärarna får kompetens inom granskning av läromedel, ökad läromedelkunskap i 

lärarutbildningen för att stärka lärarnas bedömning och granskning av läromedel, menar 

Johnsson Harrie (2009). 

Läromedlen kan ses som läroplanens konkreta form och en ramfaktor som påverkar 

undervisningens innehåll. Läromedlen är dock inte det enda som påverkar undervisningen och 

dess innehåll. Staten har olika sätt att utforma sin styrning och sina försök att påverka skolans 

verksamhet genom exempelvis skollag och läroplaner. Johnsson Harrie (2009) har gjort en 

studie angående statens granskning av läromedlen i Sverige. Vi har använt oss av två av dessa 
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fyra kategorier vår analys, beskrivningen av de två bedömningskategorierna går att återse i 

metodavsnittet.  

3.2 Lärobok som verktyg i undervisningen 

Här följer ett litteraturavsnitt baserad på forskning från Englund (1999).  

Läroböcker har flera funktioner i klassrummet. Genom att arbeta med läroboken håller man 

eleverna sysselsatta med att läsa och skriva. Eleverna blir dessutom mer disciplinerade av att 

använda sig av läroböcker då de arbetar hårdare samt läser mer läxor. Den praktiska sidan av 

läroboken ska inte i dessa fall underskattas. 

Englund (1999) anser även att läroböcker är ett redskap i arbetet som är nödvändigt för att 

underlätta arbetet för lärarna. Dessa läroböcker är något som lärare använder sig av trots att 

många lärare visar missnöjdhet över böckerna. Lärarna har stora krav på sig att alltid förändra 

sina sätt att arbeta på, och att använda läroboken kan vara ett sätt att underlätta 

förändringsarbetet. Detta eftersom den oftast är uppdaterad i vad som händer i skolvärlden. 

Att använda en lärobok är ibland inte alltid ett fritt val för en lärare, oftast spelar ekonomin en 

stor roll i hur många läroböcker man kan använda sig av som lärare. För att det ska bli 

ekonomiskt hållbart för skolan krävs det att många elever använder böcker som köps in. 

Arbete med en lärobok kan underlätta undervisningen för elever som inte kommer till skolan 

av olika anledningar. Då en lärobok används kan läraren lätt peka ut i boken vad eleven ska 

göra för att komma ikapp de övriga i klassen. Det är lätt för eleverna att använda sig av en och 

samma bok istället för att få faktablad, övningshäften och artiklar. Med en bok kan de enkelt 

ta hem den och läsa eller göra läxan.  

Englund (1999) menar att läroboken måste användas på rätt sätt av läraren för att eleverna ska 

få en chans att ha inflytande i undervisningen. Använder man läroboken strikt öppnas det inga 

möjligheter för eleverna att ha ett inflytande över undervisningen. Samma sak om läraren 

väljer att planera undervisningen och tempot på undervisningen utifrån avsnitten i läroboken. 

Använder lärarna läroböcker finns möjligheten att elevernas inflytande i undervisningen kan 

försvinna då de måste följa böckerna från sida till sida (Englund, 1999). 

3.3 Lärobok – Dess ställning i undervisningen 
Läroboken som tryckt läromedel kan uppfattas som gammaldags, utdaterad och ifrågasätts 

från många håll. Detta kan vi också läsa i den rapport som FSL (Föreningen Svenska 

Läromedel) har sammanställt utifrån enkätfrågor till 766 lärare. Lärarna som besvarat enkäten 
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undervisar på olika stadier, fördelningen av undervisande lärare är ungefär 1/3 på varje grupp 

där grundskolan 1-6 är den första, 7-9 den andra och gymnasiet den tredje och sista. 

Enkätfrågorna avser läromedel i form av tryckta läroböcker, IT-baserade läromedel, 

skönlitteratur samt tidskrifter. Rapporten från FSL ifrågasätter tryckta läromedel och frågar 

sig om det är något som fortfarande används. Det visar sig vara fallet. Enligt en rapport från 

Skolverket (2006) har läroboken en stark ställning i undervisningen, då de flesta lärare 

använder läroböcker regelbundet. Enligt enkätundersökningen från FSL, framkom att 82 % av 

lärarna använder läroböcker regelbundet och enligt undersökningen är det endast 1,7 % av 

lärarna som aldrig använder tryckta läromedel exempelvis läroböcker (Levén, 2003). 

Enligt samma studie uppger närmare tre fjärdedelar av lärarna att läromedlen är ett väsentligt 

stöd för elevernas lärande. Läromedlen ses inte bara som ett stöd för eleverna utan också för 

lärarna, särskilt tryckta läromedel ses som ett stöd i lärarnas sätt att arbeta. Andra läromedel 

såsom IT (informationsteknik) och skönlitteratur ses inte alls som ett stöd i samma 

utsträckning (Levén, 2003). 

Nedan redogörs för resultaten från FSLs rapport (2003). Närmare 75 % av de tillfrågade 

lärarna har en stor tilltro till läromedel då de menar att de är ett väsentligt stöd i relativt hög 

eller mycket hög grad i fråga om elevernas lärande. Det är bara knappt 15 % av de tillfrågade 

lärarna som är osäkra på om läromedlen ger ett tillräckligt stöd i elevernas lärande. 

Skolverkets rapport (2006) menar att det är lärarnas pedagogiska grundsyn som har betydelse 

för hur läromedel används i undervisningen.  En av anledningarna till att en lärare väljer ett 

visst läromedel är att det överensstämmer med den syn läraren har på kunskap och lärande 

samt lärarens undervisningsstil. 

I rapporten (Skolverket, 2006) finner vi flera förklaringar till läromedlens starka ställning hos 

lärarna i undervisningen. Skolverket (2006) menar att läroböcker har flera olika roller, en av 

dessa är en kunskapsgaranterande-auktoriserande roll. Rollen avser dels det faktum att 

läroboken ofta ses som en garanti för måluppfyllelse. En roll som också avser den särskilda 

ställning som läroböcker precis som uppslagsböcker har haft, och fortfarande har i samhället. 

Läroböcker har också en gemensamhetsskapande-sammanhållande roll vilket är baserat på 

forskning som tyder på att läroboken ger ett sammanhang i undervisningen för både lärare och 

elever. Läroböcker underlättar också undervisningen genom en kombination av dess 

kunskapsgaranterande-auktoriserande roll samt gemensamhetsskapande-sammanhållande roll. 

Läroboken underlättar för läraren även då det gäller kunskapsmätning och utvärdering. 
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Eftersom läroböcker äger en viss auktoritet är det mot läroböckernas förmedlade kunskap som 

elevernas kunskap mäts. Dessutom har läroböcker också en disciplinerande roll i betydelsen 

att eleverna hålls sysselsatta, läroboken förhindrar på det viset en stökig lärsituation enligt 

Skolverket (2006). Dessa olika faktorer, eller roller som läroböckerna har är troligtvis 

bidragande faktorer till att läroböcker har en så stark ställning bland lärare. 

3.4 IT i undervisningen 
I ett stödmaterial skrivet av Myndigheten för skolutveckling (2007) nämner man hur 

användandet av digitala lärresurser kan påverka undervisningen i skolan. De fördelar som 

finns med att använda sig av digitala lärresurser är bl.a. att man kan effektivisera inlärningen 

genom att använda sig av olika ämnesinnehållande program. Det ökar motivationen då det är 

en miljö som är ny, spännande som de studerande känner igen från andra miljöer som 

exempelvis hemmet. Skolan har även en uppgift att se till att eleverna blir stimulerade och lär 

sig digital kompetens vilket kommer med stor möjlighet vara en kunskap som kan krävas i det 

framtida yrkeslivet (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

IT i undervisningen för även med sig en del att tänka på. Skola och lärare behöver vara 

medvetna om det är säkra källor som eleverna använder sig av i sökandet av information. 

Lärare behöver även mer utbildning inom IT än vad som ges idag. Att arbeta med IT i 

undervisningen gör att läraren behöver mer kunskap om hur datorer och program fungerar. 

Lärare och elever behöver även lära sig att hantera all information samt veta vad de kan 

använda och inte kan använda samt vad de får göra med det egna material som de skapar i 

skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Idag är inte skolan lika utvecklad som 

samhället när det gäller IT. Lärarna behöver mer kompetensutveckling inom IT menar 

Skolinspektionen (2011). 

Att använda sig av IT istället för tryckta läromedel har vissa fördelar. Med IT kan ny 

information lättare och enklare uppdateras. Direkt återkoppling är något som eleven kan få 

genom att snabbt söka reda på vad ett ord som de har svårt att förstå betyder med hjälp av 

ordprogram i datorn. Filmsekvenser där eleverna kan se hur en laboration går till kan vara ett 

stöd för eleven (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

I läroplan och kursplan för svenska som andraspråk i grundskolan från år 2011 nämns bland 

annat att eleverna ska i undervisningen i svenska som andraspråk få redskap för att kunna 

tolka och förstå olika typer av internetbaserade texter som till exempel blogginlägg. Eleverna 

ska också få kunskap i att använda digitala verktyg som används vid planering och 
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genomförande av presentationer som kan vara både skriftliga och muntliga. De ska också få 

kunskap i hur datorn kan vara till hjälp i textbearbetning (Skolverket 2011). 

När det gäller IT i skolan är det oftast ekonomin som styr omfattningen av användandet. Det 

kostar att köpa in datorer och andra IT-hjälpmedel men eftersom IT är en del av elevernas 

vardag kan de flesta hantera IT och att utbilda eleverna är troligtvis inte behövligt 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

IT-användandet i skolan är en viktig del av undervisningen och lärare behöver kunskap och 

vilja i användandet av IT som ett läromedel. 

3.5 Modeller för inlärning 
Läromedlens upplägg baseras på forskning inom pedagogik och för att bättre förstå varför 

läromedel har utformats på ett visst sätt kan det vara bra att känna till de två största 

pedagogiska teorierna just nu samt hur de påverkar undervisningen. 

Behaviorismen har flera grundidéer. En av dem är att olika beteenden åtföljs av konsekvenser 

och genom att positivt förstärka ett önskvärt beteende upprepas troligen det goda beteendet. 

Negativt beteende ger istället negativa konsekvenser (Mitchell & Myles, 2004). 

Behaviorismen betonar motivation genom yttre stimuli i form av belöning och bestraffning. 

Genom att belöna ett gott beteende förstärks relationen mellan det goda beteendet och den 

angenäma följden (Dysthe, 2003). En frukt av detta sätt att tänka kring lärande har inom 

skolans värld exempelvis varit bruket av guldstjärnor som belöning och skamvrå som 

bestraffning. Tidig behaviorism förklarade lärande genom den enkla formeln stimulus → 

respons (Säljö, 2004). Den stimulus som människan utsätts för skapar respons i någon form. 

Ett exempel på stimulus kan vara att den lärande, eller i skolans värld eleven, läser ord som 

finns nedtecknade på ett papper och därefter ges ännu mer stimulus genom att eleven får träna 

på att skriva ner orden. Resultatet av detta blir att eleven lär sig att stava ordet rätt. 

Den behavioristiska synen på lärande innebär att olika delar av en helhet kan undervisas var 

för sig utanför sitt vanliga sammanhang. I ett språksammanhang kan detta innebära att 

grammatikregler tränas utan att tillämpas i naturliga sammanhang. Denna syn innebär också 

att bedömning av elevens kunskap baseras på kunskap i det enskilda momentet. Enligt denna 

teori måste test genomföras med jämna mellanrum för att få en säkerhet i att eleven fått 

nödvändig kunskap för att kunna gå vidare till nästa steg. Lärande sker hierarkiskt därför 
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krävs kunskap i tidigare fält för att inläraren ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap (Dysthe, 

2003). 

Läromedel, och då främst läroböcker, utformade utifrån en behavioristisk teori baseras på 

uppgifter med tydliga rätt och fel där eleven ska kunna utläsa om den har gjort rätt eller fel. 

Enligt denna teori, som har sitt ursprung i psykologins värld, var en tidig övertygelse att 

lärande skulle ske genom att öva, repetera och imitera samma struktur om och om igen. I 

andraspråksinlärning lades också en stor vikt på att koncentrera sig på svåra skillnader som 

kan finnas mellan förstaspråket och andraspråket, vilka skulle tränas upprepade gånger. 

Behaviorismen var den dominerande synen på lärande från 1900-talets början till dess mitt då 

den började ifrågasättas från olika håll (Mitchell & Myles, 2004). 

Sedan 1990-talet har det sociokulturella perspektivet varit ett dominerande förhållningssätt till 

lärande. Sociokulturellt lärande handlar mycket om den proximala utvecklingszonen, det 

handlar om en kunskap eller förmåga som inläraren inte riktigt har uppnått än, men med lite 

hjälp kan uppnå. Denna hjälp kallas ofta för stöttning (Mitchell & Myles, 2004). En annan 

stor och viktig byggsten i den sociokulturella teorin är att lärande sker i samspel med andra 

människor och den omgivning som inläraren befinner sig i (Dysthe, 2003). 

Den sociokulturella teorins förgrundsgestalt är Lev Vygotskij. Vygotskij menar att 

människans lärande är mer komplicerat och komplext än den enkla formel som förklaras i 

avsnittet om behaviorismen. I vårt lärande finns det fler saker som påverkar än direkta 

stimulus. Dessa andra betydelsebärande faktorer för lärande är redskap och tecken. Genom 

dessa faktorer utförs det Vygotskij kallar för mediering (Säljö, 2004). De medierande 

verktygen eller redskapen är kunskapsbärare i symbolisk mening. Det kan vara att vi målar ett 

kryss på handen för att minnas något viktigt, krysset talar inte om vad det är som skall minnas 

men när vi ser krysset påminns vi om dess betydelse. I skolans värld kan läroböcker vara ett 

medierande redskap för en elev.  Ibland kan det räcka med att eleven tar med sig läroboken 

hem för att minnas vad den skulle lära sig. 

Dysthe (2003) menar bland annat att lärande är situerat, i huvudsak socialt samt medierat. 

Lärandet bör ske i ett sammanhang, i en kontext, som är naturlig. Förespråkare för denna teori 

menar att det i vardagen inte finns några situationer som är frikopplade från omvärlden och att 

det inte bör vara så då det gäller lärande heller. Det som lärs in bör i skolan vara autentiska 

aktiviteter och undervisningen bör sträva efter att efterlikna livet utanför skolan.  I betydelsen 
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att lärandet är socialt menas att samspelet med personer i vår omgivning är av stor relevans 

för inlärning (Dysthe, 2003). 

Pauline Gibbons är forskare inom andraspråksinlärning som arbetar utifrån den 

sociokulturella teorin. Hon förespråkar ett arbetssätt där ett moment i undervisningen 

behandlas på flera olika sätt, från muntligt till skriftligt, från berättande till skrivande och från 

lyssnande till läsande. Gibbons talar om läromedel som annat än endast läroböcker, hon ger 

flera exempel på enkla läromedel som kan användas i undervisningen, oftast bilder och 

bildsekvenser (Gibbons, 2002). 

Cummins modell för andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling är en modell som 

ofta återkommer inom forskningen (figur 1). Modellen syftar till att vara en hjälp för lärarens 

undervisning. Enligt modellen är målet att undervisningen skall ligga på en kognitiv samt 

kontextuell nivå som är utmanande, men inte för svår för eleven. Detta gäller också 

läromedlen och hur de bör utformas. Enligt Cummins bör undervisningen ligga på en nivå 

som är anpassad för andraspråksinläraren, kontextuellt bunden och kognitivt enkelt, för att 

sedan bli kognitivt svårare och därefter även kontextuellt obundet. Undervisningen skall hela 

tiden befinna sig i den proximala utvecklingszonen. Det är inte önskvärt att hamna i det fält 

som är kognitivt enkelt och kontextuellt obundet men att någon enstaka gång befinna sig i det 

fältet kan vara okej. Där får eleven ingen kognitiv utmaning samtidigt som det eleven gör är 

kontextuellt obundet, eleven utvecklas då inte optimalt (Holmegaard & Wikström, 2004). 

Även de läromedel som används i undervisningen bör befinna sig i det fält som passar den 

nivå inläraren befinner sig i och där den kan utvecklas och få stöttning. 

 

Figur 1 Cummins modell 
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Modellen ovan illustrerar på vilken nivå undervisningen kan befinna sig på för att ge bästa 

resultat för en andraspråksinlärare. Undervisningen bör starta i det nedre vänstra fältet och 

vara kognitivt lätt samt situationsberoende, alltså i en kontext. Exempel på aktiviteter som 

passar in i detta fält är att återge upplevelser, namnge samt beskriva iakttagelser. I detta fält 

övas inläraren i ett vardagsspråk. Undervisningen följer sedan pilen uppåt mot det fält där 

undervisningen fortfarande är situationsberoende men har en svårare kognitiv nivå. I detta fält 

bör stora delar av undervisningen ske för andraspråksinlärare eftersom den kognitiva nivån 

hela tiden kan höjas i relation till elevens språkkunskaper. De färdigheter som utvecklas i 

detta fält är bland annat att jämföra, sammanfatta och söka lösningar på problem. När eleven 

är på en avancerad nivå bör de huvudsakligen arbeta i det fält som pilen pekar på i det övre 

högra hörnet. Detta är ett fält där undervisningen har en hög kognitiv nivå och dessutom är 

situationsoberoende. Till detta fält hör ett skolspråk där färdigheter som argumentation, kritisk 

värdering, värdering, hypotesformulering och förutsägning av resultat utvecklas. I det nedre 

högra hörnet bör däremot ingen undervisning befinna sig eftersom det inte leder till någon 

utveckling i språket (Holmegaard & Wikström, 2004).  

3.6 Läsninlärning 

En viktig del i elevernas förståelse och utveckling i språket är läsandet. En av uppgifterna 

läromedlen har är att förmedla kunskap i läsning. Gibbons (2010) uppger att ett problem med 

mycket av den forskning om de teorier som finns kring läsinlärning är att den inte är anpassad 

för andraspråksinlärare. Läsinlärningsmodeller utgår oftast ifrån att inläraren redan behärskar 

språket och känner till ord och begrepp. Det finns fler strategier, eller modeller, för 

läsinlärning än de som tas upp här. Nedan redogörs för två av dessa modeller. 

Bottom-up utgår ifrån ett tänkande där inlärningen sker från detalj till helhet. Läsaren 

fokuserar först på ljuden och de bokstäver de representerar, ljudar texten. Därefter 

sammanfogas ljuden till ord som bildar meningar (Reichenberg, 2000).  Det är ett 

läsinlärningssätt som kan vara bekant för den som sett barnprogrammet Fem myror är fler än 

fyra elefanter där ord i återkommande inslag i programmet ljudas fram. Texter som är 

uppbyggda efter denna modell har sin start i korta enkla ord som utvecklas till grammatiskt 

och vokabulärt styrda korta meningar (Gibbons, 2010). 

Läseböcker skrivna utefter bottom-up innehåller en tydlig repetition av ett särskilt fonem i det 

svenska språket tränas, detta fonem, eller ljud förtydligas genom exempelord i texten. Dessa 

texter blir således upprepande, dessutom har texterna en stuktur som oftast inte i någon mån 
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påminner om det talspråk eleverna kommit i kontakt med. Texternas innehåll liknar i handling 

och uppbyggnad inte heller vanliga texter (Gibbons, 2010). Viss kritik har dock framkommit 

på denna modell då forskning ej kunnat fastställa hur läsarens förkunskaper och förväntningar 

påverkar den text som läses (Reichenberg, 2000). Gibbons (2010) framför också kritik mot 

denna metod då arbetssättet som baseras på ljudning är svårare för en inlärare som inte är 

bekant med de ljud som texten baseras på. Det blir svårt att lära sig att läsa på ett språk som är 

obekant med ljud som är nya (Gibbons, 2010). 

Top-down är en metod som till skillnad från den tidigare nämnda metoden utgår från helhet 

och fokuserar senare på detaljer. Läsarens förväntningar styr mycket av läsandet och under 

tiden som läsaren processar texten förkastas eller bekräftas de troliga utgångarna för texten 

som läsaren ställt upp (Reichenberg, 2000). Läsarens tidigare erfarenheter av omvärlden och 

språket har en stor del i denna modell. Den vana läsaren påverkas under läsningen av kunskap 

som finns inom fältet (semantik), kunskap om språkets struktur samt kunskap om förhållandet 

mellan ljud och bokstav (Gibbons, 2010). Denna tidigare kunskap innebär att läsaren inte 

behöver läsa varje ord eller bokstav för att tillgodogöra sig texten. Men även denna metod har 

fått bemöta en del kritik. Reichenberg (2000) menar bland annat att studier visat att läsaren 

fixerar blicken vid ordens olika delar under läsning och har inte endast översiktlig läsning. 

Gibbons (2010) menar dessutom att det är osäkert ifall andraspråksinlärare har samma 

förkunskap som den person som läser på sitt modersmål. En andraspråksinlärare har inte 

heller alltid de kunskaper i språkets struktur som innebär att de kan förutse textens utveckling. 

Andraspråksinlärarna kan också i sin läsning vara ovetande om betydelsen i småord som talar 

om för läsaren att något är underordnat eller står i relation till tidigare nämnd information. 

Om dessa småords betydelse inte uppfattas blir det svårare för läsaren att urskilja textens 

centrala delar (Gibbons, 2010). Utifrån kritiken på dessa båda metoder eller syner på läsning 

har en tredje metod uppkommit. Denna metod eller teori kring hur läsning och inlärning av 

läsning fungerar kallas för en interaktiv strategi. Denna strategi blandar den syn som finns i 

bottom-up med top-down. Läsandet går från helhet till detalj och sedan tillbaka igen. Läsaren 

använder sina erfarenheter och kunskaper för att förutse, men läsaren avläser också orden i 

sina mindre betydelsedelar. Det är både språkets utformning och innehåll som påverkar 

förståelsen av texten. Genom våra tidigare erfarenheter av hur texter i olika genrer är 

utformade interagerar vi med texten då vi implicerar våra förutsägningar på texten. Det är inte 

bara ordens direkta betydelse utan också dess sammanhang som är betydelsefulla för vår 

textläsning (Gibbons, 2010). 
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Det sociokulturella och behavioristiska förhållningssättet är två olika teorier som trots sina 

olikheter kompletterar varandra och kan vara betydande då det gäller hur läromedel utformas 

och används. Top-down och bottom-up är olika modeller för läsinlärning som också dessa 

påverkar läromedlens utformning.  

4. SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER 

I början av detta avsnitt kommer vi att sammanställa intervjuerna var för sig. Därefter följer 

delar där vi binder ihop de åsikter och svar som framkommit under intervjuerna. 

4.1 Intervjuer 

4.1.1 Lärare Marie, skola A 

Marie är 45 år och har arbetat som lärare sammanlagt i ca 20 år. På skola A har hon arbetat i 

sju år. Skola A har få elever med utländsk bakgrund som är i behov av svenska som 

andraspråk. Informanten har tio elever som hon undervisar i svenska som andraspråk i årskurs 

3-9. Marie har 60 högskolepoäng inom ämnet svenska som andraspråk. Marie använder sig 

mest av läroböcker i undervisningen. Andra läromedel hon använder är datorer och spel för att 

det ska bli mer variation. 

Marie brukar välja olika delar ur läroböckerna (bilaga 2) för att göra ett mer individanpassat 

material till eleverna, eftersom det ofta brukar vara stor kunskapsskillnad mellan eleverna i 

svenska som andraspråk. Hon kartlägger elevernas kunskaper i språket genom att göra ett så 

kallat ”bokup test
1
” med dem. Marie försöker använda samma material till de elever som går 

på högstadiet men när hon anser det behövligt individanpassar hon materialet. De yngre 

eleverna får alltid individanpassat material eftersom hon arbetar med de yngre eleverna en och 

en istället för i grupp eftersom de går i olika klasser och årskurser. Marie vill ändra på detta 

för att få en mer kvalitativ undervisningsmiljö för eleverna. 

Marie använder sig inte lika mycket av eget material som färdigt material. Det händer ibland 

men det tar mycket tid att tillverka eget undervisningsmaterial och den tiden finns inte, menar 

Marie.  Anledningen till att hon använder sig av läroböcker är för att kunna välja flera texter 

och övningar från olika läroböcker. På det sättet kan hon bygga ett eget komplett läromedel 

                                                 
1
 Bokup-test är ett prov som utförs både skriftligt och muntligt. Eleven får poäng på antalet rätta svar och dessa 

poäng används som grund då elevernas språkkunskaper kartläggs. Bokup-test finns på olika nivåer. 

(http://www.bokup.se/birgitta_johansson/birgitta_johansson.html, 2011) 

http://www.bokup.se/birgitta_johansson/birgitta_johansson.html
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vilket är bra, menar Marie. Marie berättar även att hon använder sig av läroböcker från flera 

förlag för att hon ska kunna få så mycket inspiration som möjligt. Marie arbetar mest med 

boken ”Kom i gång åk 7-9” då hon anser att boken täcker de flesta moment som hon vill att 

undervisningen ska innehålla samt att eleverna kan arbeta självständigt med boken. Enligt 

Marie går inte boken in på djupet i varje moment utan den tar bara upp det ytliga vilket hon 

tycker är väldigt synd. Hon skulle vilja att det fanns en bok som hade allt för Svenska som 

andraspråk så att hon inte behöver välja ut olika delar ur varje bok även om den boken skulle 

bli väldigt tjock och svår att arbeta med.“Eleverna får arbeta grundligt med häftena, sedan tar 

jag in materialet och går igenom deras svar. Det är viktigt att eleverna förstår övningarna och 

därför försöker jag se till att de förstår vad de skriver och svarar innan de går vidare till nästa 

del” säger Marie. Hon menar även att eleverna försöker ”luras” med att de förstår texterna och 

övningarna genom att nicka och le. Enligt Marie är instruktionerna till övningarna inte alltid 

lätta att förstå för eleverna så hon får ofta hjälpa till att förklara för dem. Det egna materialet 

som hon brukar göra är övningar som hon tycker att böckerna har brist på och det är 

framförallt skrivövningar som hon utformar. 

Hon anser att stödet i läroböckerna är bra. Det har kommit mer och mer på senaste tiden och 

de börjar bli väl utformade. Hon upplever att läroboksförfattarna har fått upp ögonen för 

ämnet svenska som andraspråk. Det som är sämre är att böckerna är utformade i olika 

grammatiska delar samt olika texter och att man får pussla ihop många läroböcker för att få ett 

material som kan uppnå målen i kursplanen. Men hon upplever att böckerna ”Kom i gång” 

känns anpassade för att uppnå målen i kursplanen. Trots att den inte är djupgående tar den upp 

det som känns relevant. Det finns böcker som hon tycker är bra som ett språkligt stöd för 

eleven och den serien heter ”Stegen”. ”Stegen” är böcker som inriktar sig på andra ämnen 

som t.ex. naturorienterande ämnen, samhällsorienterade ämnen och hem och 

konsumentkunskap för elever med svenska som andraspråk. I böckerna tas det upp 

begreppsord som används inom skolämnet. Därför beställer Marie hem böckerna som hon 

delar ut till de som är lärare i de ämnen som påverkas. Eleverna brukar även ha med sig 

böckerna på lektionerna som stöd för att förstå ord och begrepp som används i 

undervisningen. Hon brukar även själv arbeta med eleverna med dessa böcker i mån av tid. 

Marie tycker att vissa böcker i svenska som andraspråk är bra. Enligt Marie borde alla 

ämneslärare använda sig av böckerna i serien “Stegen” i undervisningen. Marie använder sig 

även av spel i undervisningen och det spel hon använder mest är ett spel där en serie kort med 

bilder föreställer en händelse. Eleverna ska sedan bygga ihop händelsen med hjälp av korten 
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och återberätta den. Marie tycker att det som är bra med spelet är att eleverna tycker att det är 

roligt och hon kan variera genom att de ibland får skriva ner berättelsen eller berätta den 

muntligt. Spelet finns i olika nivåer, nybörjarnivå innehåller ca 4-5 bilder och avancerad nivå 

innehåller ca 12 bilder. 

Datorer använder hon i liten utsträckning i sin undervisning. Det är bara någon enstaka elev 

som använder dataprogrammet ”Lexia” som hon har fått av specialpedagogerna på skolan. 

Programmet innehåller stavning och ordinlärning. Eftersom eleverna inte har egna datorer är 

det svårt att använda datorn i undervisningen, menar hon. Men de elever som får en egen 

laptop på grund av dyslexi brukar hon låta arbeta mer med datorprogram under lektionstid. 

Lektion.se och liknande internettjänster använder hon sig inte mycket av, men ibland kan hon 

gå in på lektion.se och titta om det finns något som är intressant. Men det är sällan hon hittar 

något som täcker allt hon vill ha med i en lektion och som hon kan använda sig av i sin 

undervisning. 

Lektion.se används mer som en sida där hon kan hitta inspiration till framtida lektioner. Marie 

nämner även att lektion.se ses som en lathet från andra kollegor på grund av att man inte 

planerar sina egna lektioner. Hon tycker att det är svårt att använda en annan lärares material 

då det är svårt att veta vad grundtanken med övningarna eller lektionerna är. Det bästa enligt 

henne är att använda sig av läroböcker för då vet hon vilket syfte det är med det hon ska göra. 

Att arbeta tillsammans med en annan kollega eller lärare skulle hon kunna tänka sig vara 

bättre men just nu arbetar hon själv vilket hon tror kan vara vanligt när det gäller ämnet 

svenska som andraspråk. 

4.1.2 Lärare Karin, Skola B 

Karin är 42 år och har arbetat som lärare i ca 17 år, på skola B har hon arbetat i 5 år. Skola B 

är en låg- och mellanstadieskola och på skolan finns förberedelseklasser i låg- mellan-, och 

högstadiet. Förberedelseklasserna har mellan sju och 15 elever i klasserna. Karin har läst 60 

högskolepoäng i ämnet svenska som andraspråk. 

Karin använder sig av olika läromedel, framförallt läroböcker (bilaga 3) men även mycket 

eget material. Hon har två böcker som hon använder som basläromedel, Svenskbiten och 

Mattegruvan, båda böckerna är anpassade för nybörjare i svenska som andraspråk. Enligt 

Karin är det som är bra med Mattegruvan att de har fokus på de matematiska termer som 

eleverna behöver för att förstå matematiken samt att Svenskbiten är anpassade till elever i 
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förberedelseklass. “Jag använder mig av läroböcker för att jag känner en trygghet i att 

eleverna alltid kommer komma i kontakt med allt de behöver lära sig” säger Karin. 

Karin berättade att det ibland kan komma elever mitt under terminen och om hon redan har 

gått igenom exempelvis färgerna vill hon inte göra det i helklass ytterligare en gång utan då 

vet hon att eleven kommer att lära sig färgerna i läroboken. Enligt Karin kan läroböckerna 

ibland ha ett för svårt språk för att hennes elever ska förstå instruktionerna, vilket brukar 

resultera i att hon får förklara på ett mer tydligt språk så att de förstår vad de ska göra i 

uppgiften. Dock får inte instruktionerna bli för enkla eftersom eleverna måste träna sig på att 

tyda instruktionerna, menar Karin. 

Ett annat läromedel som Karin tycker om att använda i undervisningen är bildordlistor för att 

det enligt henne är ett bra pedagogiskt läromedel som hjälper eleverna att förstå orden genom 

bilderna. Eleverna brukar med hjälp av bilderna översätta från sitt modersmål till svenska. 

Karin brukar även låta eleverna få arbeta med bildordlistor med sina modersmålslärare, då 

hon har märkt att det går bra när de får översätta från modersmål till svenska via bilderna. 

Hon tycker om att det är mycket färger i bilderna som finns i böckerna. Det tilltalar eleverna 

att lära sig ännu mer. Karin försöker alltid använda läromedel som är färgglatt för att göra 

undervisningen lite roligare. 

Det är sällan Karin köper in böcker till hela klassen. De böcker som hon köper in är 

basmaterialet som eleverna även får behålla då de går vidare till grundskoleklass. Hon brukar 

beställa hem några få böcker och sedan hämta inspiration eller ta idéer ur böckerna. 

Skönlitterära böcker är ett läromedel som alltid ingår i hennes undervisning. Eleverna brukar 

få en läsläxa med sig hem varje vecka och eleverna väljer alltid sina egna böcker med hjälp av 

Karin. Enligt Karin bör böckerna som hon använder innehålla många bilder. En del böcker 

innehåller enbart korta texter med ca tre ord medan andra böcker innehåller lite mer text. 

Ibland kan det vara svårt att hitta skönlitterära böcker som inte är skrivna för småbarn utan 

anpassade för elever i mellanstadieålder. Alla elever läser olika böcker eftersom det är en stor 

spridning i språket bland eleverna. 

Karin gör eget material till undervisningen. Det kan handla om ett tema eller om de har varit 

på studiebesök. Vid sådana tillfällen brukar hon göra lektioner som blir till en repetition på 

studiebesöket och då kan det vara svårt att använda sig av färdigt material. Läxorna gör hon 

alltid själv. Det är läxor som berör ordinlärning, läsning, bild och matematik. Varje läxa är 
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individanpassad, speciellt ordinlärningen och matematiken för att eleverna sällan ligger på 

samma nivå där. När Karin gör sitt egna material brukar hon använda olika söktjänster på 

internet för att hitta bilder. Anledningen till varför Karin gör så mycket eget material är för att 

det hon vill arbeta med inte finns i läroböckerna. 

Lektion.se är en tjänst som är användbar enligt Karin. När hon använder lektion.se så är det 

när hon planerar lektioner och söker inspiration exempelvis vid temaundervisning. Hon 

använder inte lektion.se som en utgångspunkt utan som ett komplement. Dock menar Karin 

att det man ska tänka på när man använder lektion.se är att vem som helst kan lägga ut vad 

som helst och att inget material är granskat. Ibland kan det finnas fel i det man vill använda 

utan att man lägger märke till det. Karin skulle vilja använda mer IT i undervisningen än vad 

hon gör i nuläget. Att använda sig av t.ex. en smartboard eller iPad är en önskan då hon lätt 

kan komma åt bilder ifall det dyker upp okända ord i undervisningen som är svåra att förklara 

menar Karin. På det sättet skulle hon inte behöva lägga tid på att hitta bilder för att förklara 

orden i böcker. 

Läroböckerna (bilaga 3) som Karin använder är anpassade till att klara målen i kursplanen och 

böckerna ger henne ett bra stöd i undervisningen. Enligt Karin får hon ta mycket material ur 

olika böcker för att få fram det kompletta materialet som hon vill använda i undervisningen. 

Det som gör läroböckerna bra, enligt Karin är att hon känner en trygghet i undervisningen och 

att eleverna aldrig missar basala moment när de använder läroböcker. De får alltid kunskapen 

från böckerna. 

4.1.3 Lärare Malin, Skola C 

Malin, 40 år, har arbetat som lärare i ca 15 år och nu arbetar hon som lärare i svenska som 

andraspråk, engelska samt svenska på skola C. Skola C är en skola som finns i en stadsdel i 

Umeå där det bor många personer med utländsk bakgrund. Skolan är en F-9 enhet och Malin 

arbetar med klasserna 6-9. Malin undervisar två olika grupper i svenska som andraspråk, en 

grupp med elever från åttonde klass och en från nian. Båda grupperna består av ca 15 elever. 

Malin uttrycker att hon använder läromedel av olika typer, hon försöker att ha en stor 

variation på de olika typerna av läromedel i svenska som andraspråk som hon använder. Hon 

använder sig delvis av olika läroböcker (bilaga 4) och förutom läroböcker använder Malin sig 

av strömmande media och filmer i sin undervisning. Filmer och annan strömmande media ger 

eleverna också ett sammanhang samtidigt som de enligt Malin lär sig mycket utan att de 

själva inser det. Hon använder sig också av nyheterna på TV som läromedel då hon en gång i 
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veckan tittar på nyheterna med eleverna. Malin använder sig också av olika typer av spel i 

undervisningen, såsom ordförklaringsspelet Alias eller ordbildningsspelet Alfapet. Spelen 

använder hon i undervisningen eftersom hon upplever att eleverna uppskattar den typen av 

aktivitet och att det fungerar bra i grupperna. Eleverna läser också skönlitterära böcker. 

Då eleverna nyligen fått personliga datorer har dessa börjat användas mer i undervisningen 

också. Eleverna kan använda talsyntesen Claroread då de skriver texter. Malin menar att 

Claroread blir både läromedel och hjälpmedel för eleverna. Claroread är ett program i datorn 

som läser upp texten så att eleverna kan höra ungefär hur det låter. Enligt Malin finns det 

många bra konsekvenser av att använda datorer i undervisningen, däremot var det lite 

problematiskt i början då eleverna hellre gjorde andra saker än skolarbete på datorerna. Några 

av eleverna använde datorerna till att spela onlinespel eller vara inne på olika sociala nätverk 

då de först fick dem, men Malin menar att det var en övergångsperiod och att eleverna har 

börjat förstå vilken god nytta de kan ha av datorn i nästan allt skolarbete de gör. 

Malin har inte valt en särskild lärobok att låta arbetet i klassrummet utgå ifrån och eleverna 

har alltså ingen specifik lärobok i svenska som andraspråk. I stället plockar hon delar ur olika 

böcker och delar ut enskilda uppgifter eller samlar ihop olika texter och uppgifter till häften 

som eleverna får ta del av. Till viss del individanpassar Malin detta material så att materialet 

ska ligga på en nivå som eleven kan tillgodogöra sig. Malin berättar att hon till vissa lektioner 

kan göra tre olika varianter som hon delar ut till eleverna baserat på deras färdigheter i 

svenska. Eleverna har fått mappar eller pärmar att samla dessa papper i men enligt Malin 

använder de oftast inte dessa. Istället hamnar materialet som delas ut på lektionerna långt inne 

i elevernas skåp eller i en papperskorg och det blir svårt för Malin att göra uppföljning på 

materialet. Det blir också svårt om inte omöjligt för eleven att se tillbaka och repetera det som 

gjorts tidigare i undervisningen. 

Läraren Malin berättar att hon tidigare gjorde mer eget material men numera gör hon inte det, 

numera letar hon istället material från andra källor. Hon menar att hon nu vet var hon ska leta 

för att hitta rätt vilket hon inte visste innan. Hon har en större källa att hämta inspiration och 

material ifrån idag än vad hon hade för några år sedan. 

Det händer också att Malin hämtar inspiration och uppgifter från tjänsten lektion.se. Malin 

säger att hon går in på den sidan ibland och använder uppgifter som passar in i det moment 

som undervisningen berör för tillfället. Malin menar att hon inte utgår ifrån de 

lektionsplaneringar som finns på lektion.se utan använder dem som komplement till redan 
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planerade lektioner. Hon menar att både hon och hennes kollegor kan uppleva det som ett 

ogenomtänkt arbetssätt att lektioner hämtas och används rakt av. Ingen tanke läggs ner på 

lektionen från lärarens egna sida då lektionsplaneringar från lektion.se utgör grunden för 

undervisningen, anser Malin. 

På frågan om hon anser att läroböckerna är anpassade för att eleverna ska uppnå målen i 

svenska som andraspråk svarar hon att hon tycker det är svårt att svara på eftersom hon inte 

följer någon lärobok från pärm till pärm. Malin resonerar en stund för sig själv och kommer 

fram till att hon ändå tror att läroböckerna är skrivna på ett sätt som ska underlätta för 

eleverna att uppnå målen i svenska som andraspråk. 

4.1.4 Lärare Ann, Skola C 

Ann är 45 år gammal och har arbetat som lärare i ungefär 20 år. Numera är Ann anställd som 

en extra pedagogisk resurs för skola C åk 6-9. Som pedagogisk resurs samarbetar Ann med 

specialpedagogerna och med skolans samtliga lärare. Det innebär bland annat att hon finns 

med som en extralärare på lektioner då det finns ett sådant behov. Hon undervisar också i 

svenska som andraspråk i klass sex och sju. De elevgrupperna som hon undervisar i är 

förhållandevis stora med 21 respektive 16 elever. Ann har läst motsvarande 75 högskolepoäng 

i svenska som andraspråk. 

Ann använder inget särskilt basläromedel som utgångspunkt i undervisningen utan hon 

använder material ifrån olika läroböcker. I urvalet av läroböcker finns övningsböcker och 

ordkunskapsböcker anpassade för svenska som andraspråk. Dessutom använder hon ett 

material som är anpassat för undervisning i svenska på särskolan. Det är ett läromedel som 

hon använder för att hon anser att vissa uppgifter i den passar bra till hennes elever. Hon tar 

också en del material från det läromedel som används i den ordinarie svenskundervisningen 

på skolan. Ett urval av de läroböcker som Ann använder finns i bilaga 4. Anledningen till att 

hon använder ett stort utbud av olika böcker är att hon menar att de elever hon undervisar är 

på varierande nivå i svenska. Ann uppger att en av anledningarna till att eleverna arbetar i 

olika läroböcker är att det finns ett stort utbud av läroböcker. För att eleverna ska kunna få ett 

material som är på rätt nivå använder hon olika böcker. Ann menar också att det finns en 

kreativ vinning i att variera läroböckerna, något som både hon och eleverna uppskattar då 

arbetet upplevs som mindre monotont. Eleverna arbetar med olika läroböcker och 

arbetsböcker parallellt i klassrummet på de flesta lektionerna. De lektioner då eleverna arbetar 

ur sina arbetsböcker är i majoritet och undervisning som inte utgår från olika läroböcker är 
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undantag i undervisningen. Läroböckerna försöker Ann i urvalet anpassa efter varje elev så att 

de får en bok som ligger på rätt nivå för elevens språkkunskaper. Att eleverna har en stor 

spännvidd då det gäller kunskaper och behärskning av språket menar Ann leder till att det blir 

svårare att hålla en röd tråd i undervisningen. De stora elevgrupperna menar hon också bidrar 

till ytterligare svårigheter då det gäller att få en helhet i undervisningen eftersom eleverna 

ligger på så skilda nivåer. 

Ann använder lektion.se ibland men hon ser det som en nödlösning i många fall. Hon menar 

att en del lektioner som finns utlagda där är ordentligt genomtänkta och bra, men att det kan 

vara svårt att hitta dessa bra lektioner. Hon uppger att hon har hittat några bra 

lektionsplaneringar och uppgifter på lektion.se som hon använder i sin undervisning. Ann 

menar att det kan vara bra att använda lektion.se då och då, men inte i en större utsträckning. 

Att låta lektion.se utgöra grunden för undervisningen menar hon tyder på att undervisningen 

kanske inte är särskilt genomtänkt. De lektionsplaneringar som finns att tillgå genom den 

internetbaserade tjänsten är inte framställda i ett särskilt sammanhang menar hon. Ann säger 

att det rent språkligt i form av övningar i grammatik, ordkunskap och dylikt inte finns så 

mycket på lektion.se, åtminstone inte något hon har funnit. Det material som finns på 

lektion.se menar Ann är så pass inkomplett att det inte är lämpligt att använda alltför ofta. 

Ann berättar att hon gjorde mer eget material för några år sedan, men att hon inte längre gör 

det. En anledning till det är att hon inte upplever sig ha tid till att tillverka något. Hon gör 

däremot pedagogiska planeringar till varje moment själv. 

Ann menar att hon numera finner tillräckligt stöd i de läromedel som finns i svenska som 

andraspråk och att det tillverkas och utkommer nya läromedel hela tiden som hon kan hitta 

mycket stöd i. Däremot tror hon att de flesta läroböcker som finns att tillgå idag är anpassade 

efter de gamla läroplanerna från 1994 och inte den nya som trädde i kraft höstterminen 2011. 

Detta tycker hon är sämre då det gäller måluppfyllelse, då läromedel ska användas som stöd 

till att uppnå kursplanens mål. 

Förutom läroböcker används också datorer som läromedel i Anns undervisning. På datorerna 

har eleverna lexikon och program som läser upp texter. Eleverna har glädje och nytta av att 

använda datorerna i undervisningen, menar Ann. Ann upplever att datorn är ett otroligt bra 

läromedel med många möjligheter både för lärare och elev. Datorerna kan användas till 

mycket och kan bland annat bidra med kreativa presentationer och snabba svar kan sökas på 

internet menar Ann. 
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Ann önskar att hon hade kunnat individanpassa läromedlen mer än vad hon gör i nuläget. 

Elevgrupperna är stora och trots att det på varje lektion finns minst två lärare närvarande 

menar Ann att tiden inte räcker till vid lektionstillfällena. Förutom Ann finns även en av 

skolans specialpedagoger med som resurs och hjälp för eleverna, hon upplever sig trots detta 

inte ha den tid som behövs för att anpassa materialet. Eleverna arbetar visserligen utifrån olika 

övningsböcker beroende på vilka nivåer de befinner sig på, men Ann upplever inte alltid att 

det ger en tillräcklig anpassning. 

4.2 Resultat och analys - Informanternas läromedelsanvändning 

De lärare vi har intervjuat har uppgett att de använder olika typer av läromedel i 

undervisningen men något som de har gemensamt är att läroböcker dominerar av de 

läromedel som de använder. Lärarna använder sig i huvudsak av olika läroböcker i sin 

undervisning men några böcker är gemensamma. 

Lärarna som intervjuats väljer att arbeta med olika delar ur olika böcker och det är endast en 

lärare som använder sig av basläromedel. Anledningen till att alla lärare väljer att plocka ut 

delar ur olika läroböcker var att de ansåg att samtliga läroböcker inte levde upp till deras krav 

på vad undervisningen bör innehålla. De använder även olika läroböcker för att 

språkkunskaperna skiljer sig stort i klassgrupperna och även för att individanpassa 

undervisningen mer efter eleverna. Cummins (Holmegaard & Wikström, 2004) menar att 

undervisningens svårighetsgrad är betydande för elevens inlärning. Undervisningen ska vara 

utmanande men inte för svår och därför är det viktigt att de läromedel som används anpassas 

efter elevernas förutsättningar. I Selanders rapport från regeringen (SOU 2003:15) finner vi 

att läroböcker oftast kompletteras på olika sätt genom att den omtolkas och delar utelämnas i 

undervisningen. Läroböcker kompletteras med andra typer av undervisningsmaterial, det är 

sällan som en lärare i undersökningen följer boken från pärm till pärm. Detta observerar också 

Selander i regeringens rapport (SOU 2003:15). 

En anledning att samtliga lärare inte använder sig av ett basläromedel i undervisningen kan 

bero på skolans ekonomi. Englund (1999) menar att lärare oftast inte har ett fritt val när det 

gäller inköp av läroböcker och att många elever måste använda sig av de böcker som köps in 

för att det ska bli ekonomiskt. En ytterligare anledning till att lärarna inte använder sig av ett 

basläromedel kan vara att de inte tycker att det finns något material som täcker allt. Lärarna 

på skola C uttryckte inte detta lika tydligt men genom att tolka och analysera deras svar kan vi 

se att de anser att det inte finns heltäckande läroböcker som går att använda som basläromedel 
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i undervisningen. I sammanställningarna av de läroböcker som lärarna använder (bilaga 2, 3, 

4 och 5) återfinns det en stor andel momentböcker som innehåller exempelvis grammatik eller 

renodlade läs- och skrivövningar. Något som lärarna går miste om i att inte använda sig av en 

baslärobok kan vara att om en elev har varit borta eller om en elev byter skola kan läraren inte 

lika enkelt peka ut vad eleven har missat eller gjort tidigare i boken (Englund, 1999). 

Karin anser att en baslärobok ger trygghet genom att eleverna alltid kan lära sig de saker som 

tas upp i hennes undervisning även om de inte är närvarande under lektionsgenomgångar och 

därför använder hon sig av ett basläromedel. Den tryggheten gäller dessutom när en ny elev 

anländer till klassen. Detta är något Englund (1999) sammanfattar som en 

kunskapsgaranterande-auktoriserande roll och denna trygghetssyn är något som uttrycks hos 

samtliga lärare vi har intervjuat. 

Malin utgår inte från något basläromedel och vad vi förstår av intervjun har hon inte granskat 

något läromedel särskilt noggrant. Hon använder inget läromedel från pärm till pärm men hon 

är ändå övertygad om läromedlen skulle användas på det sättet skulle det hjälpa eleven att 

uppnå målen. Malins syn på läromedel kan liknas vid en auktoriserande och legitimerande 

roll, vilket också kan återfinnas i FSLs rapport från 2003. 

Att inte använda en särskild lärobok att utgå ifrån kan resultera i att lärarna använder sig av 

lösblad och kompendier som delas ut till eleverna. Problemet med att använda sig av lösblad 

och kompendium är att det kan bli svårare för eleverna att ta med sig dessa hem men de 

tenderar också oftast att försvinna direkt efter eleverna har lämnat klassrummet, menar Malin. 

I våra intervjuer kom det fram att de lärare som inte använder sig av en baslärobok menade att 

lösbladen oftast försvann och att detta var ett problem, särskilt vid repetitionstillfällen. 

Englund (1999) skriver att läroboken underlättar detta genom att eleverna lätt kan ta med sig 

sin bok hem och utföra läxan i boken. 

4.3 Egna och andra lärares läromedel 

De lärare vi har intervjuat skapar ibland egna läromedel för undervisningen som vi i våra 

intervjufrågor har kallat för eget material. Lärarna gör inte särskilt mycket material själva och 

uppger tidsbrist som anledning till det. En annan anledning till att de inte heller gör mycket 

eget är för att de anser att det redan finns läromedel och att de inte behöver göra eget material 

som komplement i undervisningen. Marie och Karin är de lärare som uppger att de gör mest 

eget material till sin undervisning. Den främsta anledningen till att de tillverkar egna 

läromedel är att de anser att det de vill arbeta med inte finns i läroböckerna. Enligt de 
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intervjuade lärarna underlättar det även för den individanpassade undervisningen att använda 

eget material som kan behövas då eleverna befinner sig på olika nivåer i språkinlärningen. 

Några av de lärare vi intervjuade menade att det lätt kan bli en ”lathetsstämpel” på den lärare 

som använder till exempel lektion.se och tar andras lektioner istället för att göra egna (av egna 

erfarenheter har vi stött på tillfällen under praktikperioder där lärare av olika anledningar som 

t.ex. tidsbrist, brist på idéer till lektioner använder sig av lektion.se som en inspirationskälla 

till framtida lektioner). Karin säger i sin intervju att hon enbart använder sig av lektion.se när 

hon planerar ett tema. Lärarna uppger att de inte använder sig av tjänsten utan att veta vilket 

syfte lektionen har. Tjänsten är inget de vill använda bara för att de inte har något annat att 

göra i klassrummet. De uppger även att det finns en risk med att använda sig av lektion.se, då 

inget material är granskat och det kan finnas stavfel och fakta som anges i texterna kanske 

inte alltid stämmer. Detta kan sättas i relation till det Skolverket (2006) uppger om att tryckta 

läromedel alltid är granskade ur både språk och innehållssynpunkt. 

Utöver läroboken så finns det även en rad andra läromedel som används i undervisningen i 

FSLs rapport (2003) nämns bl.a. film, bildband, skönlitteratur, IT-baserade läromedel, 

internet samt spel och tidskrifter. 

Spel, internet, IT-baserade läromedel och tidsskrifter har en mindre roll i undervisningen hos 

de lärare vi har intervjuat. Dessa läromedel är oftast de som har mest koppling till vardagliga 

livet eftersom de inte alltid är gjorda för att vara anpassade som undervisningsmaterial. De 

läromedel som kan vara anpassade till undervisningen är de dataprogram och spel som 

samtliga lärare har angett att de använder i viss utsträckning i undervisningen. Dock anger 

lärarna på Skola C att det använder datorerna regelbundet i undervisningen och detta kan bero 

på att varje elev har tillgång till egna datorer. Men på skola A och B så har inte eleverna 

tillgång till datorer på samma sätt utan arbetar mer med klassrumsdatorer och på så sätt 

minskar användandet av datorprogram i undervisningen. Tillgången till datorer kan påverkas 

av skolans ekonomiska situation vilket också Myndigheten för skolutveckling (2007) menar. 

Ekonomin påverkar både inköp och utbildning inom IT för personal. De datorprogram som i 

våra intervjuer har framkommit som de mest populära bland skolorna som ingår i 

undersökningen är ett ordförklaringsprogram, Lexia, och ett talsyntesprogram, Claroread. 

Karin nämnde en önskan om att arbeta mer med IT i sin undervisning och anledningen till det 

var att hon enklare skulle kunna koppla till ny information. Att arbeta med direkt återkoppling 
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i undervisningen blir svårare utan IT, menar Karin. Myndigheten för skolutveckling (2007)  

lyfter direkt återkoppling som en av fördelarna med att arbeta aktivt med IT i undervisningen. 

Gemensamt för spel, IT, film och tidskrifter är att de används mer som en variation i 

undervisningen än som ett återkommande moment, för att eleverna ska få göra något som är 

kunskapsgivande men upplevs mer som lek för eleverna enligt lärarna vi intervjuat. I 

Myndigheten för skolutveckling (2007) har man kommit fram till att motivationen hos 

eleverna höjs vid användandet av IT på grund av att det är spännande och något som eleverna 

kan känna igen från sin hemmiljö. Detta kan också kopplas till Marie som i undersökningen 

nämner att datorprogram kan vara ett bra sätt för eleverna att utveckla språket hemma. 

I resultatet har det framkommit att användandet av läroboken bland de intervjuade lärarna 

dominerar i undervisningen. Det egna materialet tar inte lika stor plats eftersom lärarna inte 

upplever sig ha tid till att skapa eget material. IT är ett läromedel som de önskar att använda 

sig mer av då de anser att IT är ett bra läromedel i ämnet svenska som andraspråk men bland 

några av lärarna så sätter ekonomin stopp för användandet av IT eftersom det kostar att köpa 

in datorer samt andra tekniska produkter. 

5.  LÄROBOKEN SVENSKBITEN 

I denna del tittar vi närmare på läroboken Svenskbiten genom en beskrivning av olika delar. 

Detta för att ge en uppfattning av Svenskbitens utformande. Svenskbiten är en bok som 

samtliga lärare vi intervjuat i undersökningen använder i sin undervisning. Karin använder 

Svenskbiten A1 och B2 som basläromedel och Malin, Ann och Marie använder B2 som ett av 

många läromedel. 

Svenskbiten har funnits som läromedel i svenska som andraspråksundervisningen sedan 1989. 

Böckerna har sedan dess blivit reviderade och nya delar har tillkommit. I bokserien ingår ett 

stort antal arbetsböcker samt läseböcker som finns i de olika nivåerna A1, A2, B1 och B2. A1 

och A2 är mer inriktad på barn i tidigare grundskolan, B1 och B2 är mer inriktad mot 

ungdomar. Enligt förlaget Gleerups är böckerna framtagna för årskurs 1-6.  I denna uppsats 

tittar vi närmare på Svenskbiten A1 och B2. Både arbetsbok och läsebok har undersökts. 

Svenskbiten består av en läsebok och en arbetsbok på varje nivå. Läsboken är baserad på ord-

bildmetoden medan arbetsboken innehåller övningsuppgifter som anknyter till läsebokens 
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texter. Ord-bildmetoden bygger på top-down-metoden som går ut på att först se helheten i 

boken och sedan bryta ner det till ord och bokstäver (Reichenberg, 2000). 

Böckerna är uppdelade i olika kapitel som innehåller texter med återkommande karaktärer, 

dessa karaktärer blir presenterade i början av läseboken med bilder och namn. Den tänkta 

arbetsgången är att eleven först läser eller lyssnar till en text som sedan följs upp med 

arbetsboken där frågorna går att besvara med hjälp av läseboken. 

Eftersom Svenskbiten är baserad på en ord-bildmetod så innehåller Svenskbiten bilder på 

varje sida i läseboken samt tydliga bilder i arbetsboken. Bilderna är pedagogiskt utformade i 

läseboken då allt som händer i texten kan återses i bilderna. Det läggs även mycket fokus på 

bilderna i arbetsboken då författarna använder sig av bilder i varje övning. De flesta uppgifter 

är utformade så att eleverna ska kunna dra streck mellan olika bilder och det rätta ordet eller 

sätta siffror med de rätta orden framför bilderna. I Svenskbitens olika böcker varierar 

mängden bilder i både läseboken och arbetsboken. I A1 så finns det fler bilder än i B2 som 

har en större textmassa och färre bilder, bilderna i B2 är även uppblandade med fotografier. 

Svenskbiten är en serie läromedel som är skrivna utifrån ett relativt behavioristiskt tankesätt, 

det är tydliga rätt och fel som styr uppgifternas utformning. I de flesta fall arbetar eleven 

självständigt med uppgifterna i arbetsboken, läraren rättar sedan och eleven gör om de 

eventuella felaktiga svaren. Metoden är densamma genom hela serien, eleven läser en text i 

läseboken som sedan följs upp med uppgifterna i arbetsboken, läraren rättar sedan och när allt 

är rätt får eleven gå vidare till nästa avsnitt i boken. 

Presentationen av karaktärerna i läseboken innebär att eleverna kan gå tillbaka i boken och 

titta på bilderna för att se vilka karaktärer texten de läser handlar om. Att det är 

återkommande karaktärer i de olika texterna ger också boken en sammanhållning och det blir 

en igenkänningsfaktor för eleverna. 

Böckernas rika bildutbud fördjupar och förtydligar texternas betydelse. Selander menar att 

bilder och texters utformning ska behålla elevernas motivation och öka förståelsen av texterna 

(SOU 2003:15). Oftast är bilderna tydliga och lockande med sina färger i Svenskbiten. 

Däremot kan kulturella skillnader påverka hur bilderna tolkas av eleven. Det kan mycket väl 

vara så att deras bild av hur en mormor eller farfar inte stämmer överens med bokens bild. 

 Det kan också vara så att inom deras kulturella referensramar är begrepp såsom farmor och 
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mormor svårförståeliga. I dessa fall kan det innebära att bilderna inte blir det stöd i läsningen 

som de är tänkta att vara (Franke, 2004). 

5.1 Svenskbiten A1 

I läseboken som hör till Svenskbiten A1 tas det upp ord som är vanliga samt enkla substantiv 

såsom hund, katt och mamma. I texterna skrivs artiklarna en och ett alltid framför varje ord. 

Många av de ord och begrepp som tas upp i Svenskbiten A1 handlar om familjen och skolan, 

vilket kan bero på att eleverna möter dem i sin vardag. Ett exempel på hur en text i läseboken 

A1 kan se ut: 

Putte jagade en fluga igår. 

Putte jagade en bil igår. 

Putte jagade en hund igår. 

Putte jagade ett bi igår. 

Putte jagade en katt igår. 

Putte jagade en fågel igår. 

Putte jagade farmor igår. 

Sen jagade farmor Putte (Aspelin & Carlsson s. 25, 1996). 

Som man kan se i den här texten är det upprepningar av ord i varje mening, meningarna är 

korta med enkla huvudsatser som syftar till dåtid. Bilden som hör till texten visar alla dessa 

saker, läsaren ser när hunden Putte jagar en bil och allt annat som nämns i texten (bilaga 6). I 

övningsboken finns det enbart en övning till kapitlet Putte, i övningen finns det åtta bildrutor 

vilka efterföljs av ett streck där eleverna ska skriva en mening. Uppgiften är att skriva vad 

Misse jagade igår, Misse är böckernas katt. I början av övningen finns det en exempelmening 

på hur eleven ska skriva. Genom att titta på bilderna kan eleverna se vad Misse jagade och 

med hjälp av läseboken hittar eleven de ord som behövs i texten. Mycket i texten och 

övningen handlar om att man ska känna igen bilderna och symbolerna som återkommer i 

böckerna. Det är också en träning i ordföljd. En annan text som är längre och innehåller fler 

övningar i arbetsboken ser ut så här: 

Erik har en krita. 

Det är en röd krita. 

Han målar. 

Han målar en bil. 

Han målar en röd bil. 

Maria har en krita. 
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Det är en gul krita. 

Hon målar. 

Hon målar en sol. 

Hon målar en gul sol. (Aspelin & Carlsson s. 9, 1996) 

Denna text är ett tydligt exempel på cyklisk progression då satsen byggs ut allt eftersom. På 

bilden till den här texten (bilaga 6) ser vi samma sak som texten beskriver, Erik och Maria 

som sitter vid ett bord och målar. I arbetsboken finns det 3 sidor med uppgifter till texten Erik 

och Maria målar. Den första övningen är en färgläggningsuppgift där det finns en text som 

beskriver ett föremål och dess färg och utefter texten ska dessa färgläggas. Nästa övning 

handlar om stora och små saker, där det finns olika bilder på saker med rutor därefter följer 

numrerande påståenden som t.ex. det är en stor hund, det är en liten hund. Eleverna ska sedan 

numrera rätt text till rätt bild. Den tredje uppgiften är en enkel typ av korsord med rutor där 

eleven ska fylla i ord. En bild anger vilket ord som ska skrivas in i rutorna, eleven ska sedan 

genom de numrerade bokstäverna få fram en mening och sedan måla en bild till orden. 

I Svenskbiten A1 handlar texterna och övningarna mycket om att eleven ska förstå ord och 

ordföljd vilket uppnås genom repetition. Alla instruktioner har en storleksmässigt mindre text 

än den text som tillhör själva övningen, oftast återfinns instruktionerna högst upp i det vänstra 

hörnet. De är korta och innehåller ibland svåra ord som t.ex. numrerade och lodräta. Ett 

exempel på en instruktion: 

Skriv ord till bilderna. Skriv de numrerade bokstäverna i den lodräta rutraden. ur 

Svenskbiten arbetsbok A1 (Aspelin & Carlsson, 1996 s.28) 

Svenskbiten A1 är den mest grundläggande av böckerna i serien. Den är anpassad för unga 

nybörjare i det svenska språket och fokuserar främst på ordinlärning och meningsbyggnad. 

Vi har tittat lite närmre på texterna Putte och Erik och Maria målar, dessa finns återgivna 

tidigare men finns också i sin helhet som bilaga 6. Texterna bygger på upprepningar och korta 

enkla huvudsatser, i kombination med bilderna påminner de om en pekbok, eller bok anpassad 

för yngre barn. I texterna finns inga konjunktioner som binder samman texten till en helhet 

utan det är snarare en stapling av huvudsatser på varandra. De påminner om en läsebok för 

yngre åldrar, med ett överdrivet enkelt språk. Det vi kan se är att det är en text som verkar 

vara skriven enligt bottom-up. Det är korta enkla meningar och det är särskilda ljud och ord 

som upprepas i texten dessutom är meningsbyggnaden lika genom hela texten (Gibbons, 

2010). 
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I arbetsboken följs denna berättelse av en uppgift som istället för att handla om Putte handlar 

om katten Misse. Eleven behöver bara känna igen bilderna i uppgiften för att lösa den. 

Uppgiften inleds med en exempelmening. Exempelmeningen underlättar för eleven hur 

uppgiften ska lösas, men samtidigt är det svårt att veta om eleven har fått nya språkkunskaper 

eller om de bara kopierar exempelmeningen. 

I en klassrumssituation, både i förberedelseklass och i svenska som andraspråksklassrum har 

läraren inte alltid möjlighet att på en och samma gång hjälpa alla elever med att förklara 

instruktionerna. 

5.2 Svenskbiten B2 

Svenskbiten B2 är anpassad för elever som läser svenska som andraspråk i mellanstadiets 

senare del. Språket i texterna är mer avancerade än i tidigare böcker och ca 4-5 sidor långa. 

Det är samma karaktärer i B2 som i A1 men skillnaden är att karaktärerna har blivit äldre och 

texterna är tilltalande till elever som går i åk 4-7. B2 innehåller titlar som t.ex. ”biobesök” 

samt ”klassråd”. Texterna innehåller dialoger och har även blandat tecknade bilder med 

fotografier. Ett utdrag ur texten ”barnvakten”: 

(…) När Maria fick sin månadspeng för första gången kände hon sig rikast i 

världen. Hon rusade genast iväg och köpte en tröja. Den kostade hela 300 kronor 

men hon kunde bara inte låta bli. Efter biobesöket på fredagskvällen har hon 

nästan inga pengar kvar. Och hon som så gärna vill se Timbuktu nästa lördag! 

Sara och hennes mamma ska gå dit och Maria får följa med om hon vill.(…) 

(Aspelin & Carlsson s.24 2005) 

Texten ovan är mer avancerad eftersom den innehåller ett svårare grammatiskt språk. 

Meningarna inleds exempelvis både med subjekt och adverb och har således olika ordföljd. 

Texten består av längre stycken och har mer handling än vad texterna i A1 har. Berättelsen 

innan barnvakt i boken handlar om det biobesök som nämns i texten ovan och boken har en 

känsla av helhet. Hela texten återfinns i bilaga 7. I arbetsboken finns det 6 sidor med uppgifter 

till texten ”barnvakt”. Uppgifterna är bland annat ordgåtor där det finns frågor med bokstäver 

som ledtrådar, lucktexter och frågor med svarsalternativ. Den innehåller också en 

“mellanrumsövning” där en mening är skriven utan mellanrum och eleven själv ska sätta in 

dem samt skriva meningar med hjälp av olika ord. Sista övningen i kapitlet är ett litet test som 

heter kan du? där eleven får göra en repetition på det som har gjorts i de andra övningarna. 

Nedan följer ett utdrag ur texten ”utflykt” som finns i sin helhet i bilaga 8. 
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(…) Maria har stora, tjocka raggsockor på sig när hon dyker upp i köket. 

- Jag fryser om fötterna! klagar hon. Varför är det så kallt i huset? 

- Jag har satt ner värmen lite, förklara pappa. Vi behöver ju faktiskt mer än 18° 

inomhus. 

- Du är inte rädd om dina barn pappa, säger Erik. Tänk om vi blir lika förkylda 

som mamma var!(…) (Aspelin & Carlsson s.36, 2005) 

Texten börjar med att de lagar middag hemma och Erik introducerar under samtalet runt 

matbordet att de ska på en cykelutflykt med klassen. Lite drygt hälften av texten handlar 

sedan om utflykten. Skillnaden med den här texten och barnvakten där texten i större mån 

håller sig till ett ämne är att utflykten lättare går in på sidospår. Eleven får öva på att läsa en 

text som lägger större vikt vid att förmedla upplevelser än handling. Uppgifterna till texten är 

en ordgåta till texten där alla ord börjar på s och slutar på a, med hjälp av bokstäver ska man 

fylla i ordgåtan. En annan uppgift är att eleverna ska hitta ord i ett rutmönster där orden har att 

göra med skogen, eleverna ska även skriva ner orden som de hittar i rutmönstret. Sedan följer 

två korta faktatexter om vitsippa och blåsippa med följande sant och falskt påståenden. 

Genom att svara rätt på påståendena får eleverna fram olika bokstäver som ska placeras i rätt 

ordning för att bli rätt ord samt en lucktext där prepositioner ska fyllas i, övningarna avslutas 

med testet Kan du?. 

I B2 är uppgiftsinstruktionerna i samma storlek och befinner sig även högst upp i det vänstra 

hörnet som i A1 men skillnaden är att i B2 är instruktionerna markerade med grå bakgrund 

vilket gör dem synligare. För att visa hur en instruktion ser ut kommer nedan ett exempel på 

en utvald instruktion. Vi har även markerat instruktionen med den gråa bakgrund som finns i 

arbetsboken: 

Skriv meningarna med mellanrum mellan orden ur Svenskbiten arbetsbok B2 

(Aspelin & Carlsson, 2005, s. 29) 

Texterna i Svenskbiten B2 har en större variation i handlingen till skillnad mot A1 där 

texterna är väldigt enkla och koncentrerade i handlingen. I B2 påminner texterna mer om 

skönlitterära texter. 

Avvikelser från huvudhandlingen kan bli ett problem för andraspråkselever, då det ofta 

händer att de endast noterar dessa små detaljer i berättelsen och ibland får svårt att urskilja 

berättelsens huvudhandling. Detta kan både vara en nackdel och en fördel för en elev som inte 

uppfattar huvudhandlingen. Det blir svårare att göra uppgifterna i arbetsboken, samtidigt är 
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detta en bra övning inför läsning av andra texter då dessa inte alltid håller sig till en 

huvudhandling (Gibbons 2010). 

Uppgifterna i arbetsboken är oftast lika utformade, uppgifterna återkommer men i något 

förändrad form. Den upprepande formen på uppgifterna kan leda till att eleverna inte utmanas 

kognitivt. Liksom i A1 är det tydliga rätt och fel i uppgifterna och vi ser en behavioristisk 

tanke även här (Mitchell & Myles, 2004). 

Testen i slutet av varje kapitel i arbetsboken Kan du? fungerar som ett slags godkännande från 

eleven till sig själv. Tanken är att eleven, då den klarat detta test, ska kunna gå vidare eller 

öva vidare på det som den inte behärskar ännu. Dessa test är ungefär likadant utformade 

genom hela boken med samma typ av uppgifter till varje kapitel. Tyngdpunkten i testen ligger 

på läsförståelsen. 

Sammanfattningsvis kan man se att svenskbiten A1 och B2 innehåller varierande övningar 

inom både läsförståelse samt skrift. A1 har en enkel uppbyggnad, baserad på bottom-up 

medan B2 har lite svårare meningsuppbyggnad. Uppgifterna i A1 och B2 har ett 

behavioristiskt tankesätt där det finns tydliga rätt och fel.  

6. ANALYS OCH DISKUSSION  

I följande avsnitt analyseras och diskuteras de tidigare avsnitten. Detta kopplas samman med 

den tidigare forskningen i arbetet samt våra egna synpunkter. 

6.1 Läroboken i undervisningen 

Under intervjuerna insåg vi att diskussionen om läromedel tenderade att främst beröra 

läroböcker. Vi förklarade begreppet läromedel och gav lärarna en vidare definition av 

begreppet läromedel, men likväl stannade diskussionen oftast kring läroboken. Vad kan då 

detta bero på? Det kan finnas flera anledningar till att läroboken är så dominerande hos 

samtliga intervjuade lärare. En anledning kan vara är att alla lärare som vi har intervjuat är 

födda på 60-talet och är uppvuxna i samma skolsystem där läroboken kan har varit central och 

endast ett fåtal läromedel fanns utöver den. En andra anledning kan vara att det passar deras 

utlärningsmetod som är formad av både deras personlighet och utbildning. Under 

intervjuernas gång upplevde vi att samtliga lärare kände att tidspressen i läraryrket var en 

anledning till att läroboken har övertaget och användandet av andra läromedel ofta fick en 

mindre plats. Englund (1999) menar att läroboken bidrar med lugn och struktur till 



Sida | 34  

 

klassrummet och detta kan också vara en anledning till att lärarna väljer att använda 

läroböcker i sin undervisning istället för att använda sig av läromedel som inte ger samma 

struktur. 

Samtidigt som läroböcker dominerar hos de intervjuade lärarna är det enbart en av dem som 

har basläroböcker. De andra lärarna har inga fasta basläroböcker i sin undervisning utan 

använder flera olika läroböcker och väljer delar ur dessa böcker. Till följd av detta har inte 

eleverna någon personlig lärobok att ta med sig till lektionerna eller att ta med sig hem för att 

genomföra läxor. Det blir svårt att se ett sammanhang och en helhet med skolarbetet. Den 

fördel vi kan se med att inte ha ett basläromedel är att man som lärare inte behöver känna sig 

bunden till att följa en viss bok och det finns mer utrymme för variation, individanpassning 

och flexibilitet. Att inte ha ett basläromedel behöver inte heller innebära att lärarna använder 

sig av ett lösbladsystem utan det kan vara så att flera arbetsböcker används parallellt i 

klassrummet, vilket vi har sett i intervjuresultatet. 

Är det då en fördel eller nackdel att använda sig av flera läroböcker? En konsekvens, av att 

det används flera läroböcker parallellt, kan bli att eleverna inte vågar hjälpa varandra då de 

använder sig av olika läroböcker och ett samarbete elever emellan kan bli bristande. Av egna 

erfarenheter är detta något som har märkts i klassrum där eleverna har en och samma lärobok. 

Då eleverna har samma lärobok tycks de hjälpa varandra och samarbetar med 

övningsuppgifter som återfinns böcker mer än vad de gör i ett klassrum där det används olika 

läroböcker. En nackdel som finns med att använda sig av basläroböcker kan vara att både 

elever och lärare skapar en falsk trygghet som Enkvist (1992) beskriver det. En falsk trygghet 

innebär då att eleverna kan få en känsla av att de inte behöver följa med på lektionerna. En 

lärare kan känna en trygghet i att eleverna alltid kommer att stöta på de moment som finns i 

boken oavsett om eleven har varit närvarande vid lektionen eller inte vilket Karin uttrycker. 

Då undervisningen baseras på en specifik baslärobok kan det finnas elever som har svårt att ta 

till sig informationen och uppgifterna som finns i just den specifika boken. De eleverna kan 

behöva undervisning på ett annat sätt som komplement. Detta kan vi se i Karins undervisning 

då hon använder sig av baslärobok samt andra läromedel som komplement för att stimulera 

alla elever. 

Lärarna som har intervjuats visar sig ha stor tilltro till läroböcker. Detta har även tidigare 

forskning bekräftat (Levén, 2003). Den höga tilltron till läroböcker verkar ändå inte alltid 

påverka undervisningssättet, då tre av de fyra lärarna inte använder en baslärobok. Malin, som 
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är en av de intervjuade lärarna, uttryckte under intervjun en positiv syn på läroböcker men de 

är inte tongivande i hennes undervisning utan hon använde sig mer av andra typer av 

läromedel. I den kartläggning som FSL (2003) genomfört kring ca 700 lärares åsikter om 

läroböcker framkommer att de flesta har en positiv syn på läroboken. Är tilltron hög av 

tradition eller handlar det om att lärarna har studerat dem väl? Vårt intervjuunderlag är inte 

tillräckligt omfattande för att kunna svara på denna fråga. Det krävs en djupare och större 

undersökning för att vi ska få veta varför lärarna använder sig av läroböcker. 

Flera av de intervjuade lärarna använder lärarna sig av momentböcker. Det vill säga den typ 

av böcker som enbart innehåller ett moment, exempelvis ordinlärning, en särskild ordklass 

eller läsning. Det kan bero på att de flesta lärare vi har intervjuat använder sig av ett system 

där de väljer ut olika delar och använder dem i undervisningen. Genom att använda 

momentböcker kan de då få en möjlighet att skapa sig ett eget komplett material vilket de 

uttryckte i undersökningen. Det är ett behavioristiskt tankesätt att låta olika delar av en helhet 

undervisas var för sig utan att de sammankopplas (Dysthe, 2003). I vårt intervjuresultat 

framkom det även att en av lärarna upplevde att momentböcker är sämre på grund av att det 

behövs flera böcker för att samla ett komplett material för elevernas måluppfyllelse. Det vi 

har sett i ämnet svenska som andraspråk är att fokus i undervisningen oftast ligger på ett 

moment i taget. De intervjuade lärarna anser att det inte finns en lärobok som innehåller alla 

moment som bör tas upp i undervisningen och på så sätt blir momentböckerna tillsammans ett 

komplett material för lärarna. När böckerna, och möjligen också undervisningen, delas upp i 

moment där ordinlärning eller grammatik skiljs ifrån varandra kan det kanske leda till att det 

blir svårare att se kopplingen mellan de olika delarna som undervisas för eleverna. 

6.2 Egna och andra lärares läromedel 

Lärarna uttrycker att de främst skapar egna läromedel då det finns brister eller luckor i 

befintliga läromedel. De uppsöker också internetsidor som t.ex. lektion.se. Då vi frågade 

lärarna om användandet av lektion.se upplevde vi att de svar vi fick var undvikande, de ville 

inte berätta om sitt använde av tjänsten. De försökte mer eller mindre bortförklara 

användandet av tjänsten, fast de använde den. En anledning kan vara att det upplevs svårt för 

lärarna att erkänna att de använder sig av något som de inte har gjort själva. Att betraktas som 

lat har i våra intervjuer nämnts som en anledning till varför man inte använder sig av andra 

lärares lektioner eller lektion.se. Men lektion.se är mer än att använda andra lärares lektioner. 

Lärare kan arbeta aktivt inom tjänsten genom att lägga upp lektioner och kommentera 

uppläggen för att kunna utveckla andra idéer. Vi har i praktiken observerat att lärarna 
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använder lektion.se som en snabb lösning på oplanerade lektioner. I intervjusituationen har 

ingen uttryckt en sådan användning av tjänsten. En anledning till att lärarna inte vill framstå 

som ”dåliga” lärare är att de inte konstruerar egna lektioner från grunden. Istället väljer de att 

ladda ner andra lärares arbete och använda det i den egna undervisningen. Dock anser vi att 

kopiera en övning ur en lärobok och att ladda hem en övning från lektion.se inte skiljer sig så 

mycket från varandra, den skillnad som finns är granskningen av underlaget i texter och 

övningar. Men som Carlsson & von Brömssen (2011) nämner är granskningen av läromedel 

lågprioriterad hos Skolverket. Man litar då till att professionella lärare granskar läromedlen 

(Carlsson & von Brömssen, 2011) samma lärare som möjligtvis lägger upp lektioner på 

lektion.se. Två av lärarna anger att en del av lektionerna på lektion.se känns opålitliga för att 

de inte är granskade. Lärarna menar att det inte finns några syften med lektionerna och detta 

är en anledning till varför de hellre kopierar ur läroböcker. Den största skillnaden är att i 

läroböckerna finns det ett övergripande syfte och arbetssättet är lika genom hela boken vilket 

inte är fallet med uppgifterna på lektion.se, där uppgifterna i de flesta fall är fristående. 

Uppgifterna på lektion.se har inte ett övergripande pedagogiskt mål eller ett samlat arbetssätt 

vilket oftast är fallet med skrivna läroböcker. De lektioner och uppgifter som finns på 

lektion.se är oftast skrivna av en handfull lärare med olika tankar och arbetssätt bakom 

uppgifterna. 

Det kan tyckas märkligt att lärare som använder ett stort antal läroböcker i undervisningen är 

oroade över ett övergripande syfte med de övningar eleverna gör. Tre av de fyra lärarna som 

har intervjuats använder kring femton olika böcker, med olika författare och utgivande förlag. 

De läroböcker som används är anpassade för olika verksamheter i skolans värld och har olika 

arbetssätt. För en lärare som har en stor klass och dessutom undervisar i andra ämnen blir det 

många läroböcker att hålla sig insatt i. Dessa läroböcker har alla olika metoder och syften, en 

följd blir att det är svårt att arbeta enhetligt efter ett syfte i klassrummet då det finns många 

olika läroböcker med olika syften representerade samtidigt. Samtidigt skall lärarens roll inte 

underskattas i fall som dessa. Det sätt som läraren planerar terminen samt enskilda lektioner 

kan ha större betydelse än läromedlens utformning eftersom läraren i sig kan skapa en helhet i 

undervisningen. Det kanske inte alltid är den enskilda uppgiftens syfte som är det viktiga då 

en uppgift väljs utan i vilket sammanhang uppgiften görs. När man arbetar med elever i 

svenska som andraspråk krävs ofta repetition av det som lärs ut under lektionerna. Att 

använda enstaka lektioner från lektion.se utan att återkoppla till dem igen vid ett annat tillfälle 

innebär att eleverna går miste om repetitioner i undervisningen. Det problematiska med att 
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använda lektioner från lektion.se, eller liknande tjänster, är således inte de enskilda 

lektionernas brist på syfte utan att de kan bli lösa inslag i undervisningen. 

Tidsbrist är något som lärare kan uppleva och tidsbristen är ett argument till att de inte gör så 

mycket eget material till sin egen undervisning samt att tidsbristen är en anledning till varför 

de använder lektion.se de gånger som de gör det. Därför är det bra att det finns många källor 

som t.ex. lektion.se och olika läroböcker att välja mellan. 

I våra intervjuer kom vi fram till att lärarna Ann och Marie inte nämnde att de använder sig av 

skönlitteratur som ett läromedel. Detta reagerar vi på eftersom enligt kursplanen i svenska 

som andraspråk finns det klara mål om att skönlitteratur ska användas för att eleverna ska 

uppnå målen för ämnet (Skolverket, 2011). Att lärarna inte har tagit upp skönlitteratur som ett 

läromedel under intervjuerna kan bero på att vi har varit otydliga i vår förklaring av 

läromedel. Dessutom innehöll intervjufrågorna exempel på läromedel av olika slag men 

skönlitteratur fanns inte med. Andra möjliga förklaringar kan vara att de har glömt bort att 

berätta eller att de helt enkelt inte använder sig av skönlitteratur i undervisningen. 

IT är också ett läromedel som används i skolan men till skillnad mot läroböcker är det inte 

alltid anpassat till skolundervisningen. Samma sak gäller film, spel och skönlitteratur. Det blir 

skolan som får anpassa materialet efter undervisningen i dessa fall. IT som läromedel är något 

som uppdateras oftare och relaterar till ungdomarnas vardag vilket även är något som 

Myndigheten för skolutveckling (2007) lyfter när det gäller IT i undervisningen. De lärare vi 

har pratat med är alla överens om att IT-användningen är bra i undervisningen. Både Malin 

och Ann som undervisar klasser där alla elever har varsin dator ser det som en fördel och en 

hjälp för både de som lärare och för eleverna. Det underlättar ett arbete genom att eleverna lätt 

kan söka upp glosor och bilder som är svårförstådda. Detta är även något som Karin uttrycker 

saknas i sin undervisning. Den tidigare forskningen uppger även att datorer kan vara bra hjälp 

vid till exempel glosinlärning (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Även vi anser att 

användandet av IT skulle kunna öka i undervisningen, då vi av egen erfarenhet har sett hur 

positivt påverkade eleverna blir av att ha tillgång till dator och internet under 

språkinlärningen. Enligt kursplanen i svenska som andraspråk ska eleverna få möjligheten att 

arbeta med digitala verktyg och internetbaserade tjänster (Skolverket, 2011). Därför behöver 

eleverna ha tillgång till datorer i skolan i en större utsträckning. På skola C har samtliga elever 

åk 6-9 blivit tilldelade en egen personlig laptop som de använder på lektionerna samt hemma 

för att göra läxor eller färdigställa oavslutat skolarbete. På skola A är det enbart elever med 
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diagnosen dyslexi som får en laptop att arbeta med under skoltid. På skola B har de 

klassrumsdatorer som de använder ibland. 

Spel är något som tre av de lärare vi har intervjuat använder sig av i sin undervisning i mer 

eller mindre utsträckning. Att använda sig av spel kan vara bra för eleverna på ett lekfullt sätt 

kunna tillgodogöra sig kunskaperna och träna språket. Det finns en risk att spelen används på 

ett utfyllnadssätt mellan olika moment eller lektioner istället för att det används i ett moment 

för att förstärka det. Samtidigt kan det vara bra att spela spel då eleverna får avbrott från 

läroboken. Vår erfarenhet är att det är ett populärt lärosätt hos både lärare och elever; egna 

spel som tillverkas av lärarna. Det finns även specialutformade spel för svenska som 

andraspråk. 

Enligt vår studie har rörliga bilder i form av film, nyheter och andra program inte har lika stor 

plats i skolan som läroböcker. En anledning till varför kan vara att film inte alltid är anpassad 

till skolan, film används ibland som vila, underhållning eller belöning efter hårt arbete i 

skolan. Det finns bra saker med film ur ett svenska som andraspråksperspektiv då språket som 

brukas i spelfilmer är ett normalt samtalsspråk. Eleverna får ett sammanhang och med hjälp 

av det de ser kan de enklare förstå språket, vår intervjuade lärare Malin har tagit upp 

förekomsten av ett sammanhang som något fördelaktigt med film. Dysthe (2003) menar också 

att en naturlig kontext är fördelaktig för inlärning, i filmerna är kontexten oftast naturlig. Efter 

filmer, program eller nyhetssändningar kan lärarna också gå igenom svåra ord eller begrepp 

som har dykt upp under filmen för att säkerställa att eleverna har hängt med i handlingen, det 

ger också ytterligare en lärsituation. Rörliga bilder kan vara en bra undervisningsmetod 

speciellt i svenska som andraspråk eftersom eleverna får en inblick i vår svenska kultur samt 

att de, genom att titta och höra hur andra uttrycker känslor och tankar, även kan utveckla sin 

egen förmåga till att göra detsamma. Att individanpassa en film är svårare, om inte omöjligt, 

än att anpassa ett skriftligt material så att alla elever kan utvecklas och stimuleras samtidigt. 

Det samma gäller även TV-program och nyhetssändningar. Något som gäller för alla typer av 

rörliga bilder är att läraren måste förklara och berätta handlingen så som i en bok för att 

missförstånd inte ska ske och för att eleverna ska kunna ta åt sig den kunskap som finns i de 

rörliga bilderna. Det som undervisas i skolan bör efterlikna livet i vardagen menar Dysthe 

(2003) och film, TV och nyheter är i stor utsträckning sammankopplade med det vardagliga 

livet. 
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6.3 Läroboken Svenskbiten 

I denna del analyseras och diskuteras läroboken Svenskbiten. Detta kommer att kopplas 

samman med hur lärarna använder läroboken i undervisningen. 

Svenskbiten är en bok som har funnits länge inom svenska som andraspråk. Som tidigare 

nämnt kom den första upplagan ut 1989. En anledning till att Svenskbiten finns i samtliga 

klassrum som vi har besökt kan vara att den är bekant och att lärarna är vana vid den. Flera av 

lärarna uttrycker att de har den för att eleverna är vana vid att arbeta med den från tiden i 

förberedelseklassen. Bland de intervjuade lärarna är det Karin som arbetar mest med 

Svenskbiten. Som tidigare nämnts är Karin den enda lärare som har basläroböcker i sin 

undervisning och serien Svenskbiten är en av basläroböckerna. 

Svenskbiten är utformad för att användas i förberedelseklass och bland nybörjare i språket, 

åtminstone A-serien då B-serien har ett mer avancerat språk. Vi fick intrycket att de 

intervjuade lärarna inte upplevde sig ha lika stor nytta av Svenskbiten i undervisningen i 

svenska som andraspråk som i förberedelseklassen. Karin, som arbetar i förberedelseklassen, 

baserar mycket av sin undervisning på bilder och eftersom Svenskbiten innehåller bilder kan 

det vara därför hon har valt att arbeta med den boken. Karin berättade att hon ville använda 

sig mer av IT i undervisningen just av den anledningen att kunna visa bilder direkt när nya ord 

dök upp under lektionerna istället för att leta i böcker. 

Samtidigt tyder forskning på att bilder inte bara är bra för att utveckla läsförståelse. Franker 

(2004) menar att bilder kan behöva tolkas, även om de verkar självklara och enkla. Det här 

behöver inte vara ett problem och det var inget Karin uttryckte. Bilderna har troligtvis fler 

positiva effekter för inlärningen än negativa då eleverna kan få en förförståelse av texten 

genom att se och förstå bilderna. Bilderna underlättar för både ord och läsförståelse (Gibbons 

2010).   

Efter att vi har tittat närmare på läroboksserien Svenskbiten och studerat teorier om läsning 

kan vi se att bokserien stämmer in på en modellen bottom-up (Reichenberg, 2000). Modellen 

går från detalj till helhet. Det vi ser är att Svenskbiten A1är tydligast präglad av bottom-up, då 

meningarna har en konstruktion som inte liknar vanlig text utan endast fokuserar på att träna 

ett grammatiskt eller vokabulärt moment. Texternas enkla uppbyggnad har både för- och 

nackdelar. Texterna i A1 är språkmässigt ganska bristfälliga då det saknas ett naturligt flöde i 

texterna. Följden blir att eleverna inte får öva på det som de kommer stöta på i andra typer av 

texter. För att ge eleverna en möjlighet att också träna sig på att läsa andra, i vardagen, 
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vanligare texter kan det vara bra att vid sidan av Svenskbiten läsa annan litteratur. För att 

uppnå kursplanens mål kan eleverna exempelvis behöva träning i att läsa instruktionstexter 

eller tidningstexter (Skolverket, 2011). Samtidigt måste man som lärare ta hänsyn till att 

eleverna som arbetar med Svenskbiten A1 oftast är nybörjare och inte behärskar språket 

särskilt bra och då läraren kombinerar boken med andra typer av texter bör dessa vara enkla 

språkmässigt. I kursplanen för svenska som andraspråks centrala delar (Skolverket, 2011) 

finner vi också beskrivande och förklarande texter samt instruerande texter som exempel 

utöver berättande texter. Detta är något som lärarna vi har intervjuat också gör. Eleverna får 

genom variationen på texter som läses träna på att läsa en typ av texter som de kan komma att 

stöta på i andra sammanhang, till exempel i fortsatt utbildning eller i vardagen, och som 

kursplanen också kräver kunskap kring. Något som kan vara intressant att lägga märke till i 

texternas utformning i Svenskbiten A1 är att de i sin  inte helt uppfyller kravet om 

utformningen enligt Johnsson Harrie (2009) eftersom språket ska vara bra upplagt samt att det 

ska vara intresseväckande och aktiverande för eleven. Texterna i A1 har ett språk som är 

förenklat och upprepande i sin struktur vilket inte upplevs som intresseväckande eller 

aktiverande för en van läsare. Vad som menas med ett bra språk är däremot svårt att avgöra. Å 

ena sidan är texterna i A1 “overkligt” formulerade men å andra sidan är det texter som är 

anpassade för nya språkinlärare och därför innehåller ett förenklat språk. Då det gäller 

författande av lärobokstexter utformade för nybörjare i svenska som andraspråk kan det vara 

en utmaning i att utforma texten på ett sätt som är språkligt korrekt men också enkelt nog för 

en nybörjare i det svenska språket. 

Det som kan tyckas problematiskt med texternas konstruktion i Svenskbiten A1 är bristen på 

verklighetsförankring och den särskilda utformningen av texten. Cummins modell belyser 

vikten av kontext och då särskilt för nya inlärare. När inlärningen sker på en kognitivt enkel 

nivå, vilket det oftast är i Svenskiten A1, är det av stor vikt att det också sker i en kontext. 

Risken är annars att lärandet hamnar i det fält som icke är situationsberoende och kognitivt 

enkelt, i detta fält sker inte mycket lärande (Holmegaard & Wikström, 2004). 

Texterna som presenteras i Svenskbiten B2 är av ett skönlitterärt slag och inte helt olik den 

typ av böcker som riktas till barn och ungdomar vilket gör att arbetet med Svenskbiten B2 

introducerar eleverna till mer avancerade texter. 

Svenskbiten B2 är anpassad och skriven för elever på mellanstadiet, men vårt intervjuresultat 

visar på att den också används i högstadiets klasser. Visserligen kanske det inte är så stor 
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skillnad på en elev som går i sjätte klass och en i sjunde, men skillnaden mellan en i fjärde 

och nionde är påtaglig. Det finns en risk att texterna som finns i Svenskbitens läseböcker kan 

upplevas som barnsliga och irrelevanta för en elev som går i nian, men detta behöver inte vara 

något problem om texten är anpassad för den språkliga förmågan. Selander m.fl. (1990) 

menar att det skulle vara bättre om texten rent kontextuellt var anpassad för en högstadieelev 

då den används på högstadiet. Enligt Cummins modell (Holmegaard & Wikström, 2004) är 

det också viktigt att undervisningen, och även läromedel, är kontextuellt bundna. Texterna i 

Svenskbiten A1 är visserligen inte helt kontextuellt obundna men de kan kanske upplevas som 

ointressanta och därav minska motivationen hos eleven. 

I Svenskbiten B2 får eleven bemöta mer känslor hos huvudkaraktärerna. Detta kan leda till 

diskussioner i klassrummet och eleverna får möjlighet att diskutera och öva på att sätta ord på 

sina känslor. Detta är också något som återfinns i kursplanen för svenska som andraspråk 

(Skolverket, 2011) både för åk 4-6 och 7-9. Kursplanen tar upp ord och begrepp för att 

uttrycka känslor och åsikter som en del av det centrala innehållet i ämnet. Svenskbiten B2 

innehåller text med en större helhet i än i A1. Texterna i Svenskbiten B2 är inte konstruerade 

på det viset att läsaren aktivt tränar olika ord och fonem utan bokens utformning förutsätter att 

läsaren är en någorlunda van läsare. 

Upprepande texter är något som är positivt för inlärningen speciellt när det gäller svenska som 

andraspråk men även i annan inlärning (Gibbons, 2010). Upprepningen ger en ökad förståelse 

för ord och begrepp och i Putte användes ordet ”jagade" i varje mening för att begreppet ska 

få en bredare betydelse så att eleverna ska förstå att begreppet "jagade" kan användas i flera 

olika sammanhang. I Erik och Maria målar, observeras upprepningar också, men än tydligare 

är hur satsen byggs successivt med nya ord. Dessa inlärningsmetoder är bra för eleverna att 

lära sig nya ord och nya begrepp samt träna på grammatik menar Gibbons (2010). Att de 

senare får repetera mer i övningsboken fördjupar metoden.   

6.3.1 Uppgifter i arbetsboken 

Tidigare har övningen som följer med texten Putte beskrivits. För att eleverna ska klara 

uppgiften behöver de egentligen bara kopiera exempelmeningen och byta ut det sista ordet 

från exempelmeningen. Övningen kräver inte några större kunskaper i grammatik eller 

ordförståelse för att klara av utan det handlar snarare om att lära sig systemet. Detta kan vara 

en fara då eleverna ”gör klart” uppgiften men i själva verket kanske de inte förstår vad de har 

gjort, detta nämner också Gibbons (2010). Det finns en risk att eleverna inte lär sig något nytt 
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av övningen eftersom möjligheten finns att de kopierar exempelmeningen utan att förstå. 

Detta är en slutsats som också dras grundat på egna erfarenheter i både förberedelseklass och 

grundskoleklass. I intervjuerna berättade Marie att hon alltid dubbelkollade att eleverna 

verkligen hade förstått vad de gjorde innan de fick byta blad och gå vidare till nästa uppgift. 

När eleven hade slutfört uppgiften fanns risken att de upplevde att de lärt sig något trots att de 

inte förstått vad de hade gjort. Det är inte alltid möjligt att kontrollera att varje elev har 

förstått. I dessa fall vore det kanske bättre att använda sig av läromedel där uppgifterna är 

utformade på ett sådant sätt att eleverna inte får en kognitiv utmaning. I den andra texten Erik 

och Maria målar, är det större variation bland uppgifterna och dessa är mer kognitivt 

utmanande för eleven. För att lösa uppgifterna måste eleverna läsa och förstå. Detta är något 

vi ser som en större utmaning för eleverna då de inte kan kopiera ett exempel och göra 

likadant hela vägen genom att byta ut ord. Något vi reagerar över är att denna text och uppgift 

ligger tidigare i boken än vad Putte gör. Det som gör oss fundersamma är att uppgifterna till 

Erik och Maria målar är troligtvis kognitivt mer krävande att utföra i jämförelse med Putte. 

Mindre kognitivt utmanande uppgifter, såsom Putte, borde vara i början enligt Cummins 

modell (Holmegaard & Wikström, 2004). 

"Fylla i övningar" bygger på ett behavioristiskt synsätt där det finns ett tydligt konstruerat rätt 

(Mitchell & Myles 2004). I verkligheten och i vardagliga situationer ställs en språkinlärare 

sällan inför den här typen av problem, det är inte alltid det finns ett tydligt rätt och tydliga 

alternativ. Det gör att vikten av variationen av undervisningsmetoder är viktiga för eleven, då 

målet med undervisning i svenska är att eleverna ska klara sig i samhället och få goda 

kunskaper i språket som hjälper dem till rätta. Gibbons (2010) tar också upp denna typ av 

variation då varje moment bör behandlas på olika sätt. 

I vår undersökning har vi läst igenom och studerat de test som finns i Svenskbiten B2. Dessa 

test, ”kan du?”, ger en möjlighet för eleverna att få ett bevis på om de lärt sig något eller om 

de behöver lära sig mer. Dessa test kan vara ett stöd för lärarna för att se vilka kunskaper 

eleven har. 

 

Lärarna uttrycker att instruktionerna kan vara svåra för eleverna att förstå. Detta är något vi 

också kan förstå då vi har granskat de instruktioner som finns. Våra erfarenheter i arbete med 

Svenskbiten är att man som lärare får tillbringa mycket tid till att förklara instruktioner åt 

eleverna. Visserligen är instruktionerna en stor del av språklärandet och som lärare hjälper 
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man även till i uppgifterna genom att förklara instruktionerna. I de grupper som de intervjuade 

lärarna undervisar i arbetar eleverna självständigt på olika kapitel och helklassinstruktioner till 

boken Svenskbiten förekommer väldigt sällan. Eftersom eleverna sällan klarar av att inleda en 

uppgift på egen hand och behöver lärarens hjälp kan det bli problem i en stor klass, läraren 

hinner inte hjälpa alla att komma igång. Detta kan resultera i att elever som inte får hjälp att 

utföra uppgifterna inte vet syftet med uppgiften och chansar, alternativt inte utför uppgifterna 

alls. 

Vad saknas i Svenskbiten? Det finns inga talövningar, hörövningar eller längre skrivövningar. 

Den kursplan som finns i svenska som andraspråk lyfter i de centrala delarna för både mellan- 

och högstadiet vikten av att kunna argumentera i samtal, göra muntliga presentationer samt 

träna uttal och prosodi (Skolverket, 2011). Detta är alltså delar i undervisningen som 

Svenskbiten i sitt material inte ger möjligheter till att träna på utan detta måste ske utöver 

arbetet med Svenskbiten. Boken uppmuntrar inte heller till interaktion elever emellan. För att 

eleven ska behärska språket eller få en större behärskning av språket behövs träning i alla 

dessa delar. 

Nedan följer en kort sammanställning av vår analys av Svenskbiten utifrån de 

bedömningskategorier som återges i Johnsson Harrie (2009).  

Utformning - Språkets utformning i Svenskbiten A1 har en onaturlig enkelhet men är 

samtidigt anpassad för ändamålet och de elever som ska läsa texterna. Vi finner däremot 

instruktionerna till övningsböckerna ganska otydliga då de dels är skrivna med ett svårt språk 

och dels är skrivna med en liten stil som är svår att upptäcka. Den pedagogiska utformningen i 

Svenskbiten är väluttänkt, den är lättläst, både texter och övningar är bra pedagogiskt 

utformade. Dock kan det bli svårt att anpassa böckerna efter ålder då svenska som andraspråk 

mestadels handlar om hur mycket svenska du kan och inte vilken ålder du har. Texterna är 

däremot tänkta för en elevgrupp på mellanstadiet och innehållsmässigt passar de bra för den 

målgruppen. 

Följsamhet - Svenskbiten avviker inte ifrån läroplanen i sitt innehåll. Det finns däremot som 

tidigare nämnts delar ifrån kursplanen som inte finns med i Svenskbiten. Därför kan 

kompletterade läromedel vara en fördel när man använder Svenskbiten som ett basläromedel. 
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6.4 Sammanfattande slutsatser 

I denna studie har det framkommit att de lärare som har intervjuats använder olika läromedel i 

sin undervisning. Det läromedel som används mest är läroböcker av olika slag. De använder 

flera läroböcker i sin undervisning både parallellt och genom att ta delar ur olika böcker. En 

av lärarna har däremot ett annat arbetssätt. Hon använder basläromedel som undervisningen 

utgår ifrån. Detta kan bero på att undervisningen sker i en förberedelseklass där situationen 

skiljer sig från undervisningen i en vanlig grundskoleklass . I en förberedelseklass går endast 

nybörjare i språket och i en vanlig grundskoleklass kan det finnas elever som har bott i 

Sverige i hela sitt liv som kan ha en förhållandevis god språkbehärskning i svenska.  

Svenskbiten är inte ett fullständigt läromedel eftersom det inte kan bidra till att samtliga 

kunskapskrav uppfylls i svenska som andraspråk. Eftersom tre av våra intervjuade lärare 

använder sig av flera olika andra läromedel vid sidan av Svenskbiten. De låter Svenskbiten 

vara en del av ett spektrum med olika läromedel och de kan då få ett undervisningsmaterial 

som bidrar till kunskapskravens uppfyllelse.  

De lärare vi intervjuat är tveksamma till att använda internetbaserade tjänster i större 

utsträckning eftersom det är material som inte är granskat eller framställt med ett 

övergripande syfte. 

Vår syn på läromedel i svenska som andraspråksundervisningen har efter denna studie ändrats 

på ett sätt då vi har skapat en bredare kunskap inom läromedelsanvändning. Vi kommer 

troligtvis att i det framtida yrket tänka annorlunda kring hur vi väljer att arbeta med läromedel 

för bästa resultat hos de individuella eleverna. För att på bästa sätt varsamt kunna välja ut 

läroböcker men samtidigt tänka på vikten av variation med läromedel. Denna studie har gett 

oss en fördjupad inblick i läromedel både då det gäller dess utformning och användning. Vi 

känner oss mer förberedda inför vårt framtida yrke än vad vi gjorde innan studiens start. 

En nackdel med den valda metoden är att vid sammanställning av intervjuerna till ett resultat 

kan det ibland vara svårt att förstå vad informanten verkligen menar med sina svar. Det som 

har varit utmanande för oss är att skilja på våra erfarenheter från praktikperioder med det som 

lärarna i intervjuerna har delgivit. 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

I arbetet med denna uppsats har vi insett att det finns mycket forskning att göra inom detta 

område. Forskning som berör läromedel i förhållande till svenska som andraspråk är nästintill 
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obefintlig. Det finns dock mycket forskning inom läroböckers uppbyggnad i undervisningen 

överlag. Det saknas också forskning som behandlar hur läromedel används i skolan, även 

forskning kring elevernas syn på användningen av läromedel i undervisningen saknas. Vi har i 

arbetet med denna uppsats haft kontakt med Nationellt centrum för svenska som andraspråk 

och de var inte medvetna om någon forskning inom läromedel och svenska som andraspråk. 

Detta tyder på att det är ett tämligen outforskat område där all kommande forskning kommer 

att resultera i ett brytande av ny mark. Vi skulle vilja se mer forskning inom detta område 

särskilt då det hela tiden utvecklas nya läromedel i ämnet svenska som andraspråk. 
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