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Sammandrag 

Syftet med den här studien var att undersöka om, och i så fall hur, uppgifterna i två 

läromedel som riktade sig till kursen svenska som andraspråk 1 på gymnasiet 

uppmuntrade elever att använda sin flerspråkiga resurs. Läromedlen var publicerade efter 

att den nya läroplanen togs i bruk 2011. Uppgifterna i läromedlen undersöktes utifrån 

kvalitativa såväl som kvantitativa aspekter. Resultatet visade att läromedlen hade 

uppgifter som uppmuntrade elever till att använda alla sina språk men att de uppgifterna 

utgjorde en liten del av det totala antalet uppgifter som fanns i läromedlet. Uppgifterna 

delades in i två kategorier beroende på om de explicit eller potentiellt uppmuntrade till 

att använda fler språk än svenska. De explicita uppgifterna hade en direkt angivelse om 

att elevernas förstaspråk och andra språk de kan skulle användas. Uppgifter som 

potentiellt uppmuntrade eleverna att använda sitt förstaspråk hade en potential för att 

eleverna kan ta hjälp av ett annat språk än svenska. Uppgifterna kategoriserades även 

efter hur uppgifterna skulle lösas. Sammanfattningsvis visade resultatet att läromedlens 

uppgifter beaktade elevers flerspråkighet i en liten utsträckning trots att forskning visar 

att förstaspråket bidrar till andraspråkutvecklingen.  
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1 Inledning 
Sedan 1995 har svenska som andraspråk varit ett eget separat ämne från ämnet svenska i 

svensk skola. Antalet elever med utländsk bakgrund ökar och många elever deltar i 

undervisning i svenska som andraspråk (Hyltenstam & Lindberg, 2013). I läroplanen för 

svenska som andraspråk står det att eleverna ska utveckla sitt svenska språk men även få 

tillfällen att utbyta erfarenheter med andra elever och jämföra språkliga kunskaper och 

språkliga erfarenheter med andra klasskamrater (Skolverket, 2011). 

Andraspråksforskningen visar att om en elev utvecklar sitt förstaspråk (L1) kommer 

det att bidra till utvecklingen av andraspråket (L2). L1 och L2 påverkar varandra och 

eleven kan utveckla båda språken (Cummins, 2001). Att vara flerspråkig i dagens 

samhälle är en resurs, både individuellt och i samhället. Det är viktigt att kunna göra sig 

förstådd i samhället men även kunna förstå andra människor. Ett sätt att fokusera på 

elevens flerspråkighet är att använda translanguaging i undervisningen då det synliggör 

att elevernas samtliga språk är viktiga. Translanguaging innebär att människor tar hjälp 

av hela sitt flerspråkiga register för att utveckla sitt språk och göra sig förstådda. Detta 

har en positiv inverkan på eleverna och deras utveckling av andraspråket (García, 2009).  

Därför är det relevant att undersöka i vilken utsträckning translanguaging får utrymme i 

läromedel i svenska som andraspråk. Det undersöks i denna studie både genom 

kvantitativa och kvalitativa aspekter.   

 

2 Syfte och frågeställning  
Syftet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka om uppgifter i läromedel för 

svenska som andraspråk 1 på gymnasiet uppmuntrar elever att använda sin flerspråkiga 

resurs. Studiens frågeställningar är följande:  

• Hur stöttar läromedel elever att använda flerspråkighet i uppgifter som finns i 

läromedlen?  

• Hur skrivs flerspråkighet som resurs fram i uppgifter i läromedlen?   

3 Teoretisk bakgrund 
I ämnet svenska som andraspråk ska eleverna utveckla svenska för att kunna delta och 

verka i samhället. Forskning visar att om eleverna får använda sin flerspråkighet i 

utbildningen gynnar det både utvecklingen av elevens befintliga språk men även språket 

som ska läras in (Cummins, 2001; Garcia, 2009; Svensson, 2016; Torpsten, 2018). 
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Flerspråkighet finns med i läroplanen och det används för att både stärka elevernas 

språkutveckling samt att de ska utbyta erfarenheter av olika slag.  

 

3.1 Läroplanen för svenska som andraspråk  

I läroplanen för svenska som andraspråk står det i ämnets syfte att eleven ska få utveckla 

en förståelse för vad språket har för betydelse för lärande, kommunikation och tänkande. 

Eleverna ska få möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och jämföra sina språkliga 

kunskaper med varandra (Skolverket, 2011).  

”Flerspråkighet är en tillgång för såväl individen som samhället, och genom att jämföra 

språkkunskaper och språkliga erfarenheter med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

en bättre förståelse av vilken funktion språket har för kommunikation, tänkande och lärande” 

(Skolverket, 2011).  

Genom att använda en pedagogik som tillgodoser elevernas flerspråkighet bidrar det till 

att eleverna utvecklas i sin språkfärdighet. Utvecklingen av elevens flerspråkighet kan 

ske genom lärarledd undervisning men även genom läromedel. Användning av anpassade 

läromedel för svenska som andraspråk kan hjälpa eleven framåt i sin utveckling av 

svenska. Eleverna kan bidra till varandras utveckling av svenska då eleverna i en klass 

har olika kunskaper inom språket. Att utbyta erfarenheter med varandra är ett mål i 

läroplanen men det erfarenhetsutbytet kan även bidra till att eleverna stöttar varandra i 

utvecklingen av svenska.  

 

3.2 Sociokulturella perspektivet   

Det sociokulturella perspektivets utgångspunkt är att människan ses som en biologisk, 

kulturell, historisk och social varelse med psykiska och fysiska resurser (Säljö, 2014; 

Säljö, 2015). Människan använder olika redskap för att förstå sin omvärld och agera i 

den. Dessa redskap kan vara intellektuella eller fysiska. Individer lär sig och interagerar 

i samspel med andra människor och i denna interaktion använder människan de olika 

redskapen (Säljö, 2014). En utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet är att 

individen formas av omgivningen. I samspel med andra lär vi oss hur vi kan ta andra 

människors perspektiv för att förstå hur de ser på saker och ting (Säljö, 2015). När 

kunskap befästs kan kunskapen föras vidare till andra individer.  

 Zone of proximal development handlar om vad en människa kan göra utan stöttning 

och vad människan kan göra med hjälp av stöttning. Den som har mer kunskap kan stötta 

den som är under utveckling. Stöttning behöver inte enbart ges från en lärare utan elever 
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som har kommit längre i utvecklingen kan hjälpa andra elever att komma framåt i sin 

utveckling. Det här är ett centralt begrepp inom det här perspektivet. I ett klassrum måste 

läraren förstå var en elev befinner sig i utvecklingszonen för att kunna ge eleven 

instruktioner som är på elevens nuvarande nivå. Läraren ger instruktioner som eleven 

förstår och kan ta till sig men även som hjälper barnet framåt i sin utveckling (Säljö, 

2015).  

Stöttning behöver inte enbart ske från en lärare eller andra elever utan även ett 

läromedel innehåller stödstrukturer (Gibbons, 2018) exempelvis ordförklaringar till en 

text eller rubriker som ger eleven en anvisning på vad en text kommer att handla om. Det 

kan även vara bilder, diagram eller tabeller som är en hjälp för att förstå texten. En annan 

typ av stöttning kan även vara att ta hänsyn till flerspråkighet. Eleverna får använda sina 

språk i undervisningen för att skapa förståelse i sin inhämtning av ny kunskap. Att 

använda elevernas flerspråkighet är viktigt då det kan bidra till ökad förståelse av 

undervisningen och de uppgifter eleverna får. 

Läromedel innehåller olika slags uppgifter och dessa uppgifter är ofta studiefrågor 

till en läst text eller olika diskussionsfrågor. Det här är inte specifikt för ämnet svenska 

utan dessa typer av uppgifter förekommer i andra läromedel för andra ämnen (Ullström, 

2009). Läromedel är verktyg som används i undervisningen för att förmedla kunskap till 

eleverna. Även om det inte står explicit att eleverna ska använda sina språk i en uppgift 

kan läraren välja att använda flerspråkighet som en resurs till den nya kunskap som ska 

läras in. Användning av läromedel kan vara en stödstruktur för eleverna där de kan ta 

hjälp av rubriker, bilder, ordlistor eller sin flerspråkighet för att förstå en text eller uppgift. 

 

3.3 Flerspråkighet  

Flerspråkighetsbegreppet är mångtydigt och det finns flera definitioner på vad 

flerspråkighet innebär. Otterup (2005) beskriver flerspråkighet som att en person kan 

använda två eller flera språk i olika situationer och som stämmer överens med personens 

egna krav på flerspråkighet och samhällets krav. García (2009) väljer att se det utifrån en 

annan synvinkel, nämligen ett dynamiskt perspektiv. En flerspråkig person har inte en 

jämn balans mellan de olika språken utan ett av språken väger tyngre. Individens språk 

används i olika situationer och kontexter tillsammans med olika personer för att kunna 

kommunicera med varandra. Det kan även innebära att personen använder flera språk 

samtidigt i samma situation. Skutnabb-Kangas (1981) definierade fyra kriterier för att 

definiera modersmålet och flerspråkighet: ursprung, kompetens, funktion och attityd.  
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• Ursprungskriteriet handlar om vilket språk som först etablerades hos 

individen.  

• Kompetenskriteriet handlar om vilket språk individen behärskar bäst.  

• Funktionskriteriet handlar om vilket språk individen använder mest.  

• Attitydskriteriet handlar om vilket språk individen identifierar sig med.  

 

Dessa kriterier kan, förutom ursprungskriteriet, vara föränderliga under en persons liv. 

Framförallt är funktionskriteriet föränderligt då individen använder olika språk i olika 

tidsperioder i livet och därför kan färdigheter varken i modersmålet eller andra språk ses 

som stabila tillstånd, utan de är föränderliga. Så länge förändringarna inte är påtvingade 

är de en resurs för individen (Skutnabb-Kangas, 1981). Att använda flerspråkighet i 

undervisningen kan ge positiva effekter på eleverna. Deras olika språk blir sedda i 

klassrummet och med hjälp av flerspråkighet kan de utveckla både svenska och sina andra 

språk. Användning av flerspråkighet i undervisningen kan ses som en stödstruktur för 

eleverna då de får bygga upp kunskapen på flera språk och på så vis kan de skapa 

förståelse i undervisningen.  

 

3.4 Flerspråkig undervisning   

Inom flerspråkig undervisning är translanguaging ett centralt begrepp. Translanguaging 

innebär att människor tar hjälp av hela sitt flerspråkiga register för att utveckla sitt språk 

och göra sig förstådd. De språk en person kan använda är inte separerade från varandra 

utan språken finns i en och samma domän men personen väljer strategiskt det språk som 

ligger närmast till hands för att kunna kommunicera så effektivt som möjligt. Det här 

gäller inte enbart den enskilda inläraren utan translanguaging kan användas i 

undervisningen av lärare då flerspråkighet synliggörs och aktivt används som en resurs 

för lärandet. Denna resurs kan användas som stöttning för eleverna för att de ska förstå 

innehållet i undervisningen. Eleverna kan hjälpa varandra genom att använda ett annat 

språk för att exempelvis förklara vad en uppgift handlar om. Translanguaging handlar 

inte bara om att skapa förståelse mellan två olika parter utan även inkludera andra 

människor som tillhör en annan språklig grupp (García, 2009). Det handlar också om att 

skapa förståelse för sin egen flerspråkighet.  
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Baker (2011) har listat fyra möjliga fördelar med en flerspråkig utbildning:  

1. Djupare förståelse. En flerspråkig utbildning kan hjälpa en inlärare att få en 

djupare och bredare förståelse för ämnet personen studerar. Det innebär att 

inläraren kan ta hjälp av hela sin språkliga resurs för att förstå vad ämnet handlar 

om.  

2. Utveckling av det svagare språket. Men hjälp av translanguaging kan en inlärare 

utveckla sitt svagare språk. Inläraren kan använda alla sina språk i 

undervisningen för att skapa förståelse. Det bidrar till att inläraren utvecklar 

litteracitet i det svagare språket. Det innebär att inläraren utvecklar sina språk 

istället för att ett av språken ska prioriteras bort.  

3. Samarbete mellan hem och skola. Translanguaging kan hjälpa till att skapa bra 

kontakter mellan skolan och hemmet. Inläraren kan behöva förklara för en 

förälder vad inläraren gör i skolan på sitt förstaspråk. Då kan föräldern hjälpa 

inläraren med skolarbete vilket ger inläraren en bredare förståelse för ämnet hen 

studerar.  

4. Samarbete mellan avancerade inlärare och nybörjare. En klass består ofta av 

inlärare som är på olika nivåer i inlärningen. Då kan inlärare som har kommit 

längre i sin språkliga utveckling på L1 eller L2 hjälpa de som inte är på samma 

nivå i utvecklingen. 

 

Den första punkten kan ses utifrån Cummins (2001) interdependensteori som innebär att 

språken finns i en bas och påverkar och samarbetar med varandra. De är inte separerade 

från varandra. Teorin beskrivs som ett isberg där det finns två toppar och en bas. Topparna 

kan ses som representanter för de olika språken men de utgår från en gemensam grund 

där kunskaper, fenomen samt strukturer överförs mellan L1 och L2. Det ger en djupare 

förståelse att använda alla språk när en inlärare ska ta till sig ny information och kunskap 

(Cummins, 2001). Punkt två är nära sammankopplad med Garcías (2009) begrepp social 

juctice. Det innebär att alla språk är lika viktiga och ska ses som en resurs för inlärning. I 

det sociokulturella perspektivet är interaktion med andra en viktig del av lärandet (Säljö, 

2015). Genom interaktion med andra kan människorna ta del av andras tankar och idéer 

samt stötta varandra i utvecklingen av ett andraspråk vilket synliggörs i punkt tre och 

fyra. Dessa punkter visar att det finns nära kopplingar mellan translanguaging, 

interdependensteorin och det sociokulturella perspektivet.  
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3.5 Social justice & social practice  

Lärare måste vara uppmärksamma på de grundläggande principerna inom flerspråkig 

undervisning nämligen social justice och social practice (García, 2009).  

 

3.5.1 Social Justice  

Social justice är en viktig del i den flerspråkiga undervisningen eftersom den sätter värde 

på flerspråkighet i allmänhet och elevers individuella flerspråkighet. Oavsett språk är alla 

språk lika mycket värda. Social justice innehåller fyra olika dimensioner: rättvisa, 

tolerans, höga förväntningar samt rättvisa bedömningar. Rättvisa innebär att inlärare, 

oavsett vilken bakgrund de har och vilket språk de talar, ska behandlas med respekt och 

rättvisa. Att aktivt värdera alla språk likvärdigt innebär inte att de behöver användas lika 

mycket vid varje undervisningstillfälle. Det handlar om att ge inlärarnas språk status och 

respekt även om språken inte används lika mycket. Det viktigaste är att använda en 

pedagogik som på ett respektfullt och rättvist sätt uppmuntrar elever att utnyttja sin 

flerspråkiga resurs. En rättvis undervisning förbjuder ingen elev att använda sin 

flerspråkiga resurs (García, 2009).  

Tolerans bygger på inlärares språkliga styrkor för att tillsammans bygga upp en 

förståelse. Inlärarna använder sitt modersmål i undervisningen då det är meningsfullt för 

inlärarna och undervisningen. Planeringen för undervisningen tillgodoser och inkluderar 

inlärarnas modersmål. Om en lärare har höga förväntningar på eleverna i ett 

undervisningssammanhang och med rätt sorts stöttning och stödstrukturer kan det hjälpa 

eleverna att klara uppgifterna samt att undervisningen känns meningsfull och utmanande. 

Rättvisa bedömningar ingår i en meningsfull pedagogik. Formativa bedömningar på 

inlärares arbete leder till att inlärarna kommer framåt i sin utveckling. Responsen 

fokuserar på det inläraren kan och kan utveckla vilket leder till rättvisa bedömningar. Alla 

språk i en klass ses som resurser för lärandet och de värderas likvärdigt oavsett språk. 

Dessa fyra dimensioner får inlärarna att känna att de är inkluderade i undervisningen och 

att deras språk synliggörs (García, 2009).  

 

3.5.2 Social Practice  

Social practice handlar om att läraren ser till att språken som finns i ett klassrum används 

på ett betydelsefullt sätt i olika uppgifter där den kognitiva nivån fortfarande är hög men 

eleverna kan arbeta med sina språkliga kompetenser. Undervisningen inriktar sig inte på 

när eleverna ska använda sin flerspråkighet utan hur de ska använda den. Det kan göras 
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med hjälp av diskussioner med andra klasskamrater. Diskussionen behöver inte vara styrd 

av läraren utan den kan skapas i klassrummet för att eleverna ska dela med sig av sina 

idéer om ämnet de studerar och på så sätt skapa en djupare förståelse för ämnet 

tillsammans (García, 2009). Om skolan har kännedom om flerspråkighet och förstår hur 

det kan gynna elever bidrar det till att eleverna kan utveckla litteracitet i flera språk och 

elevernas flerspråkighet utvecklas tillsammans. Eleverna ska kunna känna sig 

inkluderade i undervisningen för att de ska känna att den är relevant för dem (García, 

2009).   

 

4 Tidigare forskning 

4.1 Flerspråkighet/Translanguaging  

Även om forskningen kring translanguaging, läromedel och läromedelsuppgifter är 

begränsad, så finns det några studier som är relevanta för denna uppsats. Torpsten (2018) 

har undersökt hur tre elevers lingvistiska och språkliga kompetenser utvecklas i samband 

med undervisning som bygger på translanguaging. Forskningens data var insamlad från 

klassrumsaktiviteter, elevtexter och bilder som eleverna hade ritat. Resultatet visade att 

elever som hade använt flera språk under en skoldag hade tillägnat sig kunskaper i alla 

språk. Lärarna var positiva till flerspråkighet vilket gjorde att det smittade av sig på 

eleverna. Samarbete mellan elever i klassrummet och mellan skolan och elevernas hem 

ökade. Den nya undervisningsstrategin gav positiva effekter på skolan, från att ha följt 

enspråkighetsnormen till att förespråka användning av elevernas flerspråkiga resurs för 

lärandet i alla ämnen. Den nya undervisningen inkluderade elevernas språk och samarbete 

mellan lärare och modersmålslärare ökade. Undervisningen ledde till att eleverna stärkte 

sin identitet och blev positiva till sin flerspråkighet. De såg en mening med att använda 

språken de kunde i undervisningen och i vardagslivet.  

Ambjörnsson (2016) undersökte i sin kandidatuppsats läromedel för SFI. Syftet var 

att undersöka om läromedel som riktar sig mot SFI-utbildningen har tillägnat sig 

forskning om modersmålets betydelse för inlärning av ett nytt språk. Studien undersökte 

tre läromedel för SFI-undervisning på nivå D. Det undersöktes med hjälp av en 

metodkombination. För att analysera innehållet i böckerna ställdes fyra frågor till 

innehållet. Resultatet av den kvalitativa analysen visade att modersmålets roll i olika 

uppgifter var liten. Mellan tre till fyra gånger förväntades inläraren använda sitt 

modersmål i olika uppgifter. Det svenska samhället skildrades olika i böckerna, en bok 
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var mer heterogen vad gäller etnicitet, personnamn och författare. De andra två böckerna 

fokuserade på det svenska samhället, kända svenska personer samt hur en typisk svensk 

person är.  

Läroböckerna fokuserade sparsamt på inlärares reflektioner över språkinlärning, 

kultur och modersmålsanvändning. Uppgifter där inlärares flerkulturella erfarenheter 

efterfrågas förekom frekvent i två av läromedlen där eleverna ska jämföra sina hemländer 

med Sverige. I det tredje läromedlet skulle inlärarna göra jämförelser med sina egna 

erfarenheter utan någon särskild koppling till en speciell kultur eller nation. Det 

kvantitativa resultatet visade att mindre än 3% av läromedlens uppgifter riktade sig till 

inlärarnas modersmål. Mellan 7–14% av uppgifterna instruerade inlärarna att de skulle 

använda sin flerkulturella kompetens och erfarenheter. Det antal bilder som visade en 

annan etnicitet låg mellan 7–12% av alla bilder i läromedlen (Ambjörnsson, 2016).  

Svensson (2016) påbörjade ett forskningsprojekt 2012 i en klass med flerspråkiga 

elever. Enspråkighetsnormen var det som förekom på skolan och eleverna skulle enbart 

prata svenska. Lärarna fick kompetensutveckling när projektet började och höstterminen 

2013 började arbetet med att enspråkighetsnormen skulle bytas ut mot en 

flerspråkighetsnorm. Lärarna började tillsammans med forskarna med en undervisning 

som utgick från Garcías princip social juctice. Undervisningen gick ut på att skapa glädje 

kring elevernas flerspråkighet. Eleverna fick svara på två enkäter där den första enkäten 

handlade om elevernas känslor och uppfattningar om sin flerspråkighet. De skulle svara 

på olika frågor och placera in de språk de kunde i antingen ett hjärta som symboliserade 

det språk de hade mest känslor för samt en stjärna som symboliserade det språk eleven 

kunde bäst. Resultatet visade att många av eleverna placerade förstaspråket i hjärtat och 

svenska i stjärnan. Den andra enkäten handlade om elevernas olika kompetenser i språken 

de kunde. De skulle jämföra sig med en jämnårig och fyllde sedan i sina kompetenser i 

att skriva, läsa och tala i en kunskapsstege. Resultatet av enkäten visade att en femtedel 

av eleverna var sämre på att skriva på sitt förstaspråk och att en lika stor del inte kunde 

skriva på sitt förstaspråk (Svensson, 2016).  

Undervisningen fokuserade på att skapa en tilltro till elevernas flerspråkighet. På 

lektionerna fick de använda sin flerspråkighet genom att exempelvis skriva på 

förstaspråket, diskutera skriftspråk och uttal. Eleverna fick en uppgift i ämnet SO där de 

skulle översätta ord till sitt förstaspråk och sedan skulle de översätta en text från 

läroboken till sitt förstaspråk. Eleverna blev motiverade och kände en glädje och stolthet 

över att få använda sin flerspråkighet i undervisningen. De utvecklade svenska men även 
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sin flerspråkighet då det synliggjordes och användes aktivt i undervisningen. Studien 

visade att translanguaging stimulerade både kunskapsutveckling och identitetsutveckling 

då eleverna såg att deras språk lyftes fram och bidrog till undervisningen (Svensson, 

2016).  

 

4.2 Uppgiftsformuleringar 

För att uppgifter ska fungera som stödstrukturer för elever att använda sin flerspråkiga 

resurs behöver de vara formulerade på ett sätt som erbjuder stöttning för detta. Det 

varierar vilka typer av uppgifter som förekommer i läromedel och hur tydligt formulerade 

de är, både vad gäller språklig svårighetsgrad och huruvida uppgiftens syfte framgår 

tydligt i formuleringarna. Westman (2013) analyserade läromedelspaket för ämnet 

svenska i årskurs fyra med fokus på enbart skrivuppgifterna i läromedlen. Syftet med 

studien var att undersöka hur läromedel beskriver skrivande och skrivutveckling i olika 

uppgifter. Studien fokuserade även på skrivteoretiska perspektiv som fanns i olika 

metodanvisningar till läromedlen. Två olika läromedelspaket undersöktes i studien. Det 

ena paketet följde läroplanen från 1994 och det andra paketet följde läroplanen från 2011. 

Studien fokuserade på de delar som innehöll någon typ av skrivande. Resultatet visade 

att av det totala antalet uppgifter i läromedlen var skrivuppgifter representerade i mindre 

än hälften av alla uppgifter. De uppgifter som handlade om skrivande kategoriserades i 

uppgifter om skrivande och uppgifter i skrivande. Uppgifterna handlade till stor del om 

att eleverna skulle fylla i lucktexter och dra streck mellan olika ord. Detta förekom i båda 

läromedelspaketen. Det fanns få övningar som handlade om att eleverna skulle producera 

en hel text. Gemensamt för båda läromedlen var att genren berättelse inte var förklarad i 

läromedlen. Westman (2013) visade att begreppet berätta framställs synonymt med att 

skriva och att berätta är inte ett ämnesord. Det ledde till att eleverna inte förstod 

skillnaden mellan olika texttyper. Det förekom inte några förklaringar om hur skrivande 

går till. Istället förmedlade läromedlen en implicit uppfattning om att skriva är berätta. 

Emriksson och Holgersson (2017) undersökte svårighetsnivån i olika 

uppgiftsformuleringar i läromedel för svenska i årskurs tre och fyra på grundskolan. 

Syftet med kandidatuppsatsen var att undersöka uppgiftsformuleringarnas textuella 

struktur och om en progression fanns mellan de båda läromedlen samt om det fanns en 

progression i uppgiftsformuleringarna utifrån läsbarhetsindex. Det analyserades genom 

en kvantitativ metod. Uppgiftsformuleringarna analyserades utifrån sex olika kategorier 

ordklass, ordlängd, sammansatta ord, meningslängd, enkel nominalkvot och 
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läsbarhetsindex. Resultatet för ordklasserna visade att läromedlet för årskurs tre hade en 

större andel verb vilket tyder på att det läromedlet var mer lättläst än vad läromedlet för 

årskurs fyra var då det läromedlet hade fler substantiv än verb. Andelen adjektiv var det 

samma i båda läromedlen. Resultatet för meningslängden skiljde sig inte nämnvärt mellan 

läromedlen. Ordlängden skiljer sig mer mellan läromedlen och visade på att läromedlet 

för årskurs fyra hade en större svårighetsgrad än läromedlet för årskurs tre. Resultatet av 

analysen av nominalkvoten visade att det var en skillnad mellan läromedlen. Det visade 

att informationstätheten var större i läromedlet för årskurs fyra jämförelsevis med 

läromedlet för årskurs tre.  Det fanns fler sammansatta ord i läromedlet för årskurs tre än 

vad det gjorde i årskurs fyra. Resultatet av läsbarhetsindexanalysen visade att läromedlet 

för årskurs fyra hade ett större LIX-värde än läromedlet för årskurs tre. Dessa resultat 

visade på en progression mellan läromedlen för de olika årskurserna.  

 

5 Metod och material 
I den här delen redogörs vilka metoder som valdes för studien samt en presentation av 

läromedlen som studien grundar sig på.  

 

5.1 Val av undersökningsmetod 

För den här studien användes en metodkombination. Två läromedel analyserades utifrån 

uppgifterna i böckerna. En kvantitativ metod tillämpades genom att förekomster av 

uppgifter där elevers flerspråkighet ska utnyttjas kategoriserades och räknades för att göra 

det möjligt att väga in distributionen av uppgiftstyper i analysen. En kvalitativ metod 

användes för att ge en fördjupad bild av hur uppgifterna är konstruerade och formulerade. 

 

5.2 Undersökningsmaterial 

Materialet för studien var två läromedel som riktar sig mot kursen svenska som 

andraspråk 1. Dessa läromedel är publicerade efter att den nya läroplanen för 

gymnasieskolan (2011) togs i bruk. Det första läroboken heter Kontext 1 (Hedencrona & 

Smed-Gerdin, 2012) och det andra läromedlet heter Svenska som andraspråk 1 (Åkerberg 

& Norefalk, 2014).  

 

5.2.1 Kontext 1 

Läromedlet Kontext 1 (Hedencrona & Smed-Gerdin, 2012) innehåller elva kapitel. 

Kapitlen handlar om arbetsliv, samhällsliv, vardagsliv, entreprenörskap med mera. De 
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flesta av dessa kapitel har ett underliggande tema som kapitlet handlar om. Det kan 

exempelvis vara argumentation, skriva referat och muntlig framställning. Uppgifterna i 

boken är uppdelade på textfrågor, reflektionsfrågor, ordförståelse, språkreflektion och 

grammatikuppgifter. Varje kapitel avslutas med att eleverna får reflektera över vad de har 

lärt sig i kapitlet.  

 

5.2.2 Svenska som andraspråk 1 

Läromedlet Svenska som andraspråk 1 (Åkerberg & Norefalk, 2014) är ett läromedel som 

ska täcka alla kunskapskrav för kursen svenska som andraspråk 1 på gymnasiet. Den 

innehåller sex kapitel. Eleverna får möjlighet att utveckla sin muntliga och skriftliga 

förmåga samt läsa olika slags texter. Eleverna får arbeta individuellt och i grupp. Kapitlen 

i boken handlar om språklig variation, arbetsliv och utbildning, relationer och samhället 

med mera. Varje kapitel avslutas med att eleverna får öva på ord som har återkommit i 

kapitlen samt grammatik. Den sista övningen i varje kapitel handlar om att eleverna ska 

reflektera över vad de har lärt sig i kapitlet, vad som var viktigt, vad de redan kunde, om 

de stötte på några svårigheter och vad eleverna ska tänka på inför kommande kapitel.  

I inledningen till läromedlet har författarna gjort en symbolförklaring där de 

förklarar vad varje symbol betyder. Dessa symboler finns vid varje uppgift i läromedlet. 

Symbolerna visar bland annat en bok vilket betyder att eleverna ska läsa något. Pennan 

betyder att eleverna ska skriva. Pratbubblorna innebär att eleverna ska prata och diskutera 

med sina klasskamrater. Den glada gubben betyder att eleverna ska presentera något inför 

klassen. Symbolen G betyder att grammatik ska övas. Alla dessa symboler visar vad 

eleverna ska göra för att lösa uppgiften. I och med att denna förklaring finns med i boken 

kan eleverna gå tillbaka och läsa vad en symbol betyder om de har glömt bort den.  

 

5.3 Urval och avgränsningar 

På grund av den begränsade tiden för den här uppsatsen så har ett bekvämlighetsurval 

gjorts vid valet av läromedel. Det ena läromedlet används på gymnasieskolor och det 

andra läromedlet fanns att tillgå på det lokala biblioteket. Ett viktigt kriterium vid urvalet 

av läromedlen var även att de skulle vara publicerade efter 2011 på grund av att den nya 

läroplanen togs i bruk då. Ett annat kriterium var att de ska vara anpassade till kursen 

svenska som andraspråk 1 för gymnasieskolan. I dessa läromedel valdes sedan 

uppgifterna i böckerna ut som underlag för analysen. Därför analyseras inte innehållet 

eller tillhörande lärarhandledningar även om dessa kan innehålla uppmaningar till att 
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eleverna ska använda sin flerspråkiga resurs. Antalet uppgifter i boken har räknats så att 

deluppgifter räknas som en och samma uppgift. En uppgift kan bestå av flera frågor och 

det räknas då som en uppgift.  

 

5.4 Genomförande 

En kvantitativ metod användes för att undersöka förekomsten av uppgifter i läromedlen. 

Som utgångspunkt räknades det totala antalet uppgifter som fanns i läromedlen. Därefter 

räknades antalet uppgifter som uppmuntrade elever att använda sin flerspråkiga resurs. 

Antalet uppgifter som efterfrågade elevers flerspråkiga resurs delades in i explicita 

respektive potentiella uppgifter för att synliggöra hur tydligt uppgiften uppmuntrade 

eleven att ta tillvara sin flerspråkiga resurs. Uppgifterna där eleverna skulle använda 

språken de behärskar delades även in i olika kategorier efter vilket syfte uppgiften hade, 

exempelvis om eleven skulle utföra uppgiften muntligt eller skriftligt. En kvalitativ metod 

användes för att gå in i detalj och ge en djupare förståelse av det undersökta materialet 

där eleverna skulle utnyttja de språk eleverna kunde. En metodkombination användes för 

att frågeställningarna inte kunde besvaras med endast en metod. Genom att analysera både 

kvantitativa och kvalitativa aspekter var det möjligt att få en mer heltäckande bild av 

flerspråkighet som resurs i läromedlen. 

Uppgifterna i Kontext 1 och Svenska som andraspråk 1 delades in i olika kategorier 

på grund av att resultatet blev missvisande om samma kategorier applicerades på båda 

läromedlen. Ett försök gjordes att tillämpa samma kategorier på båda läromedlen, men 

detta gav inget trovärdigt resultat. Det gjorde att läromedlen delades in i olika kategorier 

i analysen. Kategorierna i Svenska som andraspråk 1 var baserade på vilken förmåga 

eleven skulle använda för att lösa uppgiften. Kategorierna i Kontext 1 var baserade på vad 

uppgiften hade för rubrik. Då läromedlet inte ger någon förklaring till hur uppgifterna ska 

lösas använde jag mig av den kategoriseringen.  

 

5.5 Forskningsetiska aspekter 

Då den här studien enbart fokuserar på ett skrivet material och inte rör några människors 

integritet finns det inga forskningsetiska aspekter gällande forskningsdeltagare att ta 

hänsyn till. Studien kan ge en negativ bild av läromedelsförlagen om läromedlen 

framställs negativt i studien. Läromedlen som användes i studien ställs mot varandra och 

jämförs för att undersöka om läromedlen innehåller uppgifter som uppmuntrade elever 

att använda sin flerspråkiga resurs. Det kan medföra att det ena eller andra läromedlet 
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framställdes som ”bättre” än vad det andra läromedlet är. Studien kan dock vara till nytta 

för lärare då studien visar hur det kan se ut i läromedel gällande uppgifter och 

flerspråkighet samt även visa att alla uppgifter i ett läromedel inte är så enkla att utföra 

för eleverna utan eleverna behöver olika typer av stöttning för att utföra uppgiften. 

Forskning visar att användning av elevernas flerspråkiga resurs gynnar utvecklingen av 

andraspråket vilket innebär att det är viktigt att undersöka hur läromedel uppmuntrar till 

använda elevernas samtliga språk i undervisningen.  

 

5.6  Reliabilitet och validitet 

Den här studien fokuserar enbart på två läromedel vilket innebär att resultatet enbart kan 

appliceras på dessa två läromedel. Det medför att resultatet kan se olika ut beroende på 

vilket eller vilka läromedel som undersöks. Resultatet är inte generaliserbart på alla 

läromedel för svenska som andraspråk. Då intentionerna för uppsatser kan se olika ut är 

även kategoriseringen specifik för just den här uppsatsen. Studien kan ge en upplysning 

om hur det kan se ut i läromedel för svenska som andraspråk, men det finns alltid en risk 

för feltolkningar och räknefel. För att minimera den risken har materialet undersökts flera 

gånger. Avgränsningarna för materialet gjorde det enklare att räkna uppgifterna samt att 

kategorisera dem.  

 

6 Analys och resultat 
Här nedan presenteras studiens analys och resultat. Tabeller används för att illustrera 

resultaten från den kvantitativa analysen.  

 

6.1 Uppgifter där elever ska använda sin flerspråkiga resurs  

Resultatet i Tabell 1 visar att läromedlet Svenska som andraspråk 1 har avsevärt fler 

uppgifter som uppmärksammar elevers flerspråkighet än läromedlet Kontext 1 (27% 

jämfört med 6%).  
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Tabell 1: Andelen uppgifter i de olika läromedlen som uppmuntrar till användning av 

elevernas flerspråkiga resurs.  

 

6.2 Explicita och potentiella uppgifter  

Uppgifterna som uppmuntrar eleven att använda sin flerspråkiga resurs gör det inte enbart 

explicit, utan även formuleringar som potentiellt kan leda till användning av den 

flerspråkiga resursen förekommer. De explicita uppgifterna innehåller tydliga 

specificeringar att eleven ska ta hjälp av sitt förstaspråk för att lösa uppgiften, exempelvis 

att eleven ska relatera till sitt modersmål eller sin kultur. I materialet förekommer 

emellertid potentiella uppgifter där förstaspråkets relevans inte tydliggörs. Det står inte 

utskrivet i instruktionen att eleverna ska använda sin flerspråkiga resurs utan det är något 

som kan tolkas mellan raderna eller är ett potentiellt sätt att arbeta med uppgifterna. 

Svenska som andraspråk 1 har ett varierat antal explicita och potentiella uppgifter där 

eleverna ska/kan använda övriga språk som de behärskar medan Kontext 1 enbart har 

explicita uppgifter som visar att eleven ska ta hjälp av sin flerspråkiga resurs.  

 

Tabell 2: Fördelningen av explicita och potentiella uppgifter i läromedlen. 

 

Läromedel Uppgifter som explicit 

uppmuntrar eleven att 

utnyttja sin 

flerspråkiga resurs.  

 

Uppgifter som 

potentiellt uppmuntrar 

elever att utnyttja sin 

flerspråkiga resurs.   

 

Svenska som andraspråk 1 21 19 

Kontext 1 15 0 

 

De explicita uppgifterna i Svenska som andraspråk 1 representeras av olika uppmaningar 

att använda sitt modersmål i uppgiften vilket skrivs ut explicit i uppgiften. ”Diskutera i 

grupp. Hur ser dialekterna i era modersmål ut? Vilken inställning har ni till dialekter?” 

(s. 35). Den här uppgiften tolkas som en explicit uppgift då uppgiften har en antydan till 

att eleven ska fundera kring dialekterna i sitt modersmål samt elevens inställning till 

dialekter. Vid en sådan här uppgift får eleverna dels reflektera över sitt egna modersmål 

Läromedel Totalt antal uppgifter Antal uppgifter där eleverna ska 

använda sin flerspråkiga resurs (% 

och antal).  

Svenska som 

andraspråk 

N=147 27% (N=40)  

Kontext 1  N=236 6% (N=15) 



 

15 

 

men även får de jämföra och utbyta erfarenheter med de andra eleverna i klassen. Det är 

ett mål i läroplanen för svenska som andraspråk 1 att eleverna ska få utbyta språkliga 

erfarenheter med varandra (Skolverket, 2011).  

De potentiella uppgifterna i Svenska som andraspråk 1 representeras av olika 

former av uppmaning till att ta hjälp av sitt modersmål. ”Läs novellen Den första kärleken 

av Tage Danielsson. Slå upp ord du inte förstår i en ordbok” (s. 66). Det här tolkas som 

en potentiell uppgift eftersom eleven förväntas slå upp ord hen inte förstår vilket innebär 

att eleven utvecklar sitt ordförråd, men uppgiften anger inte konkret vilken typ av ordbok 

eleven ska använda, exempelvis SAOL eller en kontrastiv ordlista mot modersmålet. Vid 

potentiella uppgifter måste läraren förklara för eleverna att de ska använda sin 

flerspråkighet, om det är syftet med uppgiften. 

Kontext 1 innehåller enbart explicita uppgifter som tydligt visar att eleven ska 

använda sin flerspråkighet. Uppgifterna uppmuntrar eleverna att exempelvis reflektera 

över de språk eleven kan och i vissa fall även göra en jämförelse med det svenska språket. 

Eleverna får fundera över och använda sin flerspråkiga resurs i undervisningen samt att 

läromedlet även lyfter fram användning av flerspråkighet i uppgifter visar det att elevers 

flerspråkighet är viktigt. Det kan stärka eleven och hen känner att språken hen kan är 

betydelsefulla dels för eleven själv men även för alla andra elever i klassen. En explicit 

uppgift i Kontext 1 kan se ut så här: ”Hur fungerar bestämdhet i ditt språk? Jämför med 

hur det ser ut i svenskan?” (s. 39). I den här uppgiften ska eleverna använda ett språk de 

kan och beskriva hur bestämdheten fungerar i det språket. Det visar att eleverna får 

använda sin flerspråkighet vilket även är ett av kunskapskraven för kursen svenska som 

andraspråk 1 på gymnasiet.  

 

6.3 Uppgiftsformuleringar: förmågor och verb  

De explicita och potentiella uppgifterna uppvisar även en distribution avseende vilken typ 

av förmågor de syftar till att eleven ska använda för att lösa dem. Därför har de olika 

uppgifterna kategoriserats utifrån vilken förmåga de relaterar till. I läromedlet Svenska 

som andraspråk 1 förekommer uppgifter som uppmuntrar till flerspråkighet i relation till 

förmågorna tala, skriva, läsa och i vissa uppgifter får de använda flera olika förmågor för 

att lösa en uppgift. I läromedlet Kontext 1 ser uppgiftsformuleringarna annorlunda ut och 

relaterar inte till kunskapskravens förmågor på samma sätt. Därför analyseras läromedlen 

inte efter jämförbara kategorier.  
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I Svenska som andraspråk 1 synliggörs vilken förmåga uppgiften relaterar till med hjälp 

av olika symboler vid varje uppgift. Det gör det tydligt för eleven och hen vet vad som 

ska göras vid varje uppgift. Kategorierna läsa och tala är de förmågor som har flest antal 

uppgifter som uppmanar eleven att använda sin flerspråkighet som resurs. 

Grammatikuppgifter finns i läromedlet men de uppgifterna ska lösas muntligt vilket 

innebär att de uppgifterna kategoriseras som en tala-uppgift.  

Uppgifterna i Svenska som andraspråk 1 innehåller även en direkt anvisning om 

vad eleverna ska göra med uppgiften. Dels synliggörs det med en symbol och dels med 

ett/flera verb som indikerar hur uppgiften ska lösas. Det kan exempelvis stå läs texten, 

diskutera i klassen, besvara frågorna etc.  

 

Tabell 3 visar fördelningen av kategorier för läromedlet Svenska som andraspråk 1. I 

kolumn tre till fem visas vilken förmåga eleverna ska använda i uppgiften, vilka verb 

författarna använder för att påvisa hur de ska genomföra uppgiften samt hur många 

gånger verbet förekommer i uppgifterna. 

 

Kategorisering av 

uppgifter i Svenska 

som andraspråk 1 

utifrån vilken 

förmåga eleven ska 

använda  

Antalet uppgifter 

där eleverna ska 

använda sin 

flerspråkiga 

resurs  

Förmåga Verb som används  Antal 

gånger 

verbet 

används 

Läsa 15  Läs 15 

Tala 15  Diskutera 

Ge exempel 

Ingen konkret 

uppmaning. 

9 

1 

5 

Skriva 2  Gör  

Översätt 

1 

1 

Flera förmågor 

används 

4 Uppgift 1: 

Skriva & 

Tala 

Gör en lista… 

(skriva), Ta reda 

på… (tala) 

 

Uppgift 2: 

Skriva & 

Tala 

Besvara (skriv), 

Diskutera (tala) 

 

Uppgift 3: 

Skriva, tala 

& söka 

information 

Beskriv (skriva), 

Besvara (skriva), 

Leta (söka 

information), Berätta 

(tala) 

 

Uppgift 4: 

Skriva & 

Tala 

Sortera (skriv), 

Motivera (tala) 

 

Söka information 4  Leta 

Sök 

Undersök 

2 

1 

1 
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En läsuppgift i läromedlet lyder ”Läs novellen Eveline av James Joyce. Slå upp ord du 

inte förstår i en ordbok.” (s. 72). Den här uppgiften ger en direkt anvisning till eleven vad 

hen ska göra, nämligen att läsa. Den är potentiellt formulerad och visar även att det är 

viktigt med ordförståelse för att förstå texten. Uppgiften ”Diskutera i klassen. Vilka 

kommunikationsregler finns i era kulturer? Vilka är likheterna och skillnaderna mellan 

dem och dem ni mött i den svenska kulturen?” (s. 43) syftar till att eleverna ska använda 

förmågan tala. Den här uppgiften inleder med en imperativfras som uppmanar till 

diskussion och följs sedan av frågor som eleverna ska svara på. Symbolen för att tala finns 

även i uppgiften. Det här gör det tydligt för eleven att veta vad hen förväntas göra med 

uppgiften. Uppgifterna i boken som syftar till att tala är skrivna på ett liknande sätt som 

uppgiften ovan.  

Uppgifter där eleven ska använda flera förmågor kan se ut på följande vis. ”Beskriv 

språksituationen i ett land du på något sätt har koppling till. […] Gör en sammanställning 

av informationen du hittar […]. Frågorna du främst ska besvara är: […] Berätta för en 

grupp klasskamrater om språksituationen i landet du valt.” (s. 34). I den här uppgiften 

visar läromedelsförfattarna symboler som visar vad eleverna ska göra. De ska söka 

information om ett språk, skriva ner informationen och sedan ska de presentera det inför 

en grupp. Uppgiften formuleras med hjälp av verben beskriv, gör en sammanställning, 

besvara och berätta. Dessa verb tillsammans med symbolerna tydliggör uppgiften för 

eleverna. Dessa olika medel är stödstrukturer som hjälper eleverna att utföra uppgiften.  

Skillnaden mellan de olika läromedlen är att Svenska som andraspråk 1 använder 

symbolerna vid uppgifterna och ofta inleds uppgifterna med verb som indikerar hur 

uppgiften ska lösas. Det gör inte Kontext 1 utan de använder uppgiftsrubriker till 

uppgifterna men de utvecklar inte vad dessa rubriker syftar till att eleven ska göra. 

 

Tabell 4 visar kategoriseringen för uppgifterna i läromedlet Kontext 1 som uppmuntrar 

elever att använda sin flerspråkiga resurs samt antalet gånger de förekommer.  

Kategorier i Kontext 1 (baserade på 

uppgifternas rubriker) 

Antal 

uppgifter  

  

Reflektera 1 

Reflektera mera 7 

Språkreflektion 6 

Ordarbete 1 
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Läromedlet Kontext 1 innehåller ett stort antal uppgifter men få uppgifter där elevers 

flerspråkiga resurs ska användas. Dessa uppgifter är exempelvis textförståelse, 

reflektionsuppgifter, ordförståelse och språkreflektion.  

Det som gör det problematiskt med Kontext 1 är att läromedlet inte visar eller 

skriver hur eleverna ska lösa uppgifterna. En reflektionsuppgift kan lösas på flera olika 

sätt. Eleven kan reflektera genom att enbart tänka på uppgiftsfrågorna eller kan eleven 

diskutera med en kamrat eller skriva ner sina reflektioner. Enligt SAOL betyder reflektera 

1) återkasta, återspegla och 2) tänka, eftersinna (SAOL). Om det är efter den här 

definitionen läromedelsförfattarna har konstruerat uppgifterna innebär det att eleverna 

enbart ska tänka på vad frågorna under rubrikerna reflektera och reflektera mera kan 

innebära. Författarna har dock inte explicit uttryckt vad reflektera innebär i praktiken. 

Under rubriken reflektera mera finns frågan ”Ge exempel på sagor från din kultur. Vad 

handlar de om? På vilket sätt liknar de sagan du just läst?” (s. 90). Om samma betydelse 

för ordet reflektera ska användas vid dessa uppgifter innebär det att eleven bara ska tänka 

på ett svar till frågan. Eleven ska inte diskutera eller skriva ner sina tankar och svar. Det 

här gör det svårt för eleven att veta vad hen ska göra med uppgiften. Att svara på frågor 

kan göras på flera olika sätt och när det inte står utskrivet hur uppgiften ska lösas blir 

eleverna utelämnade till att själva komma på ett sätt att lösa uppgiften. När det skrivs ut 

explicit hur uppgiften ska lösas kan det ses som en stödstruktur. 

Kategorierna handlar om att eleven ska reflektera. Det finns en uppgift som syftar 

till att eleven ska arbeta med ord. Frågan lyder ”Hur skulle du beskriva en tafatt person? 

Finns det ordet på ditt språk?” samt ”Att tränga sig in objuden på en fest innebär att 

man inte riktigt gör det som passar sig. Finns det något liknande uttryck på ditt språk? 

Hur blir det om man översätter det till svenska?” (s. 293). När de här frågorna ska besvaras 

handlar det om att eleven ska dels översätta ordet tafatt och dels fundera över om det finns 

något liknande uttryck som det ovan på elevens språk. Men återigen ger uppgifterna inget 

direktiv om hur eleverna ska lösa uppgiften.  

Nästan alla uppgifter i Kontext 1 där elevers flerspråkiga resurs efterfrågas är olika 

slags reflektionsuppgifter. Men läromedlet beskriver inte någonstans hur dessa uppgifter 

ska lösas. Det leder till att läromedlet Kontext 1 har en högre svårighetsgrad vad gäller 

uppgiftsformuleringarna jämfört med vad Svenska som andraspråk 1 har. Det leder till 

att Kontext 1 inte utnyttjar elevernas flerspråkighet optimalt. Dessa olika symboler och 

verb som finns i uppgifterna i Svenska som andraspråk 1 kan ses som olika stödstrukturer 

som underlättar förståelsen när eleverna ska lösa uppgifterna.  
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7 Diskussion  
 

7.1 Inledning 

Syftet med studien var att undersöka läromedel för kursen svenska som andraspråk 1 på 

gymnasiet och om dess uppgifter uppmuntrade eleven att använda alla sina språk. Detta 

undersöktes med hjälp av två frågeställningar. Den första frågeställningen handlade om 

hur läromedel stöttar elever att använda flerspråkighet i uppgifter. Den andra 

frågeställningen handlade om hur flerspråkighet skrevs fram som en resurs i uppgifter i 

läromedel. Dessa frågor besvarades dels genom att undersöka förekomsten av uppgifter 

där eleverna ska använda sin flerspråkighet samt att undersöka huruvida uppgifterna 

explicit eller potentiellt uppmuntrade elever att använda sin flerspråkiga resurs. Resultatet 

visade att en liten del av det totala antalet uppgifter i läromedlen främjade elevers 

flerspråkighet. Läromedel kan innehålla vaga uppgiftsformuleringar vilket innebär att 

eleverna behöver olika typer av stöttning och stödstrukturer för att eleverna ska kunna 

utföra uppgiften. I läromedlet Svenska som andraspråk 1 fanns det symboler som visade 

hur eleverna ska lösa uppgiften. Liknande stödstrukturer fanns inte i läromedlet Kontext 

1.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Den kvantitativa metoden valdes för att visa hur fördelningen av uppgifter såg ut och den 

kvalitativa metoden valdes för att ge en fördjupad bild av de undersökta uppgifterna. 

Kombinationen av dessa två metoder gav ett trovärdigt resultat. För att få ett så säkert 

resultat som möjligt räknades antalet uppgifter per kapitel. Om denna avgränsning inte 

hade gjorts hade det blivit svårt att få en överblick över uppgifterna samt att bearbetningen 

hade blivit svår. Genom att räkna uppgifterna flera gånger och samma resultat 

återupprepades kunde resultatet fastställas. För den här studien fungerade kombinationen 

av kvalitativ och kvantitativ metod väl.  
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I och med att den här studien analyserar två läromedel är resultatet enbart generaliserbart 

på dessa två läromedel. Det gör att resultatet inte kan appliceras på andra läromedel för 

svenska som andraspråk. För att få ett resultat som är generaliserbart till fler läromedel 

hade studien behövt analysera fler läromedel. Framtida studier skulle även kunna öka 

generaliserbarheten genom att tillämpa samma metoder på andra läromedel. 

 

7.3 Resultatdiskussion 

I läroplanen för svenska som andraspråk 1 (2011) står det att flerspråkighet gynnar den 

enskilda individen men även samhället. Att kunna många språk är en tillgång för 

individen och forskning visar att de språk en individ kan påverkar varandra och individen 

får en större språkbehärskning. Målet för ämnet svenska som andraspråk 1 är att eleven 

ska få utveckla sina kunskaper i det svenska språket. Ämnet ska även ge eleven möjlighet 

till att reflektera och jämföra sina språkkunskaper med andra elever. Det är något som 

läromedlen i denna studie har tagit med i sina uppgifter. Kontext 1 innehåller enbart 

explicita uppgifter som ger eleven möjlighet att reflektera över sina språkkunskaper och 

jämföra svenskan med sitt modersmål. Svenska som andraspråk 1 har uppgifter som både 

explicit och potentiellt stöttar eleven till att göra jämförelser med sitt modersmål eller ta 

hjälp av olika hjälpmedel för att lösa uppgiften. Dessa hjälpmedel kan exempelvis vara 

ordlistor eller slå upp synonymer för ordet. Att använda hjälpmedel förekommer oftast i 

de potentiella uppgifterna men även i vissa explicita uppgifter där eleverna ska söka 

information på exempelvis internet om något som finns i en kultur eller i ett språk. En 

flerspråkig undervisning kan hjälpa elever att få en djupare förståelse för det aktuella 

ämnet som studeras (Baker, 2011). Målet är fortfarande att eleverna ska lära sig svenska 

men för att göra det kan de ta hjälp av modersmålet eller sitt starkaste språk för att 

exempelvis förstå vad olika uttryck eller ord betyder. Elever kan tillsammans hjälpa 

varandra till förståelse och på så sätt leder det till en djupare förståelse i både svenska 

men även på elevernas andra språk. 

I det sociokulturella perspektivet utgår man ifrån att människor utvecklas och 

formas av sin omgivning (Säljö, 2015). Elever kan hjälpa varandra att förstå uppgifter 

och stötta varandra för att komma vidare i utvecklingen. Det här är även något som 

läromedelsförfattarna till Svenska som andraspråk 1 poängterar i inledningen till boken. 

”Interaktion med kamrater och lärare utifrån ämnesstoffet är i fokus då det här främjar 

språkinlärning och ökar respekten för andras språk och sätt att uttrycka sig.” (s. 7). Någon 

liknande formulering finns inte i Kontext 1. Det är en del av inlärningen att ta till sig och 
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bearbeta ämnesstoffet vilket kan göras enskilt eller tillsammans med andra. Baker (2011) 

påpekar även att användning av translanguaging gynnar inlärningen av språk samt att om 

det görs tillsammans med andra kan eleverna få fler perspektiv på samma 

undervisningsämne. 

Resultatet av studien visar stora skillnader i antal uppgifter per läromedel samt 

uppgifter som uppmuntrar elever att använda sin flerspråkiga resurs. Andelen uppgifter 

som uppmuntrar elever att använda sin flerspråkiga resurs skiljer sig åt mellan läromedlen 

(27% i Svenska som andraspråk 1 jämfört med bara 6% i Kontext 1).  Det tyder på att 

Kontext 1 har större fokus på svenska än vad Svenska som andraspråk 1 har. Att bejaka 

elevernas språk och synliggöra dem i klassrummet är viktigt för att eleven ska känna 

bekräftelse och att det är tillåtet att använda sin flerspråkiga resurs i klassrummet. Det här 

resultatet visar att det är skillnad på synliggörande av flerspråkighet i de olika läromedlen. 

Det tyder på att Svenska som andraspråk 1 har ett större fokus på det som García (2009) 

kallar social justice och social practice. Svenska som andraspråk 1 visar att flerspråkighet 

är viktigt och det är något som är återkommande genom hela läromedlet.  

Resultatet av analysen visar även att det är få uppgifter i läromedlen som belyser 

flerspråkighet. Det är även en markant skillnad mellan de båda läromedlen. Det är svårt 

att tänka sig att läromedelsförfattarna inte har kunskap om flerspråkighet och hur det kan 

bidra till utveckling av ett andraspråk. Det är dock inte avsikten att läromedlet enbart ska 

ha uppgifter som uppmärksammar flerspråkighet men när det enbart är 6 % av uppgifterna 

i läromedlet Kontext 1 som uppmanar eleverna att utnyttja sin flerspråkiga resurs är det 

uppseendeväckande. Forskningen på ämnesområdet flerspråkighet visar positiva effekter 

på både individen men även utvecklingen av andraspråket. Att synliggöra och aktivt visa 

respekt för elevers flerspråkighet är viktigt eftersom det främjar elevers 

identitetsutveckling (García, 2009; Torpsten, 2018). Språken som finns i en klass är en 

resurs för lärande (García, 2009). Därför är det viktigt att främja flerspråkigheten hos 

eleverna.  

Att använda elevernas flerspråkighet i undervisningen behöver inte betyda att de 

ska använda sitt modersmål. Eleverna kan använda sitt starkaste språk vilket kan vara ett 

tredje språk. Skutnabb-Kangas (1981) fyra olika kriterier visar att flerspråkighet kan 

betyda olika saker och att det är individuellt vad flerspråkighet betyder för individen. Det 

starkaste språket kan vara föränderligt över tid och det starkaste språket eleven hade som 

barn behöver inte vara det starkaste språket som vuxen (Skutnabb-Kangas, 1981). Det är 
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viktigt att uppmärksamma att alla språk en elev kan är viktiga och påverkar inlärningen 

av ett nytt språk positivt.  

Uppgifterna som uppmärksammade flerspråkighet i läromedlet Svenska som 

andraspråk 1 visade på en variation på hur eleverna skulle lösa uppgiften, där många 

riktade sig mot förmågan att tala, antingen i grupp eller i helklass. Det är en del av målen 

för kursen svenska som andraspråk på gymnasiet att utbyta erfarenheter och respektera 

klasskamraternas språk (Skolverket, 2011) vilket tillgodoses med denna typ av uppgifter. 

Genom att använda en pedagogik som tillgodoser elevernas flerspråkighet bidrar det till 

att eleverna utvecklas, både språkligt men även identitetsmässigt (Svensson, 2016). 

I Westmans (2013) artikel där läromedel för årskurs fyra undersöks finns en liknande 

problematik mellan Kontext 1 och Westmans (2013) undersökta läromedel. I artikeln 

problematiseras hur begreppet berätta används synonymt med att eleverna ska skriva 

något. Samma problematik kan ses för den här studien då läromedlet Kontext 1 använder 

olika uppgifter där eleverna ska reflektera utan att läromedlet förklarar vad det egentligen 

betyder, vilket är problematiskt. Det kan göra att eleverna inte ser någon mening i att 

utföra uppgiften då de inte vet hur den ska lösas eftersom reflektion kan innebära olika 

saker för olika personer. Problematiken med Kontext 1 är just uppgifternas formuleringar 

eftersom de visserligen uppmuntrar elever att använda de språk de behärskar men de visar 

inte explicit hur. Det är då upp till den enskilda läraren att didaktisera uppgifterna genom 

att förklara för eleverna om de ska lösa frågorna muntligt, skriftligt eller enbart tänka på 

ett svar. Med hjälp av stöttning lämnas eleverna inte ensamma med att komma på ett sätt 

att lösa uppgiften utan de får verktyg för att lösa uppgifterna.  

Uppgiftsformuleringar kan vara svåra att tyda för elever samt att förstå vad det är 

som eleven förväntas göra med uppgiften. Emriksson och Holgersson (2017) har 

undersökt uppgiftsformuleringar i olika läromedel med hjälp av lexikogrammatik. 

Ordlängd, meningslängd och sammansatta ord kan vara orsaker som gör en text svår att 

förstå (Emriksson & Holgersson, 2017). Många uppgiftsformuleringar kräver extra 

tolkning av eleven för att hen ska förstå vad uppgiften handlar om samt förstå hur 

uppgiften ska lösas. Om eleverna får stöttning och undervisning som fokuserar på att ge 

elever verktyg som hjälper dem att förstå en text eller liknande kan de med hjälp av dessa 

medel förstå innehållet i en text och på så sätt kan de även förstå texter och uppgifter som 

till ytan ser svåra ut men med hjälp av olika typer av stöttning kan eleverna komma framåt 

i sin utveckling i skolan.  
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7.4 Slutsatser 

Läromedlen som undersöktes var uppgiftsrika och en hypotes var att det skulle finnas 

många uppgifter där eleverna skulle använda sin flerspråkiga resurs. Vid en djupare 

analys av uppgifterna i läromedlen visade det sig att det inte fanns många uppgifter som 

efterfrågade elevernas flerspråkighet. Svenska som andraspråk 1 hade ett större antal 

uppgifter där eleverna ska använda sin flerspråkiga resurs och uppgifterna varierade i 

explicita och potentiella uppgifter. Det indikerar att läromedlet har en underliggande 

tanke om att eleverna ska använda sin flerspråkiga resurs men det uttrycks inte explicit. 

Läromedlet Kontext 1 har få uppgifter som efterfrågade elevers flerspråkighet. När ett 

läromedel inte använder flerspråkighet som en resurs i uppgifter blir det lärarens uppgift 

att låta eleverna använda sina språk i uppgifterna. Ett sådant läromedel ställer krav på 

läraren att hen måste ha kompetens om flerspråkighet och vad det kan ge för positiva 

effekter på eleverna. Läraren behöver också vara medveten om att alla 

uppgiftsformuleringar inte är enkla att förstå för eleverna. De kan behöva stöttning för att 

klara av uppgiften och förstå vad det är uppgiften handlar om.  

Då den här analysen fokuserar på två läromedel är det svårt att dra några generella 

slutsatser för hur det kan se ut i alla läromedel som är anpassade efter kursplanen för 

svenska som andraspråk 1. Men det kan ge en fingervisning om hur det kan se ut i olika 

läromedel. Det är även viktigt att undervisande lärare aktivt arbetar med att tillvarata 

elevers flerspråkighet då det kan hjälpa elever i arbetet med att lära sig att utveckla 

svenska.  

 

7.5 Vidare forskning 

Trots att de digitala läromedlen utvecklas och används mer och mer i dagens skola är det 

fortfarande viktigt att tillvarata och utveckla elevernas flerspråkighet. Det hade varit 

intressant att göra en studie där fler läromedel studeras eftersom det eventuellt hade gett 

ett bredare resultat över hur läromedlen ser ut samt även intervjuat verksamma lärare för 

att höra deras tankar om hur flerspråkighet ska användas i undervisningen. Det hade även 

varit intressant att undersöka två läromedel som är publicerade från samma år och jämföra 

hur flerspråkighet skrivs fram i läromedlen.  
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