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Abstrakt 
Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen betonas i läroplanen, Lgr 11. Eleverna ska 

inhämta nya kunskaper samtidigt som de utvecklar sitt språk. Detta är särskilt viktigt för 

andraspråkselever som ska lära sig ämnen på ett för dem nytt språk. Syftet med 

uppsatsen är att se vilka krav läroboken ställer på elevernas språk- och 

kommunikationsförmåga och hur läroboken tillsammans med lärarhandledningen 

inbjuder läraren till att arbeta språkutvecklande i klassrummet med eleverna. I studien 

ingår två olika läromedel för årskurs 7-9 i två skilda ämnen, kemi och historia. 

Läroböckerna analyseras utifrån en läsbarhetsanalys och tar framförallt upp språk, 

multimodalitet, författarröst och uppgifter och krav. Analysen på lärarhandledningarna 

avser hur dessa kan stötta läraren i att undervisa språkutvecklande. Resultatet tyder på 

att läroböckerna ställer flera krav på elevernas språk- och kommunikationsförmågor, 

vilket eleverna behöver stöttning av läraren för att utveckla. Det framkom skillnader 

mellan de två läromedlen. Även om läraren får viss hjälp av läromedlen att arbeta 

språkutvecklande lämnas mycket upp till varje lärare. 
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1 Inledning och syfte 
Arbetet i skolan består alltid av olika utmaningar för pedagoger och annan personal. En 

av de största utmaningarna idag är den förändrade elevbilden med ett stort antal 

nyanlända elever med ett annat språk, andra förkunskaper och en annan bakgrund som 

kommer till våra skolor. Dessa elever ska tillägna sig undervisning på ett för dem nytt 

språk parallellt som de ska lära sig det nya språket. Detta ställer krav på samtliga 

pedagoger i skolan så att de kan möta eleverna där de är och samtidigt hjälpa dem 

vidare i deras utveckling. Det finns inte tid för andraspråkseleverna att först tillägna sig 

ett språk fullt ut och först därefter utbildas och ta en plats i det svenska samhället, utan 

detta måste ske samtidigt.   

 

En annan utmaning är att svenska elever visar ett försämrat resultat i läsförståelse och 

ordkunskap i jämförelser med övriga världen. Den internationella PISA undersökning 

från 2012 visar en stadig försämring i läsförståelse under 2000-talet (Skolverket 2013). 

Idag kommer fler elever till skolan med ett mindre ordförråd än förut, vilket ställer 

andra krav på alla pedagoger som möter dem. Skolan måste även hjälpa dessa elever att 

bredda deras ordförråd så att de kan ta till sig de kunskaper som de förväntas inhämta 

under sina år i skolan.  

 

 Att arbeta språkutvecklande i samtliga ämnen i skolan är ett sätt att skapa en 

undervisning där eleverna både inhämtar ämneskunskaper och får möjlighet att utveckla 

sitt språk. Pedagogen är viktig i klassrummet och kan visa vägen in i ämnet genom 

språket med hjälp av explicit undervisning. Eleverna vägleds in i ord och begrepp samt i 

olika texters struktur och typiska drag. Varje ämne har sin egen uppsättning av nycklar 

som eleverna behöver för att lyckas. Idag räcker det inte med faktakunskaper för 

eleverna utan läroplanen ställer höga krav på deras kommunikationsförmåga och olika 

sätt att uttrycka sig på i samtliga ämnen. Språket i skolan är ett abstrakt skolspråk och 

enligt Inger Lidberg (2007) behövs ett arbetssätt som är språkutvecklande i alla ämnen 

för att skapa en bro mellan vardagsspråket och skolspråket. Särskilt för 

andraspråkselever kan det vara en problematisk övergång. De behöver en undervisning 

som är mer explicit för att göra skolspråket mer tillgängligt för dem. 

 

Ett stöd för läraren i sin undervisning är läroboken. Läroboken har en fortsatt stark 

ställning i klassrummet och den hjälper läraren att utforma sin undervisning. Den utgör 
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inte enbart en faktakälla utan visar även vägen för lärarens arbetssätt beroende på vilka 

frågor och uppgifter den har som riktar sig till eleverna. Lärarhandledningen blir en 

pedagogik en lärare kan luta sig mot i större eller mindre omfattning (Skolverket 2006).  

 

1.1 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att se vilka krav läroboken ställer på elevernas språk- 

och kommunikationsförmågor och hur läroboken tillsammans med lärarhandledningen 

inbjuder läraren till att arbeta språkutvecklande i klassrummet med andraspråkselever. 

Jag undersöker två läromedel för årskurs 7-9 i ämnena kemi och historia. Det är en 

kvalitativ läromedelsanalys där jag studerar hur dessa två läromedel vänder sig till lärare 

och elever ur ett språkutvecklande perspektiv.   

 

2 Bakgrund och forskning 
Detta avsnitt beskriver vad läroplanen uttrycker om språkets vikt och hur ett språk ser 

annorlunda ut beroende på vilken kontext det används i. Ett språkutvecklande arbetssätt 

kan stötta andraspråkselever att använda och förstå språket i olika sammanhang och i 

alla ämnen. Här beskrivs även cirkelmodellen och genrepedagogiken som kan vara till 

hjälp för läraren att arbeta med både ämnets stoff och språk i klassrummet. Jag har inte 

hittat någon tidigare forskning som specifikt inriktar sig på språkutvecklande arbete i 

läroböcker, men däremot forskning som berör min studie som handlar om 

lärobokstexter. 

 

2.1 Läroplanen och språket 
I den nu gällande läroplanen för grundskolan, Lgr 11, uttrycks riktlinjer för språkets 

betydelse för eleven. Undervisningen ska vara anpassad till varje elevs förutsättningar 

och behov. Skolan ska ha elevens tidigare erfarenheter, språk och kunskaper som 

utgångspunkt. Vidare förstärks detta i läroplanen med att språk, lärande och 

identitetsutveckling går hand i hand och därmed måste elevens förmåga att 

kommunicera utvecklas (Skolverket 2011b:8-9). Språket betonas genomgående i de 

olika kursplanerna för de olika ämnena och de ställer krav på elevens kommunikations-

förmåga. I Greppa språket (2011a:79-80) finns en sammanställning över de språk-

förmågor som förekommer i de olika kursplanerna. Här återfinns ord som samtala, 

diskutera, resonera, berätta, beskriva, förklara, reflektera över, analysera, värdera, 

redogöra och redovisa. Dessa samtliga begrepp ställer krav på elevens språk och här 
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behövs det ett utvecklat ämnesspråk för att kommunicera och visa förmågorna i de olika 

ämnen som finns i skolan.  

  

2.2 Vardagsspråk och skolspråk 
Det finns en skillnad mellan vardagsspråk och skolspråk. I Greppa språket (2011a:35f) 

beskrivs skillnaderna mellan de båda språken. Det vardagliga språket byggs upp i 

konkreta situationer. Barnet utvecklar vardagsspråket i samtal eller med en direkt 

vägledning i en dialog som ofta fyller sociala funktioner för barnet. Skolspråket är 

monologiskt och abstrakt och är till största del skriftligt. Inlärningen i skolan sker till 

huvudsaklig del på skolspråket, som då inte är situationsbundet och fyller mer 

skolrelaterade språkliga funktioner. Lindberg (2006:57ff) beskriver hur de flerspråkiga 

barnen kommer till skolan med andra förutsättningar, när det kommer till förkunskaper i 

det svenska språket, än barn med svenska som förstaspråk. Här behöver skolan komma 

in och stötta eleverna och vara en bro mellan det konkreta vardagsspråket och det mer 

abstrakta skolspråket. Språket är det viktiga och nödvändiga verktyget som ska 

användas för att utveckla förståelse i lärandet. 

 

Det finns en progression i läromedelstexter som innebär att de blir mer abstrakta och 

generaliserande på ett sätt som kräver både förkunskaper i ämnet och ett stort ordförråd. 

Läromedel i svenska och svenska som andraspråk är till större del berättande och mer 

konkreta i sina texter medan texterna i de olika faktaämnena är svårare att ta till sig. En 

undervisning, som bygger en bro mellan vardagsspråk och skolspråk, bör ske gradvis så 

eleverna ser kopplingen mellan de båda språken och olika sätt att uttrycka sig (Lindberg 

2007:15ff). Lärare är ofta noga med att förklara de fackord som finns i ämnet och andra 

ämnesspecifika ord, men ord av allmän karaktär förväntas eleverna känna till sedan 

tidigare. Även mer vardagsnära ord behöver förklaras då många ord har olika betydelse 

beroende på vilken kontext eller vilket ämne orden används i (Skolverket 2011a:45). 

Gudrun Svensson (2016) skriver i sin artikel Ord i alla ämnen – flerspråkiga elever och 

skolans språk att så mycket som 60 % av de svenska orden har mer än en betydelse. Det 

är kontexten som är avgörande för ordets betydelse, vilket är svårt för andraspråkselever 

som ofta enbart känner till en betydelse.  
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2.3 Språkutvecklande arbetssätt 
Skolan ska ge eleverna förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin språkutveckling. 

I kommentarmaterialet till Lgr 11, Få syn på språket (Monica Axelsson 2009), 

poängteras vikten av att i skolans samtliga ämnen bedriva en undervisning som är 

språkutvecklande. För att eleverna ska ta till sig undervisningen fullt ut behöver de 

behärska ett ämnesspråk som är anpassat till just det ämne som undervisas. De olika 

ämnena skiljer sig åt och eleverna möter olika slags texter och förväntas även att 

kommunicera både i tal och skrift och på ett sätt som är anpassat för olika ämnen. 

Därför räcker det inte att arbeta språkutvecklande i svenska eller i svenska som 

andraspråk utan detta arbetssätt ska bedrivas även i övriga ämnen. Språkets centrala roll 

är inte alltid explicit uttryckt i de olika kursplanerna men tankarna finns där och 

genomsyrar hela läroplanen. 

 

2.3.1 Genrepedagogik och cirkelmodellen 

Ett språkutvecklande arbetssätt är genrepedagogiken med cirkelmodellen som 

utgångspunkt. Eija Kuyumcu (2013:605ff) skriver i sin artikel översiktligt om 

genrepedagogiken som är en undervisningsmodell som sprider sig ute på skolorna. 

Detta sätt att undervisa kan vara ett verktyg för lärarna att bedriva explicit undervisning. 

Genom att utgå från de olika genrer som förekommer i skolan, både i texter som 

eleverna möter, men även texter som de förväntas skriva, så får eleverna en tydlig 

struktur. Cirkelmodellen för undervisning och lärande består av fyra olika faser i 

undervisningen. Kuyumcu (2013:616) kallar de olika faserna för: 1) Bygga upp 

kunskap, 2) Dekonstruktion av modelltext och modellering, 3) Gemensam klasstext och 

4) Elevernas individuella text. I den första fasen bygger läraren upp kunskap om 

ämnesområdet tillsammans med eleverna. Den andra fasen innebär att eleverna får 

studera olika modelltexter och får kunskap om hur en specifik text ser ut. Under den 

tredje fasen skriver läraren tillsammans med eleverna en gemensam klasstext. När 

läraren följer denna undervisningsmodell får eleverna till en början en gemensam och 

explicit undervisning där det finns tydliga modeller för elever att följa för att till sist i 

den fjärde fasen producera självständiga texter. Undervisningen främjar interaktion 

mellan eleverna genom att de arbetar parvis eller i små grupper och språket utvecklas i 

ett sociokulturellt sammanhang. Även om läraren inte följer genrepedagogiken fullt ut 

så innebär den en tankemodell som banar väg för språkutvecklande arbetssätt i 

klassrummet.  
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Genrepedagogik innebär att läraren arbetar med språk- och ämnesundervisning 

samtidigt. Pauline Gibbons (2006) menar att språket ska utvecklas hos eleverna 

parallellt med att de tar in ämneskunskaper i olika ämnen. Eleverna går från att arbeta 

muntligt till att sedan formulera sig skriftligt, från ett mer vardagsnära språk till ett 

skolspråk. Genom att läraren tillsammans med eleverna går igenom modeller och ser på 

både strukturen och språket i texter, får de tydliga förebilder och även förväntningar på 

deras eget arbete. Det blir en explicit undervisning som sker i klassrummet som 

eleverna kan ta med sig in i sina egna individuella texter eller andra arbetsuppgifter. 

 

2.3.2 Språkutvecklande arbetssätt i klassrummet 

Skolverket (2014) har gett ut ett diskussionsunderlag för lärare i grundskolan om att 

arbeta språkutvecklande i alla ämnen. Diskussionsunderlaget tar upp vad lektionerna 

bör innehålla bortsett från ämnesinnehållet enligt följande punkter nedan: 

  

 läsning och skrivning,  

 muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar, 

 tankemässigt krävande uppgifter,  

 ett medvetet fokus på utveckling av ordförrådet i ämnet, 

 undervisning om vad som utmärker olika texter i ämnet och också om olika 

lärandestrategier, och  

 olika typer av formativ bedömning av elevernas ämnesspråkliga prestationer.  

(Skolverket 2014:5) 

 

I samma diskussionsunderlag från Skolverket (2014) uppmanas läraren att använda ett 

varierat arbetssätt som uppmuntrar eleverna att bli språkligt aktiva. Läraren behöver 

vara bekant med det ämnesspråk som används i undervisningen för att kunna 

uppmärksamma de språkliga svårigheterna för eleverna. I undervisningen förväntas 

läraren utgå från elevernas förkunskaper i ämnet men även deras ämnesspråkliga 

förkunskaper för att bedriva en undervisning som stöttar elevernas språkliga utveckling.  

Målen för lektionen eller arbetsområdet ska vara tydliga så att eleverna vet vad som 

förväntas av dem.  Innehållet i undervisning ska vara uppenbart för eleverna och 

stöttning och återkoppling ska vara en central del för att leda eleverna framåt. Läraren 

ska uppmuntra eleverna att använda ämnesspecifika ord, ge dem redskap för att själva 

förklara svåra begrepp och söka efter vägar att formulera sina tankar och resonera i 

ämnet. Undervisningen ska sträva efter att ge eleverna mycket tid till att använda sitt 

språk och interagera samt få stöttning i klassrummet.  
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2.4 Läroböcker och tidigare forskning 
I Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen (2006) hänvisas det till flera 

olika studier som har gjorts om läromedel. Där framkom i resultaten att många lärare 

upplever att följer de läroboken så uppfyller de även läroplanens krav och riktlinjer. I 

Sverige behövs inget godkännande av staten för vilka läroböcker lärarna använder på 

skolorna, utan till största del väljer lärarna själva läroböckerna till sin undervisning. Det 

sker en annan typ av granskning och godkännande av den egna branschen i Sverige 

innan ett läromedel publiceras. Ofta anses att läroböckerna konkretiserar läroplanen och 

gör den mer lättillgänglig för de undervisande lärarna i klassrummen. Läroboken tycks 

ha starkast ställning i ämnen där de inlärda kunskaperna bygger på varandra och ämnen 

som språk, matematik och NO- ämnen. Lotta Olvegård (2014:43) skriver att det finns 

studier som visar att det är lärarens undervisning som styr hur läroboken används och 

många gånger förhåller sig lärare relativt självständigt och gör kopplingar till läroboken.  

 

En annan aspekt med läroböcker är hur texterna framställs i dessa. Monica Reichenberg 

(2005:45ff) har undersökt lärobokstexters röst och kausalitet. Studien visar att om 

lärobokstexterna uttrycker explicita orsakssamband och har konkreta exempel så blir 

dessa texter lättare för eleverna att ta till sig. När det finns en författarröst som vänder 

sig direkt till eleverna så blir informationen mer tydlig och det är inte lika nödvändigt 

för eleverna att kunna läsa mellan raderna för att förstå innehållet. Texterna i 

läroböckerna har sällan en berättarröst, men om eleverna kan urskilja en författarröst 

blir dessa texter mer lättillgängliga och levande för dem. Om författarrösten i 

lärobokstexterna vänder sig direkt till eleverna blir de mer motiverade och engagerade. 

Språket blir även det mer tillgängligt om det skrivs i aktiv form istället för passiv form. 

Framförallt visar det sig att elever med svenska som andraspråk blir hjälpta av texter 

med större kausalitet och en tydlig röst.   

 

Multimodala texter som finns i läromedel kan vara komplicerade för eleverna att ta till 

sig. Ulla Ekvall (2010:70ff) har undersökt texter i kemi, som vid en första anblick ser 

tydliga och tilltalande ut, är betydligt svårare än så att förstå. Förutom text på sidorna 

finns även eventuella bilder, diagram, tabeller eller figurer som eleverna ska utläsa och 

förstå. Dessa har inte alltid stöd i texten, utan eleven måste växla sitt läsande för att 

skapa en helhetsbild. Denna typ av texter behöver eleverna hjälp med att förstå. Explicit 

undervisning kan vara nödvändig för eleverna, vilket inte alltid sker. Många gånger 
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används läroboken enbart som en uppslagsbok eller ett stöd för den övriga 

undervisningen och eleverna lämnas ensamma med lärobokstexten. Även Jana 

Holsanova & Andreas Nord (2010) beskriver i sin artikel svårigheterna för 

lågpresterande elever att lyckas interagera illustrationerna i en bok med brödtexten. 

Eleverna har svårt med den fragmenterade läsningen som behövs och för att 

tillgodogöra sig all information. Illustrationernas placering i förhållande till brödtexten 

påverkar också elevernas förståelse. Om illustrationen finns i direkt anslutning till 

brödtexten underlättar detta för läsaren. Texter i läroböckerna för naturvetenskap är ofta 

multimodala och Pia Nygård Larsson (2011) har skrivit en avhandling om svårigheterna 

i texterna i biologiämnet. Hon drar slutsatser som kan appliceras på alla 

naturvetenskapliga ämnen i skolan. Läroböckerna i naturvetenskapliga ämnen innehåller 

olika typer av såväl texter som språkbruk. Eleverna behöver kunna känna till olika 

textmönster och ämnesspecifika ord och begrepp för att tränga in i dessa texter. Språk 

och innehåll interagerar och elever behöver ha strategier för att till sig dessa texter. 

Framförallt konstateras att andraspråkselever har svårare för att klara mer avancerade 

uppgifter som är självständiga och ställer krav på god förståelse. Nygård Larsson 

(2013:579ff) menar vidare att det är viktigt att språkligt bearbeta texterna och innehållet 

på olika sätt för att elever ska ta till sig ord och begrepp fullt ut. Det behövs en explicit 

undervisning i klassrummet och ett metaspråk för att se texternas funktion och struktur.  

 

 

Olvegård (2015) har i sin avhandling studerat elever med svenska som andraspråk och 

deras möten med läromedelstexter i historia på gymnasienivå. Hon menar att det är 

framförallt ordförrådet som ställer till det för eleverna och gör det svårt för dem att 

komma in i texterna.  Bristen i ordförrådet leder eleverna fel i deras tankegångar och ger 

dem tolkningsproblem. Elevernas bakgrundskunskaper i ämnet utgör deras mentala 

lexikon som hjälper dem att göra inferenser. Att läsa mycket är inte en tillräcklig 

lösning för eleverna utan de behöver stöttning i sitt lärande. Olvegård visar på flera 

studier där det framkom skillnader mellan elever som fick uppgifter att arbeta med och 

elever som enbart fick läsa. De elever som var aktiva lyckades bättre och lärde sig även 

mer. Det konstateras även att de ord som är svårast för eleverna är de skriftspråkliga 

ämnesneutrala orden. Denna typ av ord finns det mer av i böcker i historia och geografi 

än i andra läroböcker från andra ämnen. De ämnesneutrala orden är mer utmanande för 

eleverna eftersom de inte finns ord- och begreppsförklaringar över dessa. Dessutom kan 

strukturen i texterna som finns i historieböckerna vara svår att genomskåda eftersom 
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flera skolgenrer ofta är representerade i dem. Texterna kan vara till exempel 

förklarande, argumenterande eller beskrivande och inneha olika abstraktionsgrad.  

 

3 Metod och material 
Här nedan presenteras den metod för analys av läromedel som denna studie utgår ifrån. 

Mitt tillvägagångssätt i min textanalys redovisas samt urvalet av texter.  

 

3.1 Metod 

Min studie är en textanalys som utgår från en kvalitativ metod. Martyn Denscombe 

(2009:324ff) menar att en kvalitativ analysmetod lämpar sig väl för studier av texter och 

böcker. Analysen ska vara fast förankrad i data och läsningen av denna ska vara 

noggrann. Det är viktigt att dokumentera data som framkommer samt att vara repetitiv i 

forskningen för att förankra resultaten väl i den insamlade data.  

 

En kvalitativ forskningsmetod är en tolkningsprocess och resultaten som kommer fram 

tolkas i förhållande till det syfte och frågeställningar studien avser. Forskaren ska 

förhålla sig objektivt till insamlad data, men läromedelsanalysen blir forskarens egen 

tolkning (Denscombe 2009:399). Tolkningen som kommer fram i textanalysen blir det 

centrala i studien och är således mina egna värderingar av textens innehåll. Min studie 

görs på publicerade läromedel som är tillgängliga för alla och därför behövs inget etiskt 

övervägande. 

 

Jag har även använt mig av Lennart Hellspongs (2001) läsbarhetsanalys för att se vilka 

olika krav som ställs på eleverna för att nå läsmålen. Läsbarheten studeras utifrån 

lässituationen, grafiska form, språk, innehåll och sociala funktion. Läsbarhetsanalysen 

används tillsammans med Ekwall och Holsanova & Nords forskning om multimodalitet. 

Jag använder mig av Hellspongs (1997) tankar om tilltal och Reichenbergs (2005) 

forskning när jag undersöker berättarrösten i läroböckerna samt vilka krav på språk och 

kommunikationsstrategier jag kan se hämtade från Greppa språket, kommentarmaterial 

till Lgr 11 (Skolverket 2011a).  

 

3.1.1 Analys av läromedel 

Läromedelsanalysen sker i två olika ämnen och jag kommer granska både läroböckerna 

och lärarhandledningarna utifrån frågeställningarna i mitt syfte. Den första 

frågeställningen behandlar vilka krav läroböckerna ställer på elevers språk- och 
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kommunikationsförmåga. Här använder jag mig av Hellspongs läsbarhetsanalys (2001). 

Jag ser närmare på lärobokens modalitet enligt Ekwall (2010) genom att titta på 

sidornas olika typer av text som rubriktext, ingresstext, bilder och bildtext men även 

enligt Holsanova & Nord (2010) om illustrationernas placering i förhållande till 

brödtexten och den fragmenterade läsningen.  Jag undersöker även om jag kan urskilja 

en författarröst i lärobokstexten. En författarröst med ett tilltal till läsaren ökar textens 

tillgänglighet och gör det lättare för eleverna att ta till sig texten (Reichenberg 2005). 

Dessutom studerar jag vilka språk- och kommunikationsförmågor som efterfrågas hos 

eleverna som också återfinns i kommentarmaterialet till Lgr 11, Greppa språket och 

som är tidigare nämnda under rubriken 2.1 (Skolverket 2011a). 

 

Lärarhandledningarna kommer att granskas enligt den andra frågeställningen som lyder 

hur dessa tillsammans med läroböckerna inbjuder läraren till att arbeta 

språkutvecklande. Jag studerar vilka språkutvecklande arbetssätt som nämns utifrån 

riktlinjer från Skolverkets diskussionsunderlag (2014) framförallt vad gäller arbetet i 

klassrummet som ett varierat arbetssätt, fokus på utveckling av ordförrådet i ämnet, men 

även att utveckla vardagsspråk till skolspråk (Lindberg 2007) och vad som utmärker 

olika texter i ämnet och interaktion mellan eleverna (Kuyumcu 2013).   

   

Eftersom läromedelsanalysen sker i två olika ämnen, blir det möjligt att jämföra 

resultaten som framkommer i de olika läroböckerna och lärarhandledningarna. Jag 

kommer att jämföra böckernas utformning enligt ovanstående och se i vilken grad 

språkutvecklande arbetssätt uppmuntras i de olika läromedlen.   

 

3.2 Urval 
I denna kvalitativa studie har jag valt att undersöka två olika läromedel för högstadiet i 

kemi och historia. Urvalet av läromedel har skett på basis av att de är tillgängliga och 

används i undervisningen på den skola jag undervisar på. Dessa läromedel är reviderade 

efter Lgr 11 och kan därför ses som aktuella. Denna studie kan därför vara av intresse 

för undervisande lärare och lärarstudenter.  

 
3.2.1 Läroböckerna 

Kemi Direkt, skriven av Mona Gidhagen & Svante Åberg (2012a), är den ena av två 

läroböcker som ingår i studien. Det är en lärobok som sträcker sig över hela högstadiet, 

från årskurs 7 till 9. Läroboken är en uppdaterad upplaga som är anpassad efter den nu 
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gällande läroplanen, Lgr 11. Till läroboken finns en lärarhandledning, Kemi Direkt – 

Lärarhandledning (Gidhagen & Åberg 2012b) som ska vara ett stöd för både elever och 

lärare i undervisningen. Det finns även ytterligare kompletterande material, men jag har 

valt att koncentrera mig på läroboken och lärarhandledningen.  

 

Den andra läroboken med tillhörande lärarhandledning, som är med i studien, är SO∙S 

Historia skriven av Elisabet Ivansson, Robert Sandberg & Mattias Tordai (2012). 

Denna bok är även den en högstadiebok och sträcker sig från årskurs 7 till 9. Läroboken 

är uppdaterad efter Lgr 11 och har en lärarhandledning av Göran Svanelid SO∙S Historia 

Lärarhandledning (2012) med tips och övningar som utgår från förmågorna som 

eleverna ska träna. 

 

4 Resultat 
I resultatdelen analyseras först läroboken och dess läsbarhet som språk, multimodalitet, 

författarröst, tilltal och till sist lärobokens uppgifter och krav på eleverna. Därefter 

redovisas en analys av lärarhandledningen och hur läraren förväntas arbeta med boken 

ur ett språkutvecklande perspektiv. Eftersom både läroboken och lärarhandledningen 

följer ett mönster kommer exemplen främst vara hämtade från inledningen och det 

första kapitlet. Först ut är läroboken i kemi, Kemi Direkt, och efter det följer läroboken i 

historia, SOS Historia. 

 

4.1 Kemi Direkt – lärobok 

Läroboken Kemi Direkt har en tydlig målgrupp med elever i årskurs 7-9. Det finns inga 

särskilda förväntningar på elevernas förförståelse, då kemi är nytt som ett eget ämne för 

eleverna i årskurs 7. Detta gäller både faktakunskaper och språkliga kunskaper i ämnet. 

Syftet med läroboken är att eleverna ska förstå texten och inhämta kunskaper i kemi. 

Eleverna möter den här boken i sina klassrum i skolan. Texten kan därmed bearbetas 

både enskilt och tillsammans i klassen.  

 
4.1.1 Kemibokens struktur och modalitet 

Varje kapitel har en struktur och ett upplägg som är gällande för samtliga kapitel i 

läroboken. Detta gör att eleverna kan känna igen sig i boken och få hjälp att 

genomskåda strukturer vilket skapar förförståelse inför följande kapitel i boken. Kapitlet 

inleds med ett uppslag med en stor bakgrundsbild och ett par intresseväckande frågor. 

Ett exempel är: ”Varför slocknar eld när man häller vatten på den?” (s. 3). Dessa frågor 
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ligger nära elevernas egen verklighet som de kan associera till. Det finns även en lista 

över vad kapitlet i boken handlar om, som ger eleverna en översikt över vad som 

kommer på sidorna framöver. Detta första uppslag ska skapa ett intresse hos eleverna 

och skapa förväntningar.  

 

På det andra uppslaget i kapitlet har texten en huvudrubrik, en ingress och är även 

tydligt indelad i underrubriker. Texten är indelad i kortare stycken och är lätt att 

orientera sig i. Brödtexten sträcker sig inte över hela sidan utan är lagom bred för en 

bekväm avläsning. Under varje huvudrubrik finns en lista på de kunskapskrav sidorna 

behandlar. Dessa kunskapskrav riktar sig direkt till läsaren ”NÄR DU HAR ARBETAT 

MED AVSNITTET KEMI FÖRR OCH NU KAN DU”(s. 4). Det finns en tydlighet i 

upplägget som gör att eleverna får en överblick över sidans innehåll. Ingressen består av 

retoriska frågor, vilka eleverna förmodas få svar på under kommande sidor som 

exempelvis ”Vad är kemi och vad kan man göra med kemi?” Dessa frågor ska väcka 

elevernas intresse och få dem att ställa egna frågor som de vill ha svar på. 

Kunskapskraven speglar förväntningarna på vad eleverna ska kunna efter genomfört 

kapitel. De olika kunskapskraven är konkretiserade och riktade mot innehållet i detta 

kapitel. 

 

Texten är multimodal, bilder och text är tänkta att samspela, och varje uppslag har flera 

bilder som visualiserar en del av texten eller utgör ett ytterligare komplement till texten 

i form av en slags förstärkning av det skrivna.  Jag har valt två sidor i läroboken som får 

utgöra exempel på lärobokens modalitet, se figur 1.  I nedanstående exempel visas till 

vänster en kemisk process i två olika illustrerade figurer om hur ett ämne kan förändras 

beroende på temperaturen. I den översta figuren är det vatten som förändrar form, vilket 

även beskrivs i lärobokstexten, men det nämns inte i samband med bilden. Den första 

figuren kan läsas från höger till vänster och tvärtom. Den andra figuren är förlagd på 

andra hållet och kan alltså läsas uppifrån och ner eller tvärtom. Denna figur har inget 

med vatten att göra utan upplevs vara mer generell. Det faktum att figurerna kan utläsas 

från olika håll kan komplicera det för läsaren. Däremot återfinns de illustrerade 

figurerna i samband med texten, vilket kan underlätta förståelsen för eleverna. Till 

höger i figur ett handlar det om olika ämnes densitet som förklaras i brödtexten. På 

bilden syns ett flöte som ska illustrera låg densitet, vilket också beskrivs i texten. I 

figuren under texten om densitet finns olika ämnen illustrerade och deras olika densitet. 
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Här återfinns fler ämnen än som nämns i texten. Rubriken under och följande brödtext 

om magnetism har inget med bilderna att göra. Även på denna sida befinner sig text och 

bild i ett nära samband, men bilderna känns centralt placerade vilket kan leda läsaren fel 

då textavsnittet under inte har med bilderna att göra.  

     

Figur 1. Exempel på modalitet. Kemi Direkt av Gidhagen & Åberg (2012a:15;17). 

 

4.1.2 Kemibokens språk och tilltal 

I den löpande texten är ämnesspecifika ord kursiverade och dessa återfinns i ett register 

i slutet av boken med en sidhänvisning där orden är förklarade. Förklaringen sker i den 

löpande texten och det kan se ut såhär: 

 

Allt som har en massa och kan vägas, består av materia. Allt levande – även du själv, din 

mobil, dina kläder, möbler, stenar, vatten och luft består av materia och kan vägas. Att 

luft har en massa är kanske konstigt, men om du cyklar i stark motvind märker du det 

tydligt. (s. 10) 

 

De ord som anses vara svåra är tydligt markerade och förklarade i texten. De kursiva 

orden visar eleverna att detta är viktiga ord. Trots att orden är förklarade är det inte 

självklart att alla elever förstår vad som menas utan de kan behöva ytterligare 

förklaringar av läraren eller klasskamraterna. I lärobokstexten finns ett tydligt skolspråk 

som läraren kan hjälpa eleverna att ta till sig och ordförrådet är en central del i detta. 

Om eleverna lämnas själva med förklaringen i boken som enda hjälp finns det risk att 

orden inte befästs och förstås fullt ut. Det kan dessutom vara andra ord som ställer till 
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svårigheter för elevernas förståelse som läraren behöver uppmärksamma. I läroboken 

finns det ord som får ändrad i betydelse när kontexten är kemi. Här följer några 

exempel: ”kol”, ”föreningar” (s. 11), ”leder” (s. 14), ”fast” (s. 15), ”tätt” (s. 16). Det blir 

lätt att missuppfatta textens innehåll för elever som inte kan flera betydelser av ett och 

samma ord.  

 

Den löpande texten är till största delen skriven i aktiv form och på vissa ställen finns det 

ett direkt tilltal du till läsaren som i exemplet ovan. Men ordet man används också som 

subjekt i satserna ”När man ska beskriva ett ämne, brukar man beskriva ämnets 

egenskaper”(s. 14). Man är ett neutralare tilltal som känns mer obestämt. Här används 

det trots att målgruppen är given, d.v.s. högstadieelever. Andra avsnitt är mer formellt 

skrivna med ett varierat subjekt. Det är vid enstaka tillfällen då det sker ett direkt tilltal 

till eleverna. Tilltalet du används främst när läroboken riktar sig till eleverna och de ska 

se kemin i vardagen och är ett försök till att göra kemiämnet mer konkret. Det är annars 

svårt att urskilja en berättarröst som vänder sig direkt till eleverna i övriga delar av 

texten. Överhuvudtaget finns där ingen författarröst som berättar och förklarar textens 

innehåll utan det ställs krav på eleverna att förstå denna relativt formella text om ett 

abstrakt ämne.  

 

4.1.3 Kemibokens uppgifter och krav 

I läroboken finns det ett flertal uppgifter som är kopplade till varje kapitel i boken. För 

att lösa dessa krävs det att eleverna har förstått innehållet i boken och att de använder 

sina språk- och kommunikationsförmågor. Samtliga uppgifter och frågeställningar är 

riktade individuellt till eleverna, att de ska lösa uppgifterna var och en. Ett sådant 

arbetssätt främjar inte interaktionen mellan eleverna och de får ingen möjlighet att 

tillsammans förflytta sig från ett vardagsspråk till ett skolspråk.  

 

Varje del av varje kapitel följs av instuderingsfrågor. Dessa uppgifter efterfrågar 

faktasvar av eleverna eller att de ska förklara ämnesspecifika ord som har förekommit i 

ett faktasammahang. Ibland ska eleverna ta ställning om något påstående är rätt eller fel. 

Exempel på detta är ”Vad skiljer en molekyl från en atom?” och ”En molekyl består av 

olika slags atomer” (s. 13). Här krävs det att eleverna har förstått texten och kan förklara 

och redogöra för sina svar. Det efterfrågas inga längre svar utan mer korta och tydliga 

faktasvar. I slutet på varje kapitel finns en sammanfattning över de olika delarna. 

Sammanfattningen är strukturerad under olika rubriker och fakta är kortfattat återgiven. 
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Det här avsnittet är tänkt att repetera och klargöra för eleverna vad som är viktigast i 

texten. Detta kan vara till hjälp för eleverna om de ska resonera och reflektera över 

innehållet i kapitlet.  

 

Slutligen avslutas varje kapitel med en repetitionsdel som är uppdelad i två delar. Det 

finns en progression i uppgifterna från kortare faktafrågor till att eleverna ska beskriva, 

förklara, fundera, ta reda på, prova och försöka för att slutligen ta ställning. Detta tyder 

på att läroboken först vill lära eleverna fakta och sedan att de ska använda sig av den för 

att kunna utveckla sina tankar och sitt resonemang. Progressionen kräver därmed olika 

språk- och kommunikationsförmågor av eleverna. I den första delen handlar det till en 

början om att förklara och beskriva för att längre fram kunna klassificera, reflektera, 

analysera och argumentera. Exempel på en faktafråga som enbart kräver en förklaring 

är: ”Hur arbetar kemister idag jämfört med alkemister på 1500-talet?” (s. 40) Det finns 

även uppgifter där eleverna ska tolka bilder och avgöra om bilderna visar ämnen i fast, 

flytande eller i gasform. Här ska eleverna både förstå begreppen och tolka vad bilden 

står för. Mot slutet av uppslaget finns det lite öppnare frågor som kräver att eleverna 

reflekterar en del. ”Varför ska man stänga dörrar och fönster om det brinner 

inomhus?”(s. 41). I denna uppgift behöver eleverna reflektera, beskriva och förklara. 

Eleverna måste ha förstått sambandet mellan eld och syre för att kunna återge detta.  

 

I den andra delen ”Uppslaget 1b” krävs det mer utförliga svar och variationen på 

uppgifterna ställer krav på elevernas språk- och kommunikationsförmåga.  Eleverna 

möts av uppgifter där de ska beskriva och förklara som i följande exempel: ”Förklara 

varför en öppnad läsk behåller kolsyran bättre om den står i kylen än om den står i 

rumstemperatur?” (s. 42). Här måste eleverna visa en djupare förståelse när de ska 

omvandla teoretisk fakta till en konkret situation och samtidigt ge en förklaring på ett 

skolspråk. Eleverna utmanas även att fundera ut egna lösningar och svar: ”Snö kan ha 

några olika kristallformer. Ta reda på hur kristallerna ser ut, rita och förklara vad som 

gör att den ena eller den andra formen bildas”(s. 42). Eleverna blir tvungna med ord 

beskriva ett förlopp och förklara varför. Vissa frågor ska eleverna även söka svar på 

andra ställen än i läroboken på exempelvis nätet eller på biblioteket: ”Vilken typ av 

brandsläckare bör man ha i sitt hem enligt Räddningsverket?” (s. 42). Här krävs det 

eleverna kan analysera och värdera det som de hittar och sedan redovisa ett svar. 

Eleverna ska göra försök, det vill säga mindre experiment, undersöka och förklara vad 
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som händer. I denna typ av uppgifter ska eleverna dels kunna sätta ord på processen, 

redovisa resultatet och analysera varför. Uppgiften kan se ut enligt följande:  

 

Planera, genomföra och redovisa din undersökning. 

 

Blås upp en ballong inuti en petflaska. Knyt åt ballongen. Tillsätt några 

matskedar bikarbonat och ca ½ dl ättika i petflaskan. Skruva snabbt på kapsylen 

på flaskan. Observera vad som händer och förklara. (s. 42) 
 

 

Här är det flera moment som efterfrågas av eleverna. De måste kunna sätta ord på 

händelserna för att kunna förklara.  

 

”Uppslaget 1b” avslutas med ”Vad tycker du?”. Här är det frågor som eleverna ska ta 

ställning till och argumentera för sin åsikt: ”Ett läkemedel som framställts på kemisk 

väg säljs på Apoteket. En hälsokostaffär säger att de har ett naturpreparat som har 

samma effekt som apoteket säljer. Vilket skulle du välja?”(s. 43). Här gäller det att 

eleverna reflekterar över sina egna åsikter och kommer med argument. Eleverna 

behöver kunna sätta ord på egna tankar och visa sitt ställningstagande.  

 

4.2 Kemi Direkt - Lärarhandledning 
I inledningen till Kemi Direkt – lärarhandledningen (Gidhagen & Åberg 2012b) 

poängteras att läroboken är skriven på ett elevnära språk för att underlätta förståelsen 

och läsningen för eleverna (s. 3). Detta tyder på att läroboken enligt författarna ger 

läraren goda förutsättningar att använda den som lärobok för eleverna, eftersom de 

anser att den redan är tillrättalagd. Vidare understryker lärarhandledningen att 

lärobokens upplägg är tydlig med rubriker, korta stycken och bilder som stöder texten. 

Här ses det multimodala i texten som en tillgång för eleverna, men en multimodal text 

kan vara svår för lågpresterande elever att förstå så de kan behöva hjälp av läraren att 

tränga in i den. Introduktionen i varje kapitel har en tilltalande bild och korta frågor som 

ska väcka elevernas förförståelse och koppla till det de redan vet om ämnet. 

Överhuvudtaget betonas vikten av att lärare tar reda på varje elevs förförståelse i kemi 

när läraren möter eleverna i årskurs 6 eller 7. Se utdraget nedan:  

 

Att ta reda på var eleverna befinner sig i förståelse och vilka kunskaper de har i 

kemi, är en viktig start för att få undervisningen att börja på rätt nivå. Börjar man 

på rätt nivå kommer ämnet att kännas intressant och meningsfullt. (s. 6) 
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Genom att läraren ser var eleverna befinner sig och skapar en förförståelse hos dem 

inför det ämnesområde de ska läsa, så hjälper det eleverna vidare i deras 

kunskapsutveckling. Det nämns inget om elevernas språkliga förkunskaper som är en 

förutsättning för att ett lärande ska kunna ske, vilket är viktigt för framförallt 

andraspråkselever. Många elever behöver få hjälp för att förstå det abstrakta skolspråket 

och ta klivet dit från det konkreta vardagsspråket.  

 

Lärarhandledningen påpekar att varje avsnitt i lärobokens kapitel inleds med en 

kunskapsbeskrivning så att eleverna ska få en uppfattning om vad de ska förväntas 

kunna efter varje avslutat avsnitt. I slutet av varje avsnitt finns frågor som är kopplade 

till kunskapsbeskrivningen och här sker en återkoppling för att kunna kontrollera vad 

eleverna har lärt sig. Dessutom finns det en sammanfattningsdel som är en repetition av 

avsnittet. Detta ger en tydlig struktur för eleverna om de förstår kunskapskraven och 

konkret vet vad som förväntas av dem. Tydliga mål för lektioner och arbetsområden är 

förutsättningar för att arbeta språkutvecklande och här ger lärarhandledning stöttning för 

läraren, framförallt i kunskapskraven för arbetsområdet.  

 

Syftet, det centrala innehållet och kunskapskraven i kemi är redovisade i 

lärarhandledningen. I det centrala innehållet finns språk och kommunikationsförmågor 

med som beskriva, förklara, granska information och argumentera. Eleverna ska även 

kunna formulera olika frågeställningar, dokumentera undersökningar och göra skriftliga 

rapporter (s. 7-13). I kunskapskraven är språk- och kommunikationsförmågorna i ämnet 

än mer explicit uttryckta och eleverna ska kunna visa upp ovanstående. Hur lärarna ska 

arbeta för att utveckla dessa förmågor är inte explicit uttryckt i lärarhandledningen.  

 

I genomgången av lärobokens upplägg i lärarhandledningen så listas de typer av frågor 

som eleverna möter i ”Uppslaget” och det är frågor som rör fakta, förståelse, sökning, 

fördjupning, laborationer och diskussioner. Alltså frågor som utmanar eleverna på olika 

nivåer och inbegriper flera av elevernas språk- och kommunikationsförmågor. Dessa 

olika typer av uppgifter berör olika genrer och textstrukturer som eleverna behöver 

kunna för att känna igen sig och veta hur de ska göra och hur kunskaperna ska 

redovisas. Till exempel finns det sökuppgifter där eleverna ska lära sig att söka och 

värdera information samt vara källkritiska: ”Vilka har fått nobelpriset?”(s. 124). Det 

finns diskussionsuppgifter där eleverna ska träna på att argumentera och uttrycka sina 
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tankar och åsikter. Eleverna ska skriva en berättelse om kemin i vardagen (s. 123). I 

laborationer ska eleverna undersöka något som kräver både planering och redovisning. 

Eleverna förväntas även skriva resultatrapporter och utvärdera laborationer. Det finns få 

specifika råd eller metodiska tips till läraren hur eleverna ska arbeta med dessa vitt 

skilda uppgifter där olika språk- och kommunikationsförmågor och textgenrer ska 

utvecklas hos eleverna.  I lärarhandledningen till kapitel 1 finns en rekommendation till 

läraren att arbeta tillsammans med eleverna så att de tränar på att anteckna och skriva 

redogörelser gemensamt först. Detta sätt att arbeta skapar interaktion i klassrummet och 

elever och lärare kan tillsammans diskutera och komma fram till en gemensam modell 

hur detta kan göras. Genom att läraren först arbetar gemensamt med eleverna i 

klassrummet och först därefter låter eleverna arbeta individuellt så hjälper läraren även 

eleverna att utveckla språket. Läraren uppmanas också att skriva en gemensam ordlista 

med eleverna som förklarar svåra ord och uttryck. En gemensam ordlista tydliggör ord 

och när eleverna ger egna förklaringar till ords betydelser underlättar det för alla, men 

framförallt för andraspråkselever som har ett mer begränsat ordförråd på sitt andraspråk. 

De ord som anses viktiga för kapitlet och för eleverna att behärska finns listade och 

dessa kan läraren gå igenom mer noga. Det finns exempel på ordkunskapsövningar där 

elever exempelvis ska para ihop rätt ord med rätt bild. Dessa övningar handlar om 

ämnesspecifika ord som förekommer i kemi.  

 

Det finns i lärarhandledningen en rad förslag på olika laborationer som kan genomföras 

i klassrummet och som klassen ska ställa en gemensam hypotes till och diskutera 

resultatet tillsammans. Här får elever och lärare möjlighet att interagera och dra 

slutsatser tillsammans, vilket stöttar eleverna när de ska utföra liknande laborationer och 

uppgifter på egen hand. Efter genomförda laborationer ska resultat översättas 

exempelvis till tabeller, svar ska motiveras och resultat ska sammanfattas och 

presenteras. Detta behöver elever också ha hjälp med till en början, eftersom det kan 

vara ett nytt tillvägagångssätt att översätta det de får fram till en annan form. Eleverna 

ska gå från en konkret laboration till en mer abstrakt redovisning och dels förstå 

instruktionerna till laborationen och omvandla resultatet till ett skolspråk. I samband 

med att eleverna ska göra ett laborationsprov finns det tillgång till en planeringsmall för 

eleverna att följa.  
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Under rubriken ”Vad tycker du?” säger lärarhandledningen att det är viktigt att läraren i 

dessa frågeställningar inte tänker vad som är fel eller rätt (s.81). Detta är då eleverna ska 

träna sig på att framföra sina tankar och åsikter, diskutera och även lyssna in 

klasskamraternas ståndpunkt i frågan. Eleverna får möjlighet att lyssna på varandra och 

dessutom vara modeller inför varandra hur olika resonemang kan se ut.  

 

Till varje kapitel finns färdiga fördiagnoser, prov och laborationsprov med tillhörande 

bedömningsunderlag. När eleverna ska göra laborationsprovet får de använda en 

planeringsmall (s. 139). Planeringsmallen ger eleverna en struktur att förhålla sig till, 

vilket blir ett stöd för dem. Eftersom det finns mängder med exempel på 

laborationsdemonstrationer och uppgifter är eleverna troligen redan bekant med formen 

och strukturen sedan tidigare. I bedömningsunderlaget finns exempel på hur eleverna 

kan förväntas uttrycka sig i de olika betygsstegen (s. 146). Dessa elevexempel är ett 

stöd för läraren och det kan vara ett stöd för arbetet med hela kapitlet. Här visas ett 

förslag på vart eleverna ska nå konkret och på så vis även utgöra en målsättning för 

lärarens arbete i klassrummet.  Exempel på elevsvar kan också vara en tillgång för 

eleverna så att de får vetskap om hur de förväntas uttrycka sig för att nå 

kunskapskraven.  

 

4.3 SO∙S Historia – Lärobok 

Läroboken SO∙S Historia har en tydlig målgrupp med elever i årskurs 7-9. Eleverna har 

läst historia förut och har en förförståelse för ämnet. Syftet med läroboken är att 

eleverna ska förstå texten och genom läroboken inhämta kunskaper i ämnet historia. 

Läroboken används i skolan, antingen läser eleverna texterna tillsammans i klassen eller 

enskilt.  

 
4.3.1 Historiebokens struktur och modalitet 

Läroboken, SO∙S Historia, är uppdelad i olika ämnesområden som i sin tur är indelade i 

olika avsnitt som benar ut ämnet ytterligare. I stort är läroboken uppbyggd kronologiskt 

och går från forntiden fram till de senaste 100 åren. På detta sätt skapas en övergripande 

struktur i läroboken som kan vara ett stöd för eleverna för deras förståelse. Varje kapitel 

inleds med ett uppslag som har en stor och tydlig rubrik ”FORNTIDEN FRÅN 

SAMLARE TILL STADSBO” (s. 8-9). Förutom rubriken finns det två större bilder som 

visar hur människor levde på den här tiden. Här finns en tidsaxel med ett antal 

tillhörande mindre bilder som illustrerar tidstypiska levnadssätt, verktyg och byggnader. 



  
 

19 

Tidsaxeln har förutom årtal och tidsepoker en del andra historiska nedslag som beskrivs 

med korta texter. Tidsaxeln tillsammans med bilderna konkretiserar tiden för eleverna 

och åskådliggör tiden i ett sammanhangs epok för dem. Texten på uppslaget är i större 

stil och är en ingress till kapitlet. Ingressen sammanfattar och skapar förförståelse för 

eleverna vad som förväntas komma. Bilderna både förstärker ingressens innehåll, men 

ger också ytterligare information. Eleverna måste veta hur de läser av en tidslinje och 

förstå att bilderna hör ihop med den för att förstå hela uppslaget.  

 

SO∙S Historia är en multimodal lärobok där varje uppslag innehåller bilder, förutom 

brödtext, med tillhörande bildtexter och ibland en karta eller någon annan figur. 

Bilderna har ibland funktionen att förtydliga något i texten eller att komplettera och ge 

mer information till sammanhanget. I exemplet nedan, i figur 2, finns det en tydlig 

huvudrubrik och två olika underrubriker i olika typsnitt och färg. Den svarta rubriken är 

underställd den blå underrubriken. Rubrikerna strukturerar upp innehållet för läsaren för 

att visa vad efterkommande brödtext handlar om. Detta underlättar för eleverna som då 

får en förförståelse för textens innehåll. Varje textavsnitt är mellan en halv till en sida 

lång i läroboken och läsaren kan lätt orientera sig på sidan. Texten är inte lika bred som 

sidan, vilket ger en bekväm avläsning. På uppslaget i figur 2 finns bilder vid sidan av 

texten, men i nära anslutning.  

 

Figur 2. Exempel på modalitet. SO∙S Historia av Ivansson m fl. (2012:10-11). 
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Bilderna ger ytterligare information till texten och har tillhörande bildtexter som 

förklarar och beskriver dem. Läsaren kan läsa enbart brödtexten för att förstå helheten. 

Bilderna och bildtexterna ger läsaren fördjupade kunskaper om denna del av historian.  

 

4.3.2 Historiebokens språk och tilltal 

Texten är framförallt beskrivande och förklarande och innehåller många fakta som reds 

ut efterhand. Delvis ger texten sken av att vara berättande och fakta i texten är till viss 

del dold. Detta ställer krav på eleverna som själva får förstå vad som är viktigast och 

vilka ord och begrepp som är centrala. Eleverna kan tro att de kan läsa som de läser en 

skönlitterär text, istället för en faktatext som behöver läsas mer noga. Först i slutet av 

varje avsnitt finns det en ruta med en sammanfattning av den huvudsakliga 

informationen som en kortfattad lista i punktform. Sammanfattningen hjälper eleverna 

att veta vad som är tänkt att vara den viktigaste informationen i boken, vilket underlättar 

när eleverna ska repetera, lära in eller diskutera innehållet. Längst bak i boken finns ett 

register som tar upp viktiga händelser och en del andra begrepp från historien som finns 

med boken. Till varje ord finns en sidhänvisning där ordet förekommer i sitt 

sammanhang. Ordet är inte kursivt eller på annat sätt markerade eller tydligt förklarade. 

Däremot finns det ofta en förklaring eller ett förtydligande som ger eleven mer vetskap i 

ett sammanhang. Det kan se ut som detta exempel på ord, statsstat, enligt utdraget 

nedan:  

I Mesopotamien fanns många städer som liknade varandra. Och för det mesta var 

varje stad, med sina jordbruk runt om, som ett eget litet land med en kung som 

styrde. Historikerna brukar kalla en sådan stad för en stadsstat. (s. 20) 

 

Ordets förklaringar är inbäddat i texten och kan vara svårt för eleverna att upptäcka.  

  

Språket i läroboken är till största del skrivet i aktiva satser. Detta gör språket mer 

lättillgängligt för elever och speciellt andraspråkselever då ord och satser inte behöver 

packas upp i lika hög grad för att förstås som vid passiva satser. Meningarna är heller 

inte särskilt långa, vilket även det underlättar för läsaren, så de inte trasslar in sig i 

komplicerade bisatser. Trots att lärobokstexten bitvis upplevs som berättande är det 

svårt att urskilja en tydlig författarröst. Ibland märks den när den sträcker ut handen och 

vill visa eleven att det är vår historia som den berättar, men oftast är den frånvarande. 

Någon gång används vi som subjekt till exempel: ”Vår äldsta historia börjar i Afrika. 

Forskarna är överens om att vi människor härstammar från förmänniskor som fanns i 

östra Afrika”(s. 10). Detta vi används mer i syfte att inbegripa eleverna i gemenskapen, 
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att det handlar om vår gemensamma historia. Någon gång förekommer man, men annars 

är det mest olika substantiv som förekommer som subjekt. Man är inte heller det ett 

personligt tilltal, utan här riktar sig texten till vem som helst. En tydligare röst hade 

förenklat texten för eleverna. Nu vill det till att läraren uppmärksammar vad eleverna 

inte kan tänkas förstå för att de inte ska missledas i texten. 

 

4.3.3 Historiebokens uppgifter och krav 

Till varje avsnitt så finns det uppgifter som eleverna ska lösa. Det finns en progression i 

uppgifterna och de är indelade i tre olika rubriker. Den första är ”Frågor på texten” och 

här finns informationen till svaren direkt i texten. Ett exempel är: ”Ungefär hur gammal 

anser forskarna att den moderna människan (Homo sapiens sapiens) är?” (s. 15). Detta 

är en enklare fråga som enbart kräver en förklaring hämtad från texten. Men eleverna 

måste veta var någonstans i texten de ska hitta svaret och även förstå förklaringen för att 

det ska ske en inlärning. Därefter följer ”Arbeta med texten” och här efterfrågas mer av 

eleverna som i denna fråga: ”Stenåldersmänniskorna gjorde sina redskap av olika 

material som ben, lera, trä och snäckskal. Varför kallas perioden just för stenåldern?” (s. 

15). En sådan uppgift löses med både hjälp av texten och genom att reflektera själv, dra 

slutsatser och redovisa ett svar.  Den sista rubriken uppmanar eleverna till att ”Fundera 

och diskutera” och här får eleverna lägga in sina egna tankar och erfarenheter. Till 

första avsnittet i första kapitlet finns följande fråga: ”Det finns folkgrupper som levt på 

samlar- och jägarstadiet nästan in i vår tid. Vad ser du för likheter i sättet att leva mellan 

nordamerikanska indianer och skandinaviska samer?” (s. 15). För att lösa frågan 

uppmanas eleverna till att diskutera med någon annan och det finns inga givna svar till 

frågan utan här får eleverna reflektera, samtala, diskutera, förklara, värdera, redogöra 

och beskriva. Med andra ord använda flera olika språk- och kommunikationsförmågor 

för att nå fram till ett svar.  

 

4.4 SO∙S Historia – Lärarhandledning 
Första delen av lärarhandledningen till SO∙S Historia (Svanelid 2012) inleds med ett 

avsnitt om lärobokens upplägg och grundtankar i pedagogik riktade direkt till läraren. 

Bokförlaget Liber hävdar att lärarhandledningen kan kopplas direkt till kunskapssynen i 

Lgr 11, aktuell forskning och nationella prov.  

 

Lärarhandledningen utgår från vad författarna menar vara de viktigaste förmågorna och 

kallar dem ”The Big 4”. Kraven på vad eleverna behöver kunna blir tydliga för läraren 
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och detta kan också stötta läraren i undervisningen. Den första förmågan kallar de 

”Analysförmågan, d.v.s. förmågan att kunna resonera om orsaker till och konsekvenser 

av olika händelser och skeenden”(s. 2). Denna förmåga greppar om mycket som att 

kunna förstå och förklara förändringar, beskriva samband, hitta lösningar, göra 

jämförelse för att se likheter och skillnader eller för- och nackdelar. Eleverna behöver 

ha en god förståelse om ämnet för att kunna göra dessa analyser och även inneha ett 

utvecklat skolspråk för att redovisa sina analyser. Den andra förmågan är den 

”Kommunikativa förmågan, d.v.s. förmågan att kunna delta i en diskussion, 

argumentera för en åsikt, motivera en ståndpunkt, föra ett logiskt resonemang samt 

uttrycka en ståndpunkt”(s. 2). Denna förmåga handlar enbart om elevernas språk- och 

kommunikationsförmåga och hur nödvändig den är för att göra sin röst hörd. Den tredje 

förmågan är ”Begreppslig förmåga, d.v.s. att förstå innebörden i ämnesspecifika 

begrepp och kunna tillämpa dem i olika och nya sammanhang” (s.2). Här poängteras 

vikten av att eleverna kan ta till sig begreppen för att kunna delta i ämnesdiskussioner 

och skapa ett ämnesspråk. Skolspråket ska utvecklas och framförallt ord som är 

specifika för ämnet och detta är explicit uttryckt för läraren. Den sista och fjärde 

förmågan är ”Informationshanteringsförmågan, d.v.s. veta hur man söker, väljer ut, 

strukturerar och kritiskt granskar information”(s. 2). Sammantaget visar de här fyra 

förmågorna vägen för lärarens arbete i klassrummet och de täcker in samtliga språk- och 

kommunikationsförmågor som efterfrågas av läroplanen. Om lärare arbetar efter dessa 

fyra förmågor får de ett gott stöd i ett språkutvecklande arbetssätt. 

  

Det finns sex olika typövningar i lärarhandledningen som ska träna eleverna att utveckla 

ovanstående förmågor på ett mer konkret sätt.  De fyra första typövningarna är olika 

exempel på övningar som rör de fyra förmågorna i stycket ovan. Den femte typövningen 

tar upp läsförståelse och olika sätt eleverna kan träna upp den. Den sista typövning är en 

övergripande fråga till varje kapitel som både kan användas för att skapa förförståelse 

eller utvärdera vad eleverna har lärt sig (s. 3-4). Dessa olika typer av övningar är 

återkommande för att underlätta för eleverna, så att de känner igen strukturen och vet 

vad som förväntas av dem. De olika typövningarna utgör också en stöttning för läraren i 

deras arbete i klassrummet med eleverna. Språk- och kommunikation är en central del i 

arbetet med kunskapsutvecklingen. 
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Ett avsnitt i lärarhandledningen tar upp metodiken kring hur eleverna kan arbeta med 

övningarna på ett framgångsrikt sätt. Avsnittet ger förslag på olika vägar att gå för 

läraren i arbetet och i uppföljningen av övningarna. Först kan eleverna individuellt söka 

efter det rätta svaret. Därefter kan eleverna ta hjälp av gruppen för att hitta det bästa 

svaret. I gruppen blir det en interaktion och ett samtal för att avgöra vilket svar som är 

det bästa. Sedan redovisar grupperna sina bästa svar alternativt byter svar med en annan 

grupp och ger grupprespons. Här menar författarna att det finns möjligheter för eleverna 

att se vilka svar som är av hög respektive låg kvalitet. Avslutningsvis leder läraren en 

diskussion i klassen och sammanfattar. I en sådan här arbetsgång anser författarna att 

eleverna både får utvecklas genom kamratlärande och ett kollektivt lärande. Lärarens 

roll är att vara en ”lyssnande coach” och att ge feed-back när det behövs (s. 4-5). Detta 

är en arbetsgång som uppmuntrar interaktion mellan elever och de lär sig av varandra. I 

samtal och diskussioner blir eleverna varandras modeller och det finns möjlighet att 

även utveckla språket. Eftersom läraren sammanfattar och leder diskussionen så kan 

språket förflyttas från ett vardagsspråk till ett skolspråk. Arbetssättet gynnar elevernas 

språkutveckling och andraspråkselever får hjälp med att sätta ord på sina tankar. 

 

Den största delen av lärarhandledningen till SO∙S Historia består av övningar till 

lärobokens olika kapitel. Övningarna är av varierande karaktär och tillhör de sex olika 

typövningarna som jag beskrev tidigare. Den övergripande frågan inleder kapitlet och 

till det första kapitlet ”Forntiden – från samlare till stadsbo” så lyder den: ”Vilka 

positiva och negativa konsekvenser innebar den stora förändringen när människor blev 

bofasta jordbrukare?” (s. 14). Detta är en utmanande uppgift som inte har ett enkelt 

svar, utan detta förväntas eleverna lära sig under kapitlets gång.  Frågan skapar också 

förförståelse hos eleverna och läraren kan diskutera med eleverna utifrån 

frågeställningen för att ta reda på vad de har för förkunskaper, vilket också kan väcka 

elevernas intresse. Till varje kapitel finns tio begrepp listade som anses vara särskilt 

viktiga för eleverna att kunna. Några exempel från det första kapitlet är ”forntid”, 

”stenålder” och ”arkeologi” (s. 14-15). Dessa ord ska förklaras och sättas in i ett 

sammanhang i en mening. Eleverna kan först arbeta med orden i grupp och sedan 

diskutera dem i helklass så att eleverna får hjälp med de svar som de har missat eller 

inte kan. Begreppen är ämnesspecifika ord som eleverna arbetar aktivt med och i 

interaktion med klasskamraterna eller med hjälp av läraren får de en utförlig förklaring 

och förhoppningsvis utvidgas deras ordförråd.  
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I följande övningar får eleverna möjlighet att använda och träna samtliga språk- och 

kommunikationsförmågor på olika sätt. Läraren får en tydlig vägledning i arbetet med 

ett rikt antal uppgifter som ser ganska olika ut, men kommer igen vid varje kapitel. 

Eleverna ska analysera, reflektera, redogöra och flera gånger utgå från sina egna tidigare 

erfarenheter i kombination med fakta som de har lärt sig. Ett exempel är övning 1:9, där 

eleverna ska analysera skillnaderna i mäns och kvinnors liv på stenåldern och även dra 

paralleller till vårt samhälle idag. Denna övning ska först göras i helklass och sedan 

utmynna i en individuell resonerande elevtext (s. 25). Här börjar eleverna i ett 

gemensamt arbete för att först få idéer och tankar från klasskamraterna för att sedan 

använda sig av detta i ett individuellt skrivande. Eleverna får en tidig stöttning i 

innehållet, men de kan också behöva stöttning i hur en resonerande text ska skrivas. Ett 

annat exempel på en övning är 1:5, där eleverna får reda på vad som kännetecknar en 

högkultur och får sedan ta ställning till ett antal påstående och motivera sina svar för att 

avgöra om de anser att Mesopotamien var en högkultur. Därefter ska eleverna motivera 

sina åsikter i sitt ställningstagande (s. 19-20). I denna uppgift får eleverna diskutera, 

resonera, motivera och förklara sina åsikter. En uppgift som kräver ett bra språk för att 

kunna uttrycka sig och visa sin ståndpunkt. Eleverna har tidigare tagit del av vad en 

högkultur är i sin lärobok och kan i den få stöttning för att lösa frågan. Uppgiften är 

relativt styrd och ger eleverna stöttning steg för steg, vilket underlättar för elever som är 

osäkra kunskapsmässigt eller språkligt. Det finns även övningar som tränar elevernas 

läsförståelse, vilket är en förutsättning för att ta till sig innehållet i läroboken. I dessa 

övningar ska eleverna läsa mellan raderna och träna på att göra inferenser utifrån givna 

textrader (s. 71-72). Läsning tillsammans med skrivning är en viktig del i det 

språkutvecklande arbetet i klassrummet. Andraspråkselever som inte har hunnit uppnå 

ett stort ordförråd kan behöva hjälp med att träna läsförståelse även i andra ämnen än 

svenska som andraspråk. I historia blir det framförallt faktatexter som står i fokus, vilket 

är naturligt i ett faktabaserat ämne. Tydliga övningar i läsförståelse underlättar för lärare 

i andra ämnen i arbetet med detta.  

 

 

5 Diskussion 
I diskussionen kommer jag att se hur dessa två läroböcker med lärarhandledningar 

inbjuder till språkutvecklande arbete i klassrummet och vilka krav läroböckerna ställer 
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på elevernas språk- och kommunikationsförmåga. Först ser jag närmare på läroboken i 

kemi och därefter läroboken i historia. Sedan följer en jämförelse mellan de båda 

läroböckerna och till sist en avslutande diskussion.  

 

5.1 Kemi 

Kemiämnet är ett abstrakt ämne som kommuniceras på ett skolspråk som ligger långt 

ifrån vardagsspråket. Precis som Lindberg (2007) skriver om vardagsspråk och 

skolspråk, så är detta ett ämne där det är viktigt att bygga en bro mellan ett språk som 

eleverna förstår och skolspråket i kemi. Den undervisande läraren behöver stötta sina 

elever så att de kan tränga sig in i ämnet och även in i det ämnesspecifika språket, men 

även de mer vardagliga orden som ändrar sin betydelse i den här kontexten. Detta kan 

vara särskilt viktigt för andraspråkselever som ofta bara kan en betydelse av ett ord och 

ännu inte behärskar skolspråket. Reichenberg (2008) talar om att berättarrösten är en 

faktor som kan göra faktatexten mer läsbar för eleverna. Det finns en författarröst i en 

del avsnitt som vänder sig direkt till läsaren. Framförallt i de avsnitt när läroboken ska 

koppla den abstrakta kemin till den mer konkreta verkligheten. Emellanåt är texten 

mindre formellt skriven och då används subjektet man. Andra delar av texten är mer 

formellt skrivna och i dessa delar avhandlas ämnet kemi mer abstrakt utan en tydlig 

författarröst (Hellspong & Ledin 1997).  

 

Läroboken Kemi Direkt är tydligt multimodal med olika former av illustrationer på 

varje uppslag som kan vara till hjälp för eleverna, men de kan också behöva hjälp med 

att förstå även dessa. Holsanova & Nord (2010) menar att illustrationer och figurer i 

brödtextens närhet underlättar elevers läsning, men dessa kan vara svåra att utläsa, 

eftersom de läses på ett annorlunda sätt. Figurerna i mitt exempel från läroboken kan 

läsas från olika håll och saknar en tydlig bildtext. Trots att det finns en tydlig rubrik, 

ingress och underrubriker så krävs en läsning av både text, bilder och figurer för att 

eleverna ska kunna ta till sig hela innehållet i boken. Ekwall (2010) skriver att 

multimodala texter behöver bearbetas tillsammans med läraren i klassrummet så att alla 

förstår. Lärarens betydelse för att tränga in i denna typ av texter framhåller även Nygård 

Larsson (2011) och eleverna bör inte lämnas ensamma med dessa texter. Det är även 

viktigt ur ett svenska som andraspråksperspektiv eftersom andraspråkselever utgör en 

del av de lågpresterande eleverna som har svårt för dessa typer av texter.  Även om 

lärobokstexten i kemi kan anses vara tillrättalagd för sin tänkta målgrupp, så är det en 

text som ställer krav på elevernas språkförmåga. Här behöver läraren hjälpa eleverna att 
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hitta läsvägar för att texten ska kunna bilda en plattform av fakta för eleverna. Utifrån 

dessa fakta ska eleverna sedan tillämpa de språk- och kommunikationsförmågor som 

krävs för att nå kunskapskraven i kemi.  

 

Förförståelse är viktigt för språkutvecklande arbete och även att möta eleverna där de 

befinner sig som det inledande uppslaget i varje kapitel försöker göra genom att ställa 

en fråga som ligger nära eleverna. Även lärarhandledningen betonar vikten av att ta reda 

på vad eleverna kan och har för förkunskaper för att läraren ska möta dem på rätt nivå. 

Kunskapskraven, som visas i början, samt en lista på vad eleverna ska lära sig i kapitlet, 

ska ge dem riktlinjer av vad som förväntas av dem. Frågan är om eleverna förstår 

kunskapskraven och verkligen vet konkret vad de förväntas kunna. Lärarhandledningen 

tar framförallt fasta på elevernas tidiga faktakunskaper och språket nämns inte i lika hög 

grad, eller nästan inte alls. Däremot betonas de ämnesspecifika orden och de mest 

innehållsbärande orden, vilka är både kursiverade och förklarade i den löpande texten. 

Det rekommenderas också att läraren skapar en egen ordlista med förklaringar 

tillsammans med eleverna och att de till en början skriver gemensamma anteckningar.  

Detta är ett sätt att arbeta som betraktas som språkutvecklande (Skolverket 2011a). 

Inget nämns i lärarhandledningen om att andra ord behöver förklaras, som de mer 

vardagliga orden. Dessa vardagliga ord betyder något annat i kontexten i ämnet kemi 

exempelvis fast, leder. Andraspråkselever kan ofta inte flera betydelser av ett och 

samma ord och det stora flertalet ord, ca 60 %, i svenskan har mer än en betydelse 

(Svensson 2016). De ordkunskapsövningar som finns i boken handlar främst om att 

förklara de tydligt ämnesspecifika orden. 

 

Frågorna i läroboken har olika karaktär. Det är främst faktafrågor som eleverna svarar 

på med hjälp av texten. Det finns också frågor som kräver mer språk då eleverna ska 

beskriva och förklara. Dessa frågor är mer utmanande och kräver att eleverna använder 

sina tidigare kunskaper och erfarenheter. I skolverkets Diskussionsunderlag för 

grundskoleutbildning (2014) beskrivs att det är viktigt att läraren ger eleverna 

tankemässigt krävande uppgifter för att de ska utvecklas både kunskapsmässigt, men 

även språkligt. Det finns ingen direkt uppmaning från lärarhandledningen att eleverna 

ska arbeta i olika konstellationer och använda varandra som resurs och hjälpa varandra, 

inte minst språkligt. Skolverkets anvisningar till lärare (2014) menar att det är viktigt att 

arbeta med ett medvetet fokus på att utveckla elevernas ordförråd och att arbeta aktivt 
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med detta. Det finns få instruktioner i lärarhandledningen om hur svaren kan redovisas 

och bearbetas på olika sätt, exempelvis gruppvis eller i helklass. Frågorna som bygger 

på elevernas åsikter tas även upp i lärarhandledningen att här ska läraren inte tänka vad 

som är rätt eller fel utan istället lägga vikt vid att eleverna tränar på att argumentera och 

att lyssna in kamraternas ståndpunkter. Detta skapar situationer där eleverna får 

möjlighet att höra varandras argument och lära av dessa. Det blir ett tillfälle att gå från 

det muntliga till att försöka använda sig av ämnesspecifika ord i sina argument. En av 

grunderna i cirkelmodellen är att eleverna interagerar och lär av varandra och att läraren 

samlar ihop det och ger eleverna ramarna, strukturen och orden (Gibbons 2007). 

 

Laborationer är en stor del av kemiämnet och det är genom dessa förståelsen för ämnet 

kan växa fram hos eleverna. I lärarhandledningen föreslås att läraren genomför 

demonstrationer och experiment i helklass och tillsammans i klassen diskuterar vad som 

händer. Detta är en viktig del av ett språkutvecklande arbetssätt där läraren tillsammans 

med eleverna sätter ord på både själva genomförandet och ställer hypoteser och 

slutsatser. Ett sådant sätt att arbeta förespråkar cirkelmodellen för undervisning och 

lärande där ett viktigt steg är det gemensamma arbetet och då blir undervisning explicit. 

Detta är en arbetsgång som gynnar andraspråkseleverna som då får hjälp med att sätta 

ord på olika steg i arbetet (Kuyumcu 2013).  

 

Läroboken ställer krav på elevernas språk- och kommunikationsförmågor, vilket märks 

främst i uppgifterna eleverna möts av i läroboken eller uppgifter som hämtas från 

lärarhandledningen. De flesta språk- och kommunikationsförmågorna är representerade 

som berätta, beskriva, förklara och redogöra, men även resonera, reflektera, analysera 

och värdera. De förmågor som betonas minst är de som står för interaktionen mellan 

eleverna som att samtala och diskutera (Skolverket 2011a). Axelsson (2009) menar att 

för eleverna ska utveckla sina förmågor krävs en explicit undervisning i ämnet för att 

utveckla det ämnesspecifika språk som krävs för att uppfylla läroplanens förväntningar. 

För andraspråkselever kan den explicita undervisningen vara nödvändig för att utveckla 

sitt språk och ta till sig ny kunskap.  

 

5.2 Historia 
Lärarhandledningen till SO∙S Historia uttrycker sina intentioner med läroboken explicit 

och redogör för vilka pedagogiska riktlinjer författarna har använt sig av. De tar också 
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upp språkets utveckling till ett skolspråk som blir elevernas nyckel till kunskap. Språket 

och elevernas kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt, nämns som en av 

de viktiga förmågorna som de bygger övningarna runt, både i läroboken och i de 

övningar lärarna har tillgång till i handledningen. Språket blir på detta vis genomgående 

i undervisningen och övningarna och arbetssättet blir språkutvecklande. De olika 

typövningarna är tänkta för att utveckla elevernas tänkande och att koppla ihop 

förförståelse och erfarenheter med ny kunskap. Eleverna ska tränas i att analysera, 

resonera och argumentera. Vikten av att först resonera muntligt och arbeta i grupp 

betonas, för att sedan utveckla ämnets specifika ord och begrepp och infoga dem i 

elevernas vetande och i deras resonemang. Detta är ett sätt att arbeta som stämmer väl 

med Lindbergs (2007) beskrivning av hur eleverna ska lära sig skolspråket. Trots ett 

tydligt medvetande om språkets vikt och ordförrådet som ska byggas upp, finns där 

inget som tar upp behovet av att arbeta med de mer vardagliga ord som ändrar betydelse 

i olika sammanhang. Olvegård (2014) menar att det är dessa ämnesneutrala ord som är 

svårast för eleverna. Det är de ämnesspecifika orden som poängteras både i 

lärarhandledningen och är förklarade i läroboken. Andraspråkselever som inte har ett 

lika stort ordförråd som förstaspråkselever är i stort behov att få hjälp med att utöka sitt 

ordförråd även med ord som har skilda betydelser i olika kontexter.  

 

Metodikavsnittet i lärarhandledningen ger flera förslag till läraren hur eleverna kan 

arbeta individuellt, i grupp och i diskussioner i helklass. Detta avsnitt försöker visa 

läraren hur alla elever kan fångas upp genom att skapa interaktion mellan dem enligt 

Cirkelmodellen för undervisning och lärande (Kuyumcu 2013). Men arbetsgången 

ställer också krav på läraren att vara lyssnande och komma med feed-back som 

utvecklar eleverna. Det krävs träning för läraren att komma in på rätt ställe, ställa bra 

frågor och stötta eleverna så att de kommer vidare i sin utveckling. I grupperna får även 

eleverna träna upp sin uppfattning om vad som är svar av högre eller lägre kvalitet 

genom att jämföra olika gruppers svar och tillsammans med läraren avgöra vilken nivå 

svaren befinner sig på. På detta vis skapas modeller för andraspråkselever hur de kan 

resonera och tänka i olika frågor.  

 

Lärobokens uppgifter tillsammans med lärarhandledningens typövningar är varierade 

och det är frågor som ställer olika krav på elevens kommunikationsförmåga i olika 

sammanhang. Övningarna tillsammans med metodikavsnittet i lärarhandledningen ger 
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tydliga och konkreta förslag till läraren på hur arbetet i klassrummet kan se ut och 

täcker in olika sätt att arbeta språkutvecklande och träna de olika förmågorna. Samtliga 

förmågor som omnämns i Greppa språket finns med i detta läromedel (Skolverket 

2011a). Jämför jag med Skolverkets diskussionsunderlag för lärare (2014) finns även 

flera punkter med som att läsning och skrivning står i fokus, tankemässigt krävande 

uppgifter, ett medvetet fokus på utveckling av ordförrådet i ämnet och till viss del också 

undervisning om olika textgenrer. 

 

Läroboken innehåller många bilder och är multimodal för att försöka åskådliggöra för 

den historiska tiden för läsaren. Bilderna är inte så förklarande utan ger extra 

information om något som berör texten och den historiska tid det handlar om. Bilderna 

har utförliga bildtexter som sätter in dem i det historiska sammanhanget. Texten är inte 

så beroende av bilderna och behöver nödvändigtvis inte störa eller utmana eleverna på 

ett sätt som en multimodal text kan göra enligt Ekvall (2010). Texten tycks vid den 

första anblicken vara berättande och eleven ska föras fram genom historien, men texten 

är framförallt beskrivande och förklarande och fylld av fakta. Olvegårds (2014) 

undersökning visar att för att inte eleverna ska göra fel inferenser krävs det en 

förförståelse av eleverna, vilket andraspråkselever kan sakna eftersom de har andra 

referensramar.   

 

5.3 En jämförelse 
I studien analyserar jag läromedel i två skilda ämnen och dessa två läroböcker uppvisar 

både likheter och skillnader. Båda läroböckerna är multimodala i sina texter, men Kemi 

Direkt tar detta ett steg längre. I läroboken i kemi krävs det att eleverna förstår och kan 

utläsa de diagram, modeller och bilder etc. som finns på sidan för att förstå hela 

innehållet i texten. Detta kräver en annan typ av läsning som enligt Ekvall (2010) är en 

utmaning för eleverna. Lärobokstexterna i historia och kemi ställer olika krav på sina 

läsare. I SO∙S Historia är fakta lite undangömd i texten medan i Kemi Direkt är den mer 

tydligt utskriven. Båda böckerna försöker sig på ett tilltal till läsaren på olika sätt med 

du eller vi i vissa avsnitt, men har ingen genomgående författarröst som leder läsaren 

genom texterna till kunskap vilket Reichenberg (2005) beskriver. Det direkta tilltalet i 

läroböckerna avser när texten vill närma sig eleverna och få dem att känna att de är en 

del av historien eller att kemi finns runt omkring eleverna i deras närhet.   
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SO∙S Historia är tydlig med att sätta språket som en förutsättning för elevernas inlärning 

och detta är explicit uttryckt i lärarhandledningen både i teori och i de olika varierade 

övningarna. I Kemi Direkt betonas inte språkets vikt på samma sätt, utan endast i 

korthet med ämnesspecifika ordförklaringar och övningarna är ganska lika varandra. 

Men ingen av dem tar upp den problematik som Olvegård (2014) ser att det är de mer 

ämnesneutrala orden som är svårast framförallt för andraspråkselever. Dessa ord 

förklaras sällan eller aldrig i klassrummet. Att hjälpa eleverna att ta steget från 

vardagsspråket till skolspråket är mer uttalat i SO∙S Historia. Läraren får handfasta 

förslag till olika arbetssätt där eleverna får tillfällen att resonera i grupper och därefter 

skriva eller att läraren sammanfattar och sätter ord på momenten på ett skolspråk. I 

Kemi Direkt uppmanas läraren att genomföra demonstrationer i klassrummet som följs 

av klassen som gör gemensamma observationer och sammanfattningar. Då sker det även 

här en förflyttning från ett vardagsspråk till ett skolspråk, men det är inte lika tydligt 

utskrivet i lärarhandledningen. Att bygga bron mellan dessa språk är en nödvändighet 

och påverkar hur eleverna lyckas, skriver Lindberg (2007). 

 

Cirkeln för lärande och undervisning (Kuyumcu 2013) tillämpas till viss del. Lärare 

uppmanas att gå från en gemensam klassrumsundervisning med eleverna, till att de 

arbetar i grupper för att till sist låta dem arbeta individuellt. Detta sker med explicit 

undervisning och med hjälp av modeller, vilket gynnar andraspråkselever. I kemin ska 

läraren göra demonstrationer och sedan gör eleverna egna experiment. Resultat ska 

redovisas men det saknas tydliga modeller för detta för eleverna, utan det finns enbart 

instruktioner. I historia poängteras mer interaktionen mellan eleverna och olika 

gruppövningar innan de arbetar på egen hand. Skolgenrerna i genrepedagogiken är 

tydligare i SO∙S Historia än i Kemi Direkt även om olika genrer är representerade även 

där. I historia finns en mer medveten träning att utveckla exempelvis olika resonemang 

och analyser. Mycket lämnas åt läraren att känna till om olika genrers språk och texters 

struktur i båda ämnena. Gibbons (2006) beskrivning av genrepedagogiken utgår från 

just olika texters struktur och språk för att hjälpa eleverna att se vad som kännetecknar 

de olika genrerna för att lättare lära. Lärobokstexterna tillsammans med uppgifterna 

utmanar eleverna och de måste använda olika språk- och kommunikationsförmågor för 

att förstå texterna och lösa uppgifterna. De olika förmågorna lyfts fram mycket mer i 

SO∙S Historia och är tydligt beskrivna och i uppgifterna tränas förmågorna medvetet. I 
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Kemi Direkt efterfrågas också förmågorna men är mer underförstådda för både lärare 

och elever.  

 

5.4 Avslutande diskussion  

Läroplanen, Lgr 11, betonar elevernas språk och förmåga till kommunikation på olika 

sätt i alla ämnen. Kemi Direkt och SO∙S Historia är båda läroböcker med texter som 

andraspråkselever behöver hjälp med att förstå för att utveckla både sina kunskaper men 

även sitt språk. Det behövs explicit undervisning av läraren för att leda eleverna genom 

texterna och genom att ge dem förförståelse och att förutse deras svårigheter Texterna i 

läroböckerna är båda multimodala och de har ingen tydlig författarröst, vilket försvårar 

dem ytterligare för eleverna. Uppgifterna är på olika plan utmanande och eleverna kan 

arbeta med dessa på olika sätt. Det ställs krav på elevernas språk- och 

kommunikationsförmåga för att lösa uppgifterna för att uppnå kunskapskraven i de båda 

ämnena. Samtliga förmågor efterfrågas framförallt i historieboken, medan inte alla 

betonas i lika hög utsträckning i kemiboken. I SO∙S Historia finns det i 

lärarhandledningen ett tydligt förslag på arbetsgång för att variera arbetet i grupp, 

individuellt eller alla tillsammans. Detta är ett sätt att lotsa eleverna från vardagsspråket 

till skolspråket. Här finns mer stöd för lärarens undervisning att hämta än i Kemi Direkt. 

Trots detta lämnas mycket ansvar till lärarens egen professionalism om 

språkutvecklande arbetssätt.  

 

Detta är en liten studie som endast omfattar två olika läromedel. Den undersöker olika 

sätt att arbeta med språkutveckling i läromedel och vilka krav läroböckerna ställer på 

elevernas språk- och kommunikationsförmåga. Denna studie kan därför inte ses som 

representativ för alla läromedel som är i bruk på skolorna. Förhoppningsvis kan det ge 

en vink om hur just dessa läromedel har anammat läroplanens mål om elevernas 

språkutveckling. Det finns alltid en risk att övergeneralisera och dra förhastade 

slutsatser. Det skulle vara en naturlig framtida forskning att studera fler läromedel och 

även se om och hur de har förändrats över tid. En annan vinkling skulle kunna vara hur 

lärarna uppfattar de språkutvecklande dragen i läromedel och i hur hög omfattning de 

anammar dessa i sin undervisning.  

 

Jag tror att med tanke på den forskning som hela tiden pågår om språkutveckling 

tillsammans med den förändrade elevbilden på skolorna så kommer läromedel på olika 
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sätt påverkas och förändras för att på ett bättre sätt än idag främja språkutvecklande 

arbetssätt i klassrummen. 
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