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Abstract 

Jennifer Hammenfors & Berwell Teclemariam (2017). Andraspråkselevers läs- och 

skrivutveckling: En läromedelsanalys av och jämförelse mellan två läroböcker för årskurs 2 i 

Svenska och Svenska som andraspråk. Självständigt arbete, Svenska, inriktning f-3, A-nivå, 15 

högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

Skolors arbete med utvecklingen av elevers läsförståelse och skrivförmåga har visat sig brista 

inom båda ämnena svenska och svenska som andraspråk då eleverna inte får tillräckligt goda 

möjligheter att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Första- och andraspråkselever har även 

olika språkliga förutsättningar vid inlärningen av det svenska språket. Syftet med studien är 

därför att analysera skillnaden mellan lästexter och arbetsuppgifter i läromedlen för årskurs 2 

inom ämnena svenska och svenska som andraspråk; Livet i bokstavslandet och Språkis – 

svenska för nyfikna. Detta för att se om läromedlet för svenska som andraspråk gör en 

anpassning för andraspråkselever och överensstämmer med kursplaner och tidigare forskning. 

Studien utgår från en latent innehållsanalys som bygger på fyra centrala kategorier för elevers 

läs- och skrivutveckling: genrer, läsförståelse, ordförråd och skrivutveckling. 

Resultatet i denna studie visar att läromedlet för svenska som andraspråk skiljer sig avsevärt 

från läromedlet i svenska. Andraspråkseleverna får inte möta eller producera texter på samma 

sätt som förstaspråkeleverna vilket medför att de inte ges liknande förutsättningar till att 

utveckla sin läs- och skrivförmåga samt nå kunskapskraven i årskurs 3. Läromedlet behandlar 

dessutom inte alla punkter som finns med i kursplanen och ger inte eleverna de förutsättningar 

som tidigare forskning visat gynna andraspråkselever. 

 

Nyckelord: Läs- och skrivutveckling, Andraspråksinlärning, Svenska, Svenska som 

andraspråk, Kursplan, Läromedel  



3 

 
 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning 4 

1.2 Syfte 5 
1.3 Frågeställningar 5 

2. Disposition 6 
3. Bakgrund 6 

3.1 Skillnader mellan ett första- och andraspråk 7 
3.2 Kursplanernas likheter och skillnader 7 
3.3 Kommentarmaterial för svenska som andraspråk 8 
3.4 Läs– och skrivutveckling 9 
3.5 Ordförråd 11 
3.6 Genrer i undervisning 11 
3.7 Läromedel 12 

4. Metod och material 13 
4.1 Ansats 13 
4.2 Urval 13 

4.2.1 Livet i bokstavslandet 14 
4.2.2 Språkis – svenska för nyfikna 15 

4.3 Genomförande 15 

5. Forskning om läs- och skrivutveckling 17 
6. Analys 18 

6.1 Livet i bokstavslandet 19 
6.1.1 Genrer 19 
6.1.2 Ordförråd 21 
6.1.3 Läsförståelse 23 
6.1.4 Skrivutveckling 24 

6.2 Språkis 25 
6.2.1 Genrer 25 
6.2.2 Ordförråd 27 
6.2.2 Läsförståelse 29 
6.2.3 Skrivutveckling 31 

7. Diskussion 32 
7.1 Slutsats 35 
7.2 Förslag till vidare forskning 35 

Referenslista 37 
 

  



4 

 
 

 

1. Inledning 
Invandringen till Sverige har lett till att skolan idag inte är lik den skolan som fanns för 10 till 

20 år sedan då skolklasser idag består av ett större antal flerspråkiga elever (Löthagen, 

Lundenmark, & Modigh, 2012, s.9). Människorna som invandrat till Sverige kommer inte 

endast från grannländerna utan från olika delar av världen vilket har lett till att det idag talas ca 

150 språk i Sverige (Norrby & Håkansson, 2007, s.15). Mångkulturaliteten i dagens skolor 

runt om i Sverige kan variera då det finns skolor där 90–100 procent av eleverna har ett annat 

modersmål än svenska och även skolor där det endast finns infödda svenska elever. Eftersom 

samhället blivit mångkulturellt bör lärare räkna med att få elever med ett annat modersmål än 

svenska i sina undervisningsgrupper (Löthagen, Lundenmark, & Modigh, 2012, s.9). Elever 

med ett annat modersmål än svenska har ofta med sig ett språk som skiljer sig mycket från det 

svenska språket gällande ex. ordförråd, grammatik, skriftsystem och uttal. Detta innebär att 

den nya sammansättningen av elever med olika modersmål ställer nya krav på 

svenskundervisningen (Norrby & Håkansson, 2007, s.16). 

I Sverige finns det två ämnen som behandlar det svenska språket: svenska och svenska som 

andraspråk med separata kursplaner. Kommentarmaterialet till svenska som andraspråk 

(Skolverket, 2016a, s.6) uttrycker att ämnet ska bidra med att elever som läser kursen ska ha 

tillräckligt goda kunskaper om språket för att läsa svenska under vidare studier i 

gymnasieskolan. Eftersom språk är det centrala i människors kommunikation är 

språkutvecklingen kärnan i både svenska och svenska som andraspråk (Skolverket, 2016a, 

s.6). Beroende på om det är ett första- eller andraspråk som utvecklas är förutsättningarna dock 

olika. Ämnena är inte olika svåra men skiljer sig åt i en del avseenden då första- och 

andraspråkselever behöver fokusera på olika delar av språket. Elever med svenska som 

andraspråk behöver först de baskunskaper som elever med svenska som modersmål redan har. 

Undervisningen i svenska som andraspråk ska på samma sätt som grundskolans alla ämnen 

utgå från elevernas förutsättningar för språkutveckling och lärande samt ansvara för att 

elevernas språkförmågor utvecklas (Skolverket, 2016a, s.6). För att veta om ett läromedel är 

givande för elevernas lärande är det viktigt att se över vilka läromedel som används. Genom 

att granska läromedel går det undersöka om de överensstämmer med aktuella kursplaner i 

läroplanen (Skolverket, 2015a). Inger Lindberg & Sofie Kokkinakis Johansson (2007) skriver 

att många andraspråkselever har svårigheter med att förstå ordförrådet i skolans läroböcker 

(s.10) där även längden på orden och abstrakta ord kan hindra läsförståelsen (Holmegaard, 
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s.158). En viktig komponent i elevernas läs- och skrivutveckling är att de ska behärska de ord 

och fraser som används i läroböckerna för att en förståelse för innehållet ska möjliggöras 

(Lindberg, 2007, s.14).  

För att utveckla läs- och skrivförmågan måste eleverna ges en möjlighet att förstå, läsa och 

producera texter för olika sammanhang vilket innebär att de i undervisningen ska möta olika 

genrer (Löthagen, Lundenmark, & Modigh, 2012, s.130). Skolors arbete med utvecklingen av 

elevers läsförståelse och skrivförmåga har däremot genom Skolinspektionens granskning visat 

sig brista inom båda ämnena svenska och svenska som andraspråk. Eleverna får inte 

tillräckligt goda möjligheter att utveckla sin läs- och skrivförmåga (Skolinspektionen, 2016, 

s.14). I kursplanerna står det bland annat att förstaspråkselever och andraspråkselever ska ges 

förutsättningar till att: 

formulera sig och kommunicera i […] skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter 

för olika syften, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja 

språkliga strukturer […] (lgr11/16, s.248–249 & 260–261). 

Eftersom läroböcker är en stor del av undervisningen (Skolverket, 2015c) är det angeläget att 

analysera och jämföra läroböcker för svenska och svenska som andraspråk för att se om de 

texter eleverna får möta respektive producera ger dem en möjlighet att utveckla sin läs- och 

skrivförmåga i enlighet med kursplanerna och tidigare forskning i läs- och skrivutveckling.  

Det är även angeläget att undersöka i vilken utsträckning det görs en anpassning i läromedlet 

för svenska som andraspråk. Detta eftersom att ämnenas kursplaner är relativt lika samtidigt 

som tidigare forskning visat att andraspråkselever har andra förutsättningar vid läs- och 

skrivutvecklingen. Vidare kommer studien behandla vilka förutsättningar andraspråkselever 

har i mötet med läs- och skrivuppgifter.  

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka om lästexter och arbetsuppgifter i läromedlen för årskurs 2 

i ämnena svenska och svenska som andraspråk är förenliga med kursplan och tidigare 

forskning om läs- och skrivutveckling. 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka typer av texter samt arbetsuppgifter får eleverna möta respektive producera för 

att utveckla sin läs- och skrivförmåga i de olika läromedlen?  
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• I vilka avseenden erbjuder läromedlen eleverna en möjlighet att utveckla sin läs- och 

skrivförmåga i enlighet med tidigare forskning om läs- och skrivutveckling samt 

kursplanernas syften, centrala innehåll och kunskapskrav?  

2. Disposition  
Denna läromedelsanalys är disponerad enligt följande: bakgrund, metod, forskning i läs- och 

skrivutveckling, analys och diskussion. Bakgrunden behandlar viktiga aspekter kring första- 

och andraspråkselevers läs- och skrivutveckling samt likheter och skillnader mellan 

kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk. Därefter presenteras metodavsnittet 

som behandlar den valda analysmetoden, valet av läromedel och tillvägagångssättet vid 

genomförandet av studien. Sedan presenteras avsnittet forskning om läs- och skrivutveckling 

som syftar till att ge en allmän bakgrund kring tidigare forskningsresultat om elevers läs- och 

skrivutveckling med relevans för studien. Därefter analyseras läromedlen separat utifrån 

kursplaner och tidigare forskning om läs- och skrivutveckling som behandlats i bakgrund- och 

forskningskapitlen. I diskussionen diskuteras huruvida läromedlen överensstämmer med 

kursplaner och tidigare forskning, i vilken utsträckning eleverna har en möjlighet att utveckla 

sin läs- och skrivförmåga samt om det görs en anpassning i läromedlet för andraspråkselever. 

Slutligen redogörs en slutsats där resultatet kopplas till studiens syfte och frågeställningar följt 

av förslag till vidare forskning. 

 

3. Bakgrund 
Bakgrunden syftar till att ge kunskap om innehåll som är relevant för studiens frågeställningar. 

Inledningsvis behandlas skillnader mellan ett första- och andraspråk för att lyfta fram vilka 

olika förutsättningar eleverna har vid inlärning av ett språk. För att veta hur innehållet i 

ämnena ska ta hänsyn till elevernas förutsättningar ges en introduktion av kursplanernas 

likheter och skillnader följt av kommentarmaterialet för svenska som andraspråk. Vidare 

presenteras läs- och skrivutveckling, ordförråd och genrer i undervisning för att ge kunskap 

om de områden som analysen kommer att behandla i relation till vilka texter eleverna får möta 

respektive producera. Slutligen redogörs för läromedel där vikten av att granska läromedel 

betonas i lärarprofessionen.  
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3.1 Skillnader mellan ett första- och andraspråk 

Ett förstaspråk är det första språket en individ tillägnar sig och exponeras för medan ett 

andraspråk är inlärningen av ett annat språk efter att det förstaspråket har börjat etableras. 

Definitionerna innebär dock inte att ett förstaspråk är det språk man behärskar bäst. Om 

andraspråket är landets majoritetsspråk är det vanligt att behärska det andraspråket bättre. 

Termerna syftar endast på ordningsföljden av de inlärda språken, inte på hur väl en talare 

behärskar eller identifierar sig med sina olika språk (Abrahamsson, 2009, s.13). 

Infödda talare har lätt för att identifiera andraspråkstalare av sitt modersmål, särskilt då 

språkinlärningen hos andraspråkstalare påbörjas som vuxen. Förstaspråkstalare av svenska kan 

enligt Niclas Abrahamsson (2009, s.12) med stor sannolikhet höra skillnaden mellan ex. 

fransk, finsk och tysk brytning, samt känna igen olika grammatiska avvikelser som 

andraspråkstalare har gemensamt vid inlärningen av det svenska språket. Vid 

förstaspråksinlärning tillbringar elever flera år till att lyssna och bearbeta språket vilket ger 

baskunskaper som påskyndar vidare inlärningsprocess. Andraspråkstalare lär sig däremot 

grunderna inom en kortare tidsperiod utan tidigare erfarenheter av språket; inlärningen av ett 

andraspråk kräver därför en medveten ansträngning medan inlärningen av ett förstaspråk sker 

naturligt (Abrahamsson, 2009, s.12).  

3.2 Kursplanernas likheter och skillnader  

Kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk liknar varandra i både utformning och 

innehåll men skiljer sig även åt på en del punkter. Inom båda ämnena ska undervisningen 

stimulera intresset hos eleverna till att läsa och skriva samt syfta till att alla elever har en 

möjlighet att utveckla en skicklighet som rör skapandet och bearbetandet av texter, både 

enskilt och i samspel med andra. Eleverna ska i svenska och svenska som andraspråk ges 

möjlighet och förutsättningar till att utveckla det svenska språket, språkets normer och 

uppbyggnad, sin egen identitet, förståelse om omvärlden och språkbrukets variation (lgr11/16, 

s.248 & 260). Fem sammantagna förmågor som eleverna ska utveckla överensstämmer i båda 

kursplanerna: både förstaspråkselever och andraspråkselever ska ges förutsättningar till att  

formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra 

texter för olika syften, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja 

språkliga strukturer och följa språkliga normer och söka information från olika källor och 

värdera dessa (lgr11/16, s.248–249 & 260–261). 
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Utöver dessa återfinns ytterligare en förmåga för svenska som andraspråk som utgörs av ett 

utvecklande av förmågan att välja och använda språkliga strategier. Skillnaderna 

karaktäriseras av större färdighetsträning i andraspråksundervisningen där andraspråkselever 

ska ges rikliga möjligheter att utveckla kommunikationen på svenska utifrån de individuella 

kunskapsnivåerna, utan ett för tidigt krav på språklig korrekthet. Eleverna ska till skillnad från 

förstaspråkselever även utveckla kunskaper i och om det svenska språket, språkets uttal, 

bokstävers ljud och form, begrepp, ord, meningsbyggnad och böjningsformer (lgr11/16, 

s.260–261).  

Kunskapskraven för svenska och svenska som andraspråk är lika i de avseendena att båda 

kräver att eleverna i slutet av årskurs 3 ska kunna läsa elevnära texter med flyt genom att 

använda sig av lässtrategier på ett fungerande sätt. Eleverna ska i båda ämnena även kunna 

kommentera och återge viktiga delar av ett innehåll för att visa att de besitter grundläggande 

färdigheter inom läsförståelse. Inom både svenska och svenska som andraspråk ska eleverna 

kombinera sina texter med bilder för att förstärka och förtydliga deras budskap. Eleverna ska 

även kunna ge och ta enkla muntliga instruktioner (lgr11/16, s.265 & s. 252-253). Det som 

skiljer kunskapskraven åt är bland annat att det ställs högre krav på elever som läser svenska 

när de till ex. ska skriva en berättande text. Elevernas berättande text ska ha en tydlig 

inledning, handling och avslutning medan elevernas berättande texter i svenska som 

andraspråk endast behöver ha en enkel röd tråd och en fungerande handling. Inom båda 

ämnena ska eleverna även skriva faktatexter. Dessa faktatexter ska för eleverna som läser 

svenska innehålla grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp så att innehållet klart 

framgår. Detta gäller även för elever som läser svenska som andraspråk. Dock står det i deras 

kunskapskrav att faktatexterna ska innehålla egna formuleringar. Genom texternas tydligt 

framträdande budskap ska eleverna inom båda ämnena föra enkla resonemang och relatera 

detta till egna erfarenheter. För elever som läser svenska som andraspråk ska detta dock ske 

utifrån elevernas egna referensramar. I kursplanen för svenska som andraspråk betonas även 

att eleverna ska tillägna sig ett grundläggande ordförråd som möjliggör olika samtal (lgr11/16, 

s.265 & s. 252-253). 

3.3 Kommentarmaterial för svenska som andraspråk 

I kommentarmaterialet för svenska som andraspråk står det att ämnet har ett ansvar för att ge 

andraspråkselever en möjlighet att utveckla språkförmågor med samma förutsättningar som för 

förstaspråkselever (Skolverket, 2016a, s.8). Elevernas förutsättningar för språkutvecklingen 

skiljer sig åt beroende på om de ska utveckla ett första- eller ett andraspråk. Förstaspråkselever 
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antas ha en språklig bas när de börjar skolan medan elever med svenska som andraspråk måste 

lära sig grunderna parallellt med övrigt ämnesinnehåll. Arbetet med kunskaps- och 

färdighetsnivåer är därför mer omfattande för andraspråkselever och ställer andra krav på både 

eleverna och läraren, därav finns svenska som andraspråk som ett eget ämne i läroplanen 

(Skolverket, 2016a, s.6–7). 

I kursplanen för svenska som andraspråk står det att andraspråkselever ska utveckla kunskaper 

i och om det svenska språket, språkets uttal, bokstävers ljud, begrepp och ord. Tanken är enligt 

kommentarmaterialet att dessa kunskaper behövs för att kommunikationen ska fungera på rätt 

sätt (Skolverket, 2016a, s.11). De grundläggande kunskaperna om språket och den språkliga 

variationen ger eleverna en trygghet i sin egen språkförmåga. Eleverna ges då möjlighet att på 

ett medvetet sätt bryta mot de språkliga normerna som i sin tur bidrar till deras 

språkutveckling och språkanvändning. Undervisningen bör med stor vikt fokusera på olika 

metaspråkliga strategier som är viktiga för elevernas fortsatta lärandeutveckling. 

Undervisningen i svenska som andraspråk ska även behandla grammatik och stavning i större 

utsträckning trots att detta är centralt i grundskolans alla årskurser för att eleverna ska ha 

möjligheten att bygga upp en grund för det svenska språket (Skolverket, 2016a, s.15).  

3.4 Läs– och skrivutveckling 

Karin Taube (2011, s 27) skriver att läs- och skrivinlärningen utvecklas parallellt. För att 

elever ska lyckas i sitt läsande och skrivande krävs det att de har grundläggande språkliga 

förmågor där de till ex. ska kunna minnas och återge kortare och längre texter, ha ett stort 

ordförråd samt agera som en aktiv språkdeltagare (Liberg, 2010, s.2). Det är även viktigt att 

eleverna besitter metaspråkliga förmågor som innebär att de har godtagbara kunskaper om 

språkljuden, bokstäverna och vetskap om hur en text skrivs från grunden och sedan utvecklas. 

En annan viktig förmåga för att eleverna ska lyckas i sitt läsande och skrivande är den 

metakognitiva förmågan. Det innebär att eleverna kan reflektera över hur tillvägagångssättet 

går till vid läsandet och skrivandet samt vilka strategier de kan använda sig utav (Liberg, 2010, 

s.2). Förstaspråkselever utvecklar dessa förmågor genom sina tidigare erfarenheter och 

upplevelser som de har fått ta del av vid språkinlärningen. Andraspråkselever kan besitta 

samma förmågor men kan på grund av otillräckliga kunskaper i det svenska språket ha svårt 

att uttrycka sig på samma sätt som förstaspråkselever (Liberg, 2010, s.2–3).  

När eleverna själva börjar hantera skriftspråket innebär det att de knäcker skriftkoden. Att 

knäcka skriftkoden innebär att eleverna till en början ljudar de enskilda bokstäverna i ett ord 
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och slår sedan ihop ljuden till en helhet (Liberg, 2010, s.6) där förmågan att identifiera 

språkljuden är av stor vikt vid stavning (Taube, 2011, s16). Denna ljudningsstrategi bidrar till 

att elever utvecklar ett ortografiskt lexikon med skriftordbilder (Liberg, 2010, s.6). Vid den 

fortsatta utvecklingen med läsandet och skrivandet kan eleven använda sig utav den 

ortografiska helordstrategin vilket innebär att de kan ta fram dessa skriftordbilder från sitt 

lexikon. Eleverna får därmed mer flyt i sitt läsande och skrivande (Liberg, 2010, s.6). För 

elever som har svenska som andraspråk kan svårigheter uppstå när de ska knäcka koden. Vissa 

av dessa elever kan ha svårigheter med att koppla samman ljud med rätt bokstav om de 

tidigare blivit undervisade i sitt modersmål eftersom skriftspråket eleven då lärt sig kan se 

annorlunda ut. En annan svårighet är att de inte lärt sig alla ljud i det svenska språket vilket 

medför att problem uppstår vid läsningen (Liberg, 2010, s.7). Flerspråkiga elever har därmed 

ett större behov av att reflektera över hur orden låter eftersom att medvetenheten kring fonem 

tillsammans med bokstavskännedom utgör viktiga byggstenar i utvecklandet av läsinlärningen 

(Strid, 2016, s.24).  

Eftersom förstaspråkselever har grunderna till det svenska språket behöver de vid läsning 

lägga större vikt vid att förstå innehållet av en text. Andraspråkselever behöver däremot förstå 

språket parallellt med texternas innehåll då dessa elever inte besitter samma förkunskaper. 

Därför behöver läraren ha kunskap om vad som underlättar läsningen vid val av läromedel 

(Löthagen, Lundenmark, & Modigh, 2012, s.97). Det som visat sig ha en gynnsam effekt på 

läsinlärningen hos alla elever men speciellt flerspråkiga elever är ifall texterna som eleverna 

möter i skolan är indragna då de på så sätt ökar elevernas engagemang till att läsa. Det som 

kännetecknar en indragen text är att texterna är elevnära och att ett vardagligt språk används 

där de behandlar händelser och personer som är igenkännliga för läsaren (Liberg, 2010, s.10).  

Läromedel som har flera illustrationer har även påvisat gynna läsförståelsen eftersom de kan ta 

nytta av bilden för att förstå texten (Löthagen, Lundenmark, & Modigh, 2012, s.97–98). 

Bilderna har en möjlighet att förtydliga textens budskap där både bild och text kompletterar 

varandra (Taube, 2011, s.45). Får eleverna använda sig av bilder som hjälpmedel vid 

återberättandet av en text utvecklas förmågan att formulera sammanhängande meningar 

(Ellneby 1998, s.117) samtidigt som elevernas arbetsminne stöttas (Fridolfsson, 2016, s.50). 

Dock krävs det att bilderna förtydligar innehållet och är väl strukturerade (Löthagen, 

Lundenmark, & Modigh, 2012, s.97–98).  
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3.5 Ordförråd 

Ett stort ordförråd är grunden till läsförståelsen och skrivförmågan för såväl första- som 

andraspråkstalare. Med ett begränsat ordförråd blir språket och uttryck för bland annat känslor 

mindre nyanserat. Därför behandlar grundskolans undervisning ord och begrepp för uttryck av 

kunskaper, känslor och åsikter (Skolverket, 2016a, s.7). Det är av stor vikt att eleverna har en 

möjlighet att utveckla ordförrådet tidigt eftersom ett gott ordförråd är viktigt vid 

språkutvecklingen vilket i sin tur har en stor betydelse för elevernas läs- och skrivutveckling 

(Eriksson Cox, 192–195).  

För andraspråkselever är basordförrådet mycket viktigt och tillägnas parallellt med språkets 

utbyggnad vilket ger förstaspråkselever försprång (Skolverket, 2016a, s.7). 

Kommentarmaterialet till svenska som andraspråk lyfter fram att andraspråkselever ska 

utveckla det svenska språket på en basnivå, vilket är ett samlingsbegrepp för ”grundläggande 

kunskaper om språkets ljudsystem, ordförråd och grammatik” (Skolverket, 2016a, s.7). Elever 

som undervisas i svenska som andraspråk behöver därför större möjligheter att utveckla 

ordförrådet tidigt då många andraspråkselever möter svårigheter i senare årskurser eftersom 

språket i många läromedel kräver ett stort och utvecklat ordförråd (Skolverket, 2016a, s.22). 

För många elever är det svårt att förstå långa ord och meningar som innehåller flera stavelser, 

vilket kan förhindra läsförståelsen (Holmegaard, 2007, s.158). Det som bland annat visat sig 

vara svårast för andraspråkselever att förstå är abstrakta substantiv (Holmegaard, 2007 s.158) 

som ex. kärlek och lektion (Ordklasser, u.å). Det är därför lättare för andraspråkselever att lära 

sig konkreta ord, som de antingen kan förknippa med sig själva, ett fysiskt föremål eller en 

bild (Holmegaard, 2007 s.158).  

3.6 Genrer i undervisning 

Annika Löthagen, Pernilla Lundenmark & Anna Modigh (2012, s.130) skriver att elever 

utvecklar ett nytt språkligt register när de börjar skolan och att en behärskning av språket är 

avgörande för elevernas skolframgång. För att möjliggöra en behärskning av språket är det av 

stor vikt att eleverna får tydliga mönster för att utvecklas. I lgr11/16 framkommer det även att 

eleverna ska få ta del av ”strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till 

deras typiska uppbyggnad och språkliga drag” (s.248 & s.260). Genom att undervisningen 

behandlar texter inom olika genrer där språkliga strukturer synliggörs utökas möjligheterna för 

att eleverna lättare ska ta till sig och förstå innehållet (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 

2012, s.130). Alla genrer har specifika kännetecken som karaktäriseras av ett särskilt syfte, 

struktur och språkliga drag (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2012, s.131). I läroplanens 
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kunskapskrav för årskurserna 1-3 i ämnena svenska och svenska som andraspråk står det att 

eleverna ska möta berättande, beskrivande och förklarande texter och kunna ge och ta 

muntliga instruktioner (lgr11/16 s.252–253 & s.265). I ämnenas centrala innehåll står det att 

undervisningen även ska behandla fakta texter och poetiska texter (lgr11/16, s.251 & s.260 – 

261). I det centrala innehållet framkommer det att eleverna ska bemöta ”hur en berättande text 

kan organiseras med inledning, händelseförlopp, avslutning samt litterära 

personbeskrivningar” (lgr11/16, s.248 & s.261). Eleverna får då möjligheten att läsa och 

analysera texter samt anpassa språket efter olika syften och sammanhang vilket står med i det 

centrala innehållet för respektive ämnen (lgr11/16, s.248–249 & 260–261).  

3.7 Läromedel 

Läromedel ses som resurser för lärande där eleven får tillgång till pedagogiska texter 

(Skolverket, 2015b). Dessa texter brukar oftast vara en lärobok som löper genom hela 

undervisningen (Skolverket, 2015c). Läromedel anses även vara en konkretisering av 

läroplanen och det är i undervisningen när eleverna möter läromedlet som konkretiseringen av 

läroplanen sker (Harrie Johansson, 2009, s.15). Ibland händer det att vissa läromedel inte 

överensstämmer med läroplanen och en möjlig orsak till detta är att läromedlen eleverna möter 

i undervisningen är gamla och inte uppdaterade (Skolverket, 2015a). 

I Sverige infördes en statlig förhandsgranskning av läroböcker 1938. Statens granskning av 

läromedel fokuserade bland annat på läroböckernas överensstämmelse med kursplanerna och 

att språket var korrekt samt anpassat för rätt ålder. Fram till 1983 kunde staten underkänna 

läroböcker som de ansåg inte uppfyllde dessa krav. Detta ändrades år 1983 då staten istället 

skulle ge de granskade böckerna ett omdöme. Granskningen av läromedel blev istället en slags 

konsumentinformation (Harrie Johansson, 2009, s.13). År 1991 avskaffades denna 

förhandsgranskning och sedan dess har Skolverket inte haft ett granskande uppdrag när det 

gäller läromedel (Skolverket, 2015d). Dock kan läromedel ibland granskas av 

Skolinspektionen vid en kvalitetsgranskning inom en skola men detta ingår egentligen inte i 

deras uppgifter vid en kvalitetsgranskning (Skolverket, 2015a). 

Idag är det istället upp till lärarna själva att granska läromedel. Därför är det viktigt att 

lärarutbildningen innefattar undervisning om läromedel för att medvetandegöra framtida lärare 

om att det inte är någon annan än de själva som granskar kvalitén på läromedlet (Skolverket, 

2015d). En gynnsam lärobok kännetecknas bland annat av en tydlig struktur och en väl 
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genomtänkt progression (Fridolfsson 2016, s.66). Därför är det av stor vikt att ha detta i åtanke 

vid valet av läromedel vilket även kommer behandlas i denna studie. 

 

4. Metod och material 
Föreliggande studie bygger på en läromedelsanalys. Nedan presenterar vi den valda 

analysmetoden, valet av läromedel samt vårt tillvägagångssätt för att besvara våra 

frågeställningar.  

4.1 Ansats  

Studien kommer att analyseras utifrån det Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg & 

Yvonne Wengström (2013, s.147) beskriver som en latent innehållsanalys genom att vi först 

når djupet i texterna för att sedan identifiera meningsbärande enheter och centrala teman samt 

koda kategorier. Genom ett induktivt angreppssätt på valda läromedel identifierar vi 

förekommande mönster och teman som sedan kan placeras i kategorierna: genrer, ordförråd, 

läsförståelse och skrivutveckling (s.148). För att kunna besvara våra frågeställningar är denna 

metod mest lämpad eftersom en identifiering av meningsbärande enheter och centrala teman 

möjliggör en jämförelse mellan läromedlen i avseende på hur de är förenliga med kursplaner 

och teorier om läs- och skrivinlärning.  

4.2 Urval 

För att få kunskap om vilka läromedel som finns för ämnena svenska och svenska som 

andraspråk kontaktade vi fyra olika förlag som tillverkar läromedel för grundskolans tidigare 

årskurser. De förlag vi kom i kontakt med var Gleerups, Sanoma, Natur & Kultur och Liber 

där vi vid samtalen frågade vilka läromedel som var mest populära. Av dessa förlag var Liber 

det enda förlaget som hade två separata läromedel för respektive ämnen. De andra förlagen 

hade läromedel för ämnet svenska men saknade läromedel för svenska som andraspråk. Ett 

förlag hade dock ett gemensamt läromedel för båda ämnena men för att kunna se om det sker 

en anpassning i läromedel för svenska som andraspråk ansåg vi att två separata läromedel för 

ämnena var mer lämpat. Därav valde vi att använda oss av läromedel från Liber och fick två 

exemplar utskickade. De valda läromedlen utgörs av Livet i bokstavslandet för ämnet svenska 

och Språkis – svenska för nyfikna för ämnet svenska som andraspråk. Vi valde att använda oss 

av läromedel som är populära hos förlaget för att analysera läromedel som används i många 

skolor runt om i Sverige. De är alltså representativa för de läromedel som används i skolan 
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idag. För att se om läromedlen är förenliga med kursplanerna och tidigare forskning bygger 

avgränsningen till ett förlag på att analysera i vilken utsträckning förlaget justerar läromedlet i 

svenska som andraspråk i relation till läromedlet i svenska. Båda läroböckerna är anpassade 

för årskurs två. Detta eftersom att Liber förlags populära läromedel för ämnet svenska endast 

fanns för årskurs 1 och 2 och läromedlet för svenska som andraspråk endast fanns för årskurs 2 

- 5. Därav valde vi att använda oss av de böcker som är anpassade för årskurs 2 för att jämföra 

läromedel som är till för samma årskurs. 

4.2.1 Livet i bokstavslandet 

Livet i bokstavslandet är ett grundläromedel för årskurserna F-3 i ämnet svenska och består av 

både läseböcker och arbetsböcker som ska arbetas med parallellt (Liber, u.å). Läseboken är 

skriven av Ulf Stark (2016) och arbetsboken av Marika Nylund Ek & Marie Trapp (2016). I 

läseböckerna återfinns åtta kapitel där varje kapitel är uppdelat i A-kapitel och B-kapitel. A-

kapitlen består av berättelser om fyra karaktärer och B-kapitlen innefattar olika genrer, men 

båda delarna av varje kapitel knyter an till varandra. Arbetsböckerna utgår till stor del ifrån 

läseböckerna och behandlar bland annat bokstavskännedom, läsförståelse, skrivande, 

ordkunskap och språkets struktur. Liber (u.å) skriver på sin hemsida att läromedlet är utprovat 

och granskat av läsforskare samt utgår från lgr11 och nutida läs- och skrivforskning.   

På arbetsbokens första och sista sida finns instruktioner om fem olika lässtrategier som 

eleverna ska använda sig av vid varje arbetsuppgift (Stark, 2016, s.1 & 77). Dessa strategier 

utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) 

och QtA (Questioning the Author). Modellerna är utarbetade av amerikanska forskare i syfte 

att eleverna ska få en ökad läsförståelse genom att förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter 

och sammanfatta (En läsande klass, u.å). Barbro Westlund som är doktorand och lärarutbildare 

i pedagogisk bedömning med inriktning på elevers läsförståelse vid Stockholms universitet har 

försökt förklara de amerikanska modellerna i avsikt att göra dem mer begripliga för svenska 

lärare genom att introducera läsfixarna. Läsfixarna innefattar olika lässtrategier och kan 

beskrivas som mentala verktyg för en ökad förståelse (En läsande klass, u.å). I livet i 

bokstavslandet kännetecknas de fem lässtrategierna av läsfixarna som består av olika 

karaktärer. Spågumman är den första strategin som förutspår om texten, både före, under och 

efter läsningen. Eleverna ska med hjälp av rubrik och bilder tänka efter vad texten kommer att 

handla om och vad de tror händer efter textens slut. Den andra strategin kännetecknas av 

cowboyen och innebär att eleverna under och efter läsningen ska sammanfatta det viktigaste i 

texten. I en berättande text ska eleverna exempelvis reflektera över vad som hände först, vad 
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som hände sedan och vad som hände sist. Detektiven är den tredje strategin som reder ut nya 

ord. Eleverna ska då reda ut ord eller uttryck som de inte begriper under läsningen genom att 

exempelvis läsa om ordet eller läsa vidare för att se om kommande meningar kan ge ledtrådar. 

Den fjärde strategin karaktäriseras av reportern där eleverna ska ställa olika sorters frågor om 

texten under och efter läsningen för att öka läsförståelsen. Konstnären är den sista strategin 

och är till för att skapa inre bilder under läsningen. Detta kan eleverna göra med hjälp av sina 

sinnen genom att se, höra och känna det texten handlar om. Dessa strategier är till för att 

eleverna ska förstå vad de läser (Stark, 2016, s.76-77).   
 

4.2.2 Språkis – svenska för nyfikna 

Språkis – svenska för nyfikna är ett läromedel bestående av både arbetsuppgifter och lästexter 

som riktar sig mot andraspråkselever i grundskolans tidigare år. Arbetsböckerna finns i 

nivåerna A-D som motsvarar årskurserna 2–5. Alla böcker utgår från samma uppbyggnad där 

varje kapitel har en inledande samtalsbild med en tillhörande text följt av övningar som 

behandlar språkliga moment och ord från texten. Materialet syftar till att ge eleverna ett 

funktionellt och rikt språk samt utveckla deras kunskaper om de språkliga strukturerna och 

utöka ordförrådet (Eriksson & Göthner, 2008, s.70). Språkis – svenska för nyfikna A är skriven 

av Hippas Eriksson och Emma Göthner (2008) och innehåller tolv kapitel där eleverna får 

följa en flicka vid namn Henny och hennes mångkulturella klass i Torpaskolan. Varje kapitel 

behandlar varierande händelser och situationer både i skola och hem. 

4.3 Genomförande 

För att vi senare i studien ska kunna se om läromedlen överensstämmer med kursplanerna 

började vi med att få kunskap om vad läroplanen säger om läs- och skrivområdena inom 

ämnena svenska och svenska som andraspråk samt vilka skillnader som finns. Detta eftersom 

läromedel ska anpassas efter kursplaner (Skolverket, 2015b). 

För att tillägna oss kunskap om läs- och skrivutveckling och andraspråksinlärning 

genomfördes sedan en sökning bland litteraturen på universitetets bibliotek. Urvalet baserades 

därefter på böckernas rubriker och nyckelord för att avgränsa böckerna efter relevans för 

studien. I avsikt att utöka information kring ämnet gjordes en sökning i SwePub, LIBRIS och 

Primo med sökorden andraspråksinlärning, läs- och skrivutveckling, läsutveckling, 

läsförståelse, litteracitet och skrivutveckling. Vi valde även att ta del av internationell 

forskning som behandlar andraspråksinlärning genom att använda oss av databasen ERIC 

(Ebsco) där sökorden Second language learning och L2 AND Primary school användes. För 
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att begränsa sökningarna till tidigare forskning om yngre elever inkluderades endast studier 

med ämnesorden grundskola eller primary school där även begränsningen Peer-reviewed 

användes för att säkerhetsställa att artiklarna var vetenskapligt granskade. Vid sökningen av 

tidigare forskning var det dock svårt att hitta artiklar och avhandlingar som behandlade 

relationen mellan läromedel och läs- och skrivutveckling där även enskilda studier kring 

läsutveckling visade sig finnas i större utsträckning i jämförelse med studier om 

skrivutveckling. Därför kompletteras denna studie med de framtagna böcker som behandlar 

dessa områden. 

Efter att ha läst tidigare forskning och utvalda böcker framkom viktiga faktorer som eleverna 

behöver vid utvecklandet av sin läs- och skrivförmåga: ordförråd, läsförståelse, genrer och 

skrivutveckling. Läsutveckling är också centralt i utvecklandet av elevernas läs- och 

skrivförmåga och bearbetas genomgående i ovanstående kategorier. Dessa faktorer valde vi att 

utgå från vid kategoriseringen av innehållet i respektive läromedel. Kategoriseringen 

baserades på vad som enligt bakgrund, kursplaner och tidigare forskning bör finnas med i 

utvecklandet av elevernas läs- och skrivförmåga samt vad böckerna själva skriver att varje 

kapitel behandlar. För att identifiera faktorn läsförståelse tittade vi på vad för typ av 

läsförståelse som erbjuds genom texttyper och arbetsuppgifter. Vid identifieringen av 

ordförråd undersökte vi vilka typer av ord eleverna får möta, ex. olika ordklasser samt i vilken 

utsträckning eleverna får en möjlighet att utveckla sina kunskaper kring olika ords betydelser, 

bland annat genom bilder som förtydligar ordens innebörd. Tillvägagångssättet vid 

identifieringen av ordförråd i de båda läromedlen skiljer sig åt i det avseende att Livet i 

bokstavslandet har särskilda kapitlen som behandlar ordförråd medan uppgifter kring 

ordförråd genomsyras i Språkis – Svenska för nyfiknas alla kapitlen. Språkis – Svenska för 

nyfikna lägger stor vikt vid att eleverna ska utveckla kunskaper om ord som är nära 

sammankopplade till deras vardag. Vid uppgifter som behandlar ordförrådet i Livet i 

bokstavslandet läggs däremot en större vikt vid utvecklandet av språkljud. Eftersom att 

språkljud i denna arbetsbok visat sig vara centralt vid utvecklingen av elevernas ordförråd har 

vi valt att beteckna språkljud som en del av ordförråd i vår analys. För att identifiera genrer 

tittade vi på i vilken utsträckning eleverna i båda läromedlen får möta respektive arbeta med 

de genrer som kursplanerna förklarar att undervisningen ska behandla. Vid analyserandet av 

skrivutveckling undersökte vi i vilken utsträckning eleverna ges en möjlighet att utveckla sin 

skrivförmåga i relation till tidigare forskning, bakgrund och kursplaner. I analysen behandlas 
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även bland annat genrer under denna kategori där vi dock fokuserar på läromedlens 

skrivuppgifter istället för på vilka genrer som förekommer.   

Genom att jämföra läromedlen med kursplanerna kan vi med utgångspunkt från dessa 

kategorier synliggöra hur förenliga läromedlen är med respektive kursplaner. I samband med 

denna jämförelse undersöks även hur väl läromedlen överensstämmer med bakgrund och 

tidigare forskning för att se om läromedlen gynnar elevernas läs- och skrivutveckling. Detta 

eftersom att tidigare forskning, bakgrund och kursplaner belyser olika områden som är 

centrala vid utvecklingen av elevernas läs- och skrivförmåga. Kategorierna har vi sedan valt 

att ta fram separat i vår analys för att kunna göra en jämförelse mellan läromedlen. 

 

5. Forskning om läs- och skrivutveckling 
Språklig medvetenhet är av betydelse i relation till läsutvecklingen (Krantz 2011, s.93–94). 

Det är av stor vikt att elever utvecklar sin läskunnighet tidigt parallellt med en språklig 

medvetenhet då det främjar den tidiga utvecklingen av läsförmågan (Krantz, 2011, s.26). I 

utvecklingen av elevers läsförmåga omfattar läsningen även bokstavskännedom och 

avkodningsprinciper (Jonsson, 2006, s.275) där fonologisk ordavkodning är avgörande för den 

tidiga läsutvecklingen (Herkner, 2011, s.88). En del elever har svårt att avkoda både enskilda 

ord och ord som förekommer i text vilket kan medföra svårigheter för elever när de ska förstå 

innehållet av texten (Stenlund, 2011, s.103).  

Chieh-Fang Hu (2013, s.581) skriver att det finns ett samband mellan svag fonologisk 

medvetenhet och ordinlärning. Elever med lägre fonologisk medvetenhet misslyckades i Hus 

studie (2013, s.581) med att namnge bilder på olika ord trots att de tidigare fått möjligheter att 

både höra och reproducera samma ord. Detta skriver Hu (2013, s.580) kan vara en utmärkande 

skillnad mellan elever som har olika grader av fonologisk medvetenhet. Många elever som 

uppvisar brister i läsandet har både lägre bokstavskunskap och lägre språklig medvetenhet 

(Krantz, 2011, s.97 – 98). Det är därför viktigt att elever får möjligheten att utveckla sin 

fonologiska medvetenhet från början då förståelsen för sambandet mellan ljud och bokstav är 

av stor vikt vid elevernas påbörjade läsinlärning och möjliggör en lyckad läsutveckling 

(Tjernberg, 2011, s.148). Undervisningens uppgifter bör således behandla olika ljud-

bokstavskombinationer (Krantz, 2011, s.100). En lyckad läsutveckling innefattar dock även en 

god läsförståelse (Krantz, 2011, s.99). För att utveckla läsförståelsen krävs det att eleverna får 
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möta olika lässtrategier för att medvetandegöra hur de kan tänka, förstå och angripa olika 

texter (Herkner, 2011, s.89 – 90). Utmaningen med att lära elever att läsa med förståelse 

betonas dock då det är en komplex situation som lägger vikt vid att undervisningen i 

läsförståelse måste börja tidigt (Eckeskog, 2013, s.104).  

Carin Jonsson (2006) skriver att läs- och skrivundervisningen anses vara beroende av varandra 

(s.274) vilket innebär att en språklig medvetenhet även är av stor vikt vid skrivutvecklingen 

(s.281). Skrivandet är en naturlig del i undervisningen redan från grundskolans början då 

skrivandet har en viktig funktion tillsammans med läsning och dialog för elevers lärande och 

språkutveckling (Parmenius-Swärd, 2008, s.30–31). Det innebär dock inte att lärare ska ta det 

för givet att elever vet varför de skriver något då elever behöver stöd i att uppfatta vad de lär 

sig. Om eleverna inte vet vad skrivandet i skolan är till för finns det en risk att de uppfattar 

skrivandet som meningslöst. Detta kan leda till att eleverna i framtiden inte engagerar sig i sitt 

skrivande vilket senare kan resultera i att de inte lär sig något alls när de skriver (Jansson, 

2011, s.93). Magnus Jansson (2011) skriver att det finns en stor läropotential vid olika former 

av skrivande av texter där bland annat begrepp kan fungera som olika förutsättningar för att 

beskriva olika delar av skrivande, ex. inledning, handling och avslutning (s.19). Denna 

läropotential ökar när elevernas texter används på ett dialogiskt sätt då eleverna får en 

möjlighet att reflektera kring en text inför ett samtal (s.6). Eleverna måste ges en möjlighet till 

att ha en dialog och jämföra texter sinsemellan då fokus hamnar på innehållet vilket är nyttigt 

för elevernas skrivförståelse (s.90).  

 

6. Analys 
Nedan analyseras innehållet i de två arbetsböckerna för svenska respektive svenska som 

andraspråk kopplat till vårt syfte och frågeställningar. Arbetsboken Livet i bokstavslandet har 

även en tillhörande läsebok som eleverna ska använda parallellt med arbetsboken för att kunna 

besvara uppgifterna. Detta läromedel presenteras först följt av arbetsboken för svenska som 

andraspråk, Språkis – svenska för nyfikna. Båda läromedlen kommer att redovisas utifrån fyra 

underrubriker: genrer, ordförråd, läsförståelse och skrivutveckling för att se vad för typ av 

texter eleverna får möta respektive producera. Under de tre första underrubrikerna beskrivs 

innehållet i böckerna och vilka uppgifter eleverna får arbeta med för att sedan leda fram till 

hur det även kan påverka elevernas skrivutveckling.  
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6.1 Livet i bokstavslandet 
6.1.1 Genrer 

I både läsebokens och arbetsbokens innehållsförteckning framkommer det tydligt att varje B-

kapitel behandlar olika genrer med innehåll som anknyter till böckernas A-kapitlen. Alla A-

kapitel består av en genomgående berättelse och har en tydlig berättande struktur med bland 

annat dialoger. Genrerna tar olika mycket plats i läseböckernas B-kapitlen där instruerande 

texter förekommer i tre kapitel, berättande texter i tre kapitel, beskrivande texter i två kapitel, 

förklarande texter i ett kapitel och slutligen poetiska texter i ett kapitel. Det är av stor vikt att 

både läseboken och arbetsboken innehåller en mängd olika genrer eftersom böckerna 

konkretiserar de språkliga strukturerna vilket ökar elevernas möjligheter till att förstå och ta 

till sig innehållet (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2012, s.130). Eleverna får även en 

möjlighet att läsa och analysera texter samt anpassa språket efter olika syften och sammanhang 

vilket framgår i det centrala innehållet för ämnet svenska (lgr11/16, s.248-249).  

I den första instruerande texten får eleverna läsa om vilken väg klassen som boken handlar om 

ska ta för att komma fram till en scoutstuga. Eleverna får då ta del av en beskrivning på hur 

klassen från skolgården ska börja sin resa där första beskrivningen är ”Cykla till vänster när du 

kommer ut från skolgården” (Stark, 2016, s.15). Med hjälp av en bild över området från skolan 

till stugan kan eleverna själva även följa beskrivningen för att se om det stämmer. Nästa 

instruerande text tillhör ett kapitel om en fotbollsmatch. Eleverna får här läsa om vad som 

behövs och kan vara bra att ha när de spelar fotboll. De får även ta del av olika områden på en 

fotbollsplan, vilka regler som finns, olika sätt att träffa bollen samt hur en träning respektive 

match kan vara upplagd. Slutligen läser eleverna en instruerande text om hur de kan gå tillväga 

för att bygga egna klockor och vad som behövs. I arbetsboken till dessa texter får eleverna läsa 

ett recept och sedan skriva egna instruktioner om ett valfritt ämne, ex. tandborstning (Nylund 

Ek & Trapp, 2016, s.11) samt skriva en egen instruktion till en aktivitet som ex. skulle kunna 

vara simning (Nylund Ek & Trapp, 2016, s.35). 

Läsebokens berättande kapitlen handlar bland annat om olika spökhistorier som både läraren 

och eleverna i boken berättar för sina klasskamrater. I ett senare kapitel har eleverna i boken 

varit på ett studiebesök hos en urmakare. Den berättande texten i detta kapitel handlar därför 

om en text som eleven Ami skrivit om studiebesöket. Hon berättar först var klassen varit, vad 

de fick se och vara med om och till sist hur dagen avslutades. Det sista kapitlet med en 

berättande genre är anknutet till att läraren i boken ligger på sjukhus och innehåller brev, mejl 

och sms som eleverna och läkarna på sjukhuset skrivit. Inledningsvis beskrivs det att ett brev 
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kan vara både långt eller kort, att det viktiga är att få med de frågor eller berättelser som är 

tänkt att dela med sig av och att korta meddelanden kan skickas via sms. I anslutning till dessa 

kapitel ska eleverna i arbetsboken på en uppgift skriva några meningar om vad som händer på 

två bilder. Resterande uppgifter handlar om att eleverna ska planera en berättande text med 

hjälp av att skriva enskilda ord i fyra rutor. Rutorna står för vad som hände först, vad som 

hände sedan, vad som hände efter det och hur det slutade. Eleverna ska därefter skriva sin 

berättelse med hjälp av de tidigare orden. Genom dessa arbetsuppgifter bearbetar Livet i 

bokstavslandet läroplanens centrala innehåll om hur en berättande text kan organiseras med 

inledning, händelseförlopp och avslutning (lgr11/16, s.248) där begreppen kan fungera som 

förutsättningar för olika delar av skrivande (Jansson, 2011, s.19).   

Det första beskrivande kapitlet handlar om scoutstugans område och beskriver vad som finns i 

stugan, vad och var eleverna kan äta, att det finns ett vindskydd som går att sova i, hur det 

fungerar att borsta tänderna, tvätta sig och gå på toaletten. I det andra beskrivande kapitlet 

läser eleverna om hur en efterlysning kan skrivas med hjälp av texter som efterlyser olika 

föremål, djur och personer. I beskrivningarna framkommer då ex. en persons olika 

karaktärsdrag. Eleverna får i samband med texterna arbeta med att skriva egna beskrivningar. 

Första uppgiften går ut på att läsa en text om ekorren och stryka under nyckelord vilket är en 

form av lässtrategi då eleverna får fundera över viktiga begrepp i texten. Därefter ska eleverna 

skriva nyckelorden i rätt ruta som handlar om var djuret lever, hur djuret ser ut, vad djuret äter 

och hur djuret bor. I en annan uppgift får eleverna planera en egen efterlysning där de i en 

tabell ska fylla i ålder, längd, hårfärg, kännetecken, kläder samt tid och plats där personen sågs 

senast. Med hjälp av tabellen ska de sedan skriva en efterlysning genom att fylla i luckor i en 

text som beskriver personen. Uppgifterna hjälper eleverna att bli medvetna om vilka frågor 

som är viktiga att ställa vid en beskrivande text om exempelvis ett djur eller en person. Det 

bidrar till att eleverna utvecklar en förståelse för vilka frågor som ska besvaras när de själva 

skriver en beskrivande text. 

Den förklarande genren framkommer inte i arbetsboken men eleverna får i läseboken läsa om 

klockan. Kapitlet förklarar vad klockan är till för och att den kan användas för olika syften. 

Eleverna får även lära sig om hur tiden mättes med ett solur förr, att det finns timglas, analoga 

och digitala klockar samt hur dessa fungerar. Sista kapitlet i läseboken behandlar poetiska 

texter i form av rim, ramsor och dikter som både är långa, korta och handlar om bland annat 

känslor, tankar och fantasi. Med hjälp av kapitlet får eleverna i arbetsboken skriva egna dikter 

där de först ska skriva en dikt med bokstäverna i sitt namn. Sedan ska eleverna läsa en dikt om 
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en kanin för att vidare planera och skriva en egen dikt om ett valfritt djur (Nylund Ek & Trapp, 

2016, s.67). Eftersom kapitlet behandlar en poetisk texts uppbyggnad ges eleverna olika 

strategier som kan underlätta vid skrivandet av deras egna dikt (lgr11/16, s.248). 

I lgr11/16 (s. 248) framkommer det att eleverna ska lära sig strategier för att skriva olika typer 

av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad vilket Livet i bokstavslandet uppfyller. 

Genom att läsa och producera texter i olika genrer ges eleverna tydliga mönster för att 

möjliggöra lärande kring hur språket fungerar i olika sammanhang vilket är av stor vikt vid 

utvecklingen av läs- och skrivförmågan (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2012, s.130).  

6.1.2 Ordförråd  

I läseboken förekommer olika mängder av verb, substantiv och adjektiv. Substantiven i 

texterna är både abstrakta och konkreta och förekommer till större del i lika stor mängd. 

Bokens abstrakta substantiv är ord som bland annat kärlek och paus medan de konkreta 

substantiven består av ex. fotboll och klänning. De ord som utgör läsebokens adjektiv 

beskriver både utseende, känslor och hur någon eller något är. Eleverna får bland annat läsa 

om att en klänning är grön, att en elev är glad och att en fotboll är hård. Verben innehåller 

olika typer av ord som både beskriver en handling som ex. åker och cyklar, ett visst tillstånd 

som ex. är eller heter samt beskriver en handling vid en viss tid som ex. har eller skulle. Alla 

dessa ord som finns med i läromedlets texter behandlar uttryck av bland annat handlingar, 

kunskaper och känslor vilket är av stor vikt i elevernas läs- och skrivutveckling då ett 

begränsat ordförråd kan medföra att språket blir mindre nyanserat (Skolverket, 2016a, s.7). 

Sista delen i varje A-kapitel i arbetsboken behandlar övningar kring ordförrådet vilket är av 

stor vikt då det är grunden till läsförståelsen och skrivförmågan (Skolverket, 2016a, s.17). 

Tyngden ligger på att träna in olika språkljud där förmågan att identifiera språkljuden är av 

stor vikt vid stavning (Taube, 2011, s.16) och återfinns som ett centralt innehåll i kursplanen 

för svenska (lgr11/16, s.248). Eleverna får arbeta med uppgifter som handlar om olika 

bokstavskombinationer som s och k, n och g, t och j, c och k, s och j, g som låter som j samt 

arbeta med vokaler och dubbla konsonanter. I innehållsförteckningen står det tydligt vilka 

bokstäver som kommer att behandlas vid varje kapitel och vid varje uppslag för respektive 

bokstäver, vokaler och konsonanter återfinns rubriken ordförråd. Detta är bland annat vad som 

kännetecknar en god lärobok då det finns en tydlig struktur och en väl genomtänkt progression 

(Fridolfsson 2016, s.66).  
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Genom att få en förståelse för de olika språkljuden får eleverna bland annat ord med de olika 

bokstavskombinationerna som de sedan ska använda för att skriva klart meningar. I kapitlet 

med sk-ord får eleverna välja bland orden skönt, skämt, skönhet, skynda och skärmmössan för 

att ex. skriva klart meningen ”Ja, men ___ på, säger Ami” (Nylund Ek & Trapp, 2016, s.6). 

Denna uppgift återkommer även vid andra kapitel men då med ord som innehåller de andra 

språkljuden vilket är en fördel eftersom upprepade övningar underlättar för eleverna att kunna 

arbeta självständigt (Fridolfsson, 2016, s.66). Eftersom eleverna ges flera möjligheter till att 

utveckla deras fonologiska medvetenhet i de olika kapitlen bidrar det till att de blir mer 

skickliga på att finna generella och möjliga fonologiska mönster (Hu, 2013, s.581). I samband 

med uppgifterna som behandlar språkljuden utvecklar eleverna även förmågan att kunna 

avkoda ord vilket är viktigt i den tidiga läsutvecklingen (Herkner, 2011, s.88). Eleverna tränar 

även sitt ordförråd genom att arbeta med korsord med de olika bokstäverna, de får antingen 

bilder eller meningar som ledtrådar för att lösa korsorden.  

Vid varje kapitel som behandlar ordförråd finns en förklaring om språkljudens användning. 

När eleverna ex. arbetar med ng-ljudet kan de läsa om att ng-ljud kan stavas på tre olika sätt, 

med ng, n och g. Därefter får eleverna bilder på en ugn, en ring och en hink som de sedan ska 

para ihop med rätt bokstavsljud. Eftersom boken innefattar uppgifter om användningen av 

olika språkljud utvecklar eleverna sin metaspråkliga förmåga. Det vill säga kunskaper gällande 

språkljuden (Liberg, 2010, s.2). Bokens behandlande av språkljud vid flera tillfällen hjälper 

eleverna vid ordinlärning då Hu (2013, s.581) betonar att det finns ett samband mellan 

ordinlärning och svag fonologisk medvetenhet. Eftersom många elever har svårt med 

ordavkodning kan det medföra svårigheter när de ska förstå innehållet av en text (Stenlund, 

2011, s.103). Därför är det av betydelse att Livet i bokstavslandet behandlar språkljuden trots 

att det i kursplanen för svenska inte framkommer att detta ska behandlas i undervisningen.  

Resterande uppgifter som behandlar ordförrådet handlar om att eleverna ska komma på egna 

ord som innehåller det språkljud de arbetar med, ringa in de ord som innehåller språkljudet i 

färdiga meningar, skriva rimord som ex. börjar på tj till ord som bur och mata, leta efter ex. sj-

ord i en bild och skriva ned orden de hittar och skriva rätt språkljud i ord som saknar 

bokstäver. Vid arbete med vokaler och dubbla konsonanter får eleverna träna på vilka vokaler 

det finns i alfabetet genom att fylla i de bokstäver som saknas i en ruta med hela alfabetet. I 

början av sidan ges även en förklaring till vilka bokstäver som är vokaler och vilka bokstäver 

som är konsonanter.  
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När eleverna möter dessa typer av uppgifter utvecklar de även här sin fonologiska 

medvetenhet då eleverna i uppgifter som behandlar konsonanter och vokaler får kunskap om 

bokstäverna och dess ljud. Eftersom att en svag fonologisk inblick i ord kan bidra med att 

elevernas låga grad av fonologiska medvetenhet sträcker sig i flera år (Hu, 2013, s.581) är det 

betydelsefullt att eleverna ges uppgifter som behandlar språkljud i tidig ålder.  

6.1.3 Läsförståelse 

Läseboken som förstaspråkseleverna ska läsa består av 111 sidor där alla kapitlen omfattar upp 

till 8 sidor med en variation av komplexa och enkla meningar. Detta bidrar med att eleverna 

får en möjlighet att utveckla sin förståelse för texterna då Margareta Holmegaard (2007, s.158) 

betonar att texter med endast långa meningar har en tendens att förhindra läsförståelsen. 

Lästexterna handlar om samma personer i vardagliga situationer som kan uppstå både i och 

utanför skolan, bland annat studiebesök, camping, fotbollsmatcher och sjukhusbesök. Detta 

innebär enligt Caroline Liberg (2010) att texterna är indragna vilket är positivt för elevernas 

läsinlärning då det ökar deras engagemang till att läsa (s.10).  

Varje kapitel innehåller även bilder som speglar texternas handlingar och händelser där en del 

bilder förtydligar texterna med hjälp av att det ex. på en klocka är utsatt var urtavlan, 

timvisaren, minutvisaren och sekundvisaren finns. Arbetsböckerna består av 75 sidor där varje 

A och B kapitel består av 4 sidor vardera och innehåller bilder som tydligt speglar de kapitel 

eleverna ska arbeta med från läseboken som stöd vid olika uppgifter. När eleverna ska 

sammanfatta en text återfinns antingen bilder från berättelsen som speglar textens 

händelseförlopp eller tomma rutor där eleverna själva ska rita bilder som illustrerar 

händelseförloppet. Genom att ta hjälp av bilder vid återberättandet utvecklas elevernas 

förmåga att formulera sammanhängande meningar samtidigt som elevernas läsförståelse och 

arbetsminne gynnas eftersom bild och text kompletterar varandra (Löthagen, Lundenmark, & 

Modigh, 2012, s.97–98; Taube, 2011, s.45; Ellneby, 1998, s.117 och Fridolfsson, 2016, s.50). 

Livet i bokstavslandet lägger en stor vikt på läsförståelse vilket tydligt framgår i arbetsbokens 

tydligt strukturerade upplägg. Som tidigare nämnt motsvarar detta ett kriterium för en 

gynnsam arbetsbok (Fridolfsson 2016, s.66). Eleverna kan i innehållsförteckningen läsa att 

varje A och B kapitel börjar med läsförståelse uppgifter vilket innebär att halva arbetsboken 

består av läsförståelse. Varje arbetsuppgift är kopplad till läseboken där eleverna med hjälp av 

både text och bild ska kunna besvara frågor genom att skriva respektive rita. Detta hjälper 
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eleverna att förtydliga ordens betydelse eftersom bild och text då kompletterar varandra vilket 

även förstärker elevernas budskap (Taube, 2011, s.45).  

På arbetsbokens första och sista sida finns instruktioner om fem olika lässtrategier som 

eleverna ska använda sig av vid varje uppgift; spågumman, cowboyen, detektiven, reportern 

och konstnären (Stark, 2016, s. 1 & 77). Förutom dessa lässtrategier finns även förklaringar 

om hur eleverna kan besvara en fråga genom att hitta svaret på, mellan eller bortom raderna 

(Stark, 2016, s. 1 & 77). Både lässtrategierna och strategierna för hur eleverna ska besvara 

frågor kännetecknas av olika symboler som ska hjälpa eleverna att förstå vilken strategi de ska 

använda sig av. Vid varje uppgift finns därför en symbol för att vägleda eleverna om hur de 

ska gå tillväga. Symbolerna som representerar olika lässtrategier medvetandegör hur eleverna 

kan tänka, förstå och angripa olika texter (Herkner, 2011, s.89 – 90) vilket är en 

framgångsfaktor för lyckad läsutveckling med god läsförståelse (Krantz, 2011, s.99) 

 
6.1.4 Skrivutveckling 

Eleverna ska i arbetsboken både besvara kryssfrågor och skriva enstaka ord men framför allt är 

uppgifterna upplagda så att eleverna ska producera längre meningar och kortare texter. 

Eleverna ges även en möjlighet att samtala om och jämföra besvarade skrivuppgifter vilket är 

nyttigt för elevernas skrivförståelse då fokus hamnar på texternas innehåll (Jansson, 2011, 

s.90). Liberg (2010, s.2) skriver att det krävs grundläggande språkliga förmågor som 

återberättande av kortare och längre texter för att eleverna ska utveckla sin skrivförmåga. I 

Livet i bokstavslandets arbetsbok får eleverna vid arbetet med den berättande genren och vid 

läsförståelseuppgifter träna på att skriva återberättande texter av läsebokens olika kapitlen. När 

eleverna ska skriva en text får de tillgång till begrepp som ex. inledning, handling och 

avslutning. Dessa begrepp är enligt Jansson (2011, s.19) en förutsättning för elevernas 

skrivutveckling eftersom de beskriver olika delar av skrivande. Det förekommer även vid de 

flesta uppgifterna att skrivandet sker parallellt med läsandet då eleverna utifrån läseboken ska 

arbeta med tillhörande uppgifter i arbetsboken. Eftersom läs- och skrivinlärningen utvecklas i 

samspel med varandra (Taube, 2011, s.27) är det positivt att eleverna får utveckla sin läs- och 

skrivförmåga parallellt. En del av dessa uppgifter kräver att eleverna ska samtala med varandra 

om de besvarade skrivuppgifterna. Genom detta stärks deras språkutveckling eftersom 

skrivandet tillsammans med läsning och dialog utgör en viktig funktion för språkutvecklingen 

(Parmenius-Swärd, 2008, s.30–31). Även Jansson (2011, s.6) betonar att det finns en stor 
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läropotential när eleverna använder sin text på ett dialogiskt sätt då eleverna får en möjlighet 

att reflektera över sin text innan ett samtal. 

När eleverna i varje kapitel arbetar med olika språkljud bidrar det till att eleverna utvecklar ett 

ortografiskt lexikon med skriftordbilder (Liberg, 2010, s.6) där identifieringen av språkljud är 

av stor vikt vid stavning (Taube, 2011, s.16). Elevernas ortografiska lexikon kommer sedan till 

användning i deras fortsatta skrivutveckling eftersom skriftordbilderna bidrar med korrekt 

stavning (Liberg, 2010, s.6). Ännu en viktig byggsten i elevernas skrivutveckling är att de 

behöver stöd i att uppfatta vad de lär sig (Jansson, 2011, s.93) vilket framkommer då eleverna 

i både innehållsförteckningen och början av varje kapitel får kunskap om vad varje kapitel ska 

behandla, ex. ordförråd eller läsförståelse.  

 

6.2 Språkis 
6.2.1 Genrer  

Språkis – svenska för nyfikna skiljer sig från Livet i bokstavslandet i det avseendet att det inte 

framgår vilka kapitel eller uppgifter som behandlar vilka genrer. Läsaren får själv avgöra och 

tolka vilka genrer det är eleverna får möta i texter och uppgifter. Eftersom det inte framgår 

tydligt vilka genrer eleverna ska arbeta med finns det en risk att de uppfattar skrivandet som 

meningslöst då eleverna behöver stöd i att uppfatta vad de lär sig (Jansson, 2011, s.93).  

Som ovan nämnt finns det en bild i början av varje kapitel. Dessa inledande bilder är olika för 

varje kapitel men det som är gemensamt för alla kapitel är att eleverna på nästkommande sida 

ska beskriva vad det är de ser på bilderna. Eleverna tränar då att skriva en text utifrån den 

beskrivande genren. Vid denna fråga finns även en bild på en fågel med en pratbubbla som ger 

exempel på hur de kan skriva vad de ser. Fågeln ger då exempel på mer fullständiga meningar 

så att eleverna inte endast skriver ned olika objekt som finns med i bilderna.  I samband med 

bilderna som finns i början av varje kapitel finns det även en inledande text. Författarna 

skriver i slutet av boken att syftet med dessa inledande texter är för att beskriva det som 

händer på bilderna och att ord och uttryck sätts i ett sammanhang. Av dessa inledande texter i 

boken är tre av dem av den beskrivande genren och de resterande nio av den berättande 

genren. Till skillnad från Livet i bokstavslandet får andraspråkseleverna inte läsa instruerande, 

förklarande och poetiska lästexter. Arbetsböckerna skiljer sig därför i det avseende att 

förstaspråkseleverna i Livet i bokstavslandet till skillnad från andraspråkseleverna i Språkis – 
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svenska för nyfikna får möta alla genrer som ska behandlas utifrån läroplanens centrala 

innehåll (lgr11/16, s. 260 – 261).  

Vad för genrer de inledande texterna i varje kapitel har avgör dock inte vad för genrer kapitlet 

ska behandla utan det kan variera. Genrerna i bokens inledande texter består som tidigare 

nämnt mest utav den berättande genren där karaktärerna i texten får en röst via dialoger. 

Löthagen, Lundenmark & Modigh (2012, s.97) betonar att detta har en gynnsam effekt på 

läsinlärningen hos flerspråkiga elever. Trots att den berättande genren framkommer i 

lästexterna ges eleverna inte en möjlighet att själva träna på att producera en berättande text 

med en röd tråd och fungerande handling vilket står med i kunskapskraven för årskurs 3 

(lgr11/16, s.265). I livet i bokstavslandet får eleverna möta den berättande genren i deras 

läsebok där de även ges en möjlighet att själva producera berättande texter i deras 

arbetsböcker. Detta bidrar till att förstaspråkseleverna ges en större möjlighet att utvecklas i att 

skriva berättande texter samt nå kunskapskraven i årskurs 3. 

Uppgifterna där eleverna ska utgå från sig själva och träna på att uttrycka sig på olika sätt 

förklarar författarna är till för att kunskapen ska förstärkas. Dessa uppgifter framkommer i 

varje kapitel men kräver olika svar från eleverna. I uppgifterna som behandlar den beskrivande 

genren får eleverna till största del skriva ned sista ordet i formulerade meningar som ex. ”Jag 

heter___”, ”Jag kallas____” och ”Jag tycker inte om ___” (Eriksson & Göthner, 2008, s.15).  

Eleverna ges endast ett fåtal möjligheter att skriva ut hela meningar själva. 

Eleverna möter även instruerande texter vid två olika kapitel där de bland annat ska färglägga 

en clown utefter instruktioner om vilken färg som ska bli målad på vilket plagg. Under andra 

uppgiften ska eleverna genom instruktioner rita in olika objekt i en ryggsäck. I detta avseende 

skiljer sig Språkis – svenska för nyfikna från Livet i bokstavslandet då eleverna inte får en 

möjlighet att själva producera instruerande texter. Eleverna får endast möta den förklarande 

genren en gång och då ska eleverna förklara vilket bestick de väljer när de ska äta olika 

maträtter. I denna fråga är även hela meningen formulerad förutom sista ordet där de själva ska 

fylla i med vilket bestick de tycker passar, ex. ”Soppa äter jag med_____” och ”Pasta äter jag 

med____” (Eriksson & Göthner, 2008, s.57). 

Genom att eleverna får läsa respektive arbeta med berättande, förklarande och instruerande 

texter utvecklas deras behärskning av det svenska språket. Detta eftersom tydliga mönster och 

strukturer synliggörs vilket är av stor vikt för att eleverna ska ta till sig och förstå innehållet 
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(Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2012, s.130). Dock ges förstaspråkelever en större 

möjlighet att utvecklas då de även får möta fakta texter och poetiska texter. 

6.2.2 Ordförråd  

I arbetsboken står det att Språkis – svenska för nyfikna ska bidra med att utöka elevernas 

ordförråd (Eriksson & Göthner, 2008, s.70). Detta gynnar eleverna då Christine Eriksson Cox 

(2014) betonar vikten av att tidigt utveckla ordförrådet eftersom det har en betydande roll i 

elevernas språkutveckling (s.192-195) och är grunden till läsförståelsen och skrivförmågan 

(Skolverket, 2016a, s.7). Enligt skolverkets kommentarmaterial till svenska som andraspråk är 

det viktigt att andraspråkselever tidigt får en möjlighet att utveckla sitt ordförråd för att minska 

risken att de möter svårigheter i senare årskurser eftersom att språket i läromedlen då kräver 

ett stort och utvecklat ordförråd (2016a, s.22). I kunskapskraven för årskurs tre framgår det att 

eleverna ska möta elevnära texter. Eftersom boken utgår från elevernas vardag i hemmet och i 

skolan där ordförrådet eleverna får möta är nära sammankopplade till dessa områden uppnås 

detta kunskapskrav redan i årskurs två (lgr11/16, s.265).  

Den inledande bilden som finns på alla kapitlens första sidor reflekterar vad eleverna kommer 

att få möta i kapitlet de ska arbeta med. Detta skiljer sig från Livet i bokstavslandet i det 

avseendet att eleverna endast får rubriker som skildrar vad de ska arbeta med och inga bilder. 

På de inledande bilderna finns ett antal ord utskrivna som kännetecknar olika objekt som 

kapitlen kommer att behandla. Eftersom andraspråkselever måste förstå språket parallellt med 

innehållet i en text (Löthagen, Lundenmark, Modigh, 2012, s.97) finns en möjlighet att 

elevernas förståelse för texterna ökar med hjälp av bilderna med de utskrivna objekten. I 

kapitel två finns det till ex. en bild på ett höghus, radhus, villa och en lägenhet som eleverna i 

följande sida ska kunna placera ut vid rätt påstående. I kapitel 4 får eleverna sortera några ord 

under rätt kategori. Kategorierna är möbel, rum och bostad och orden som eleverna ska placera 

under rätt kategori är bland annat sovrum, bord, höghus och villa. Dessa två arbetssätt där 

eleverna ska placera rätt ord under rätt påstående och kategori är uppgifter som återkommer 

under varje kapitel. Precis som Livet i bokstavslandet har Språkis – svenska för nyfikna 

återkommande arbetsuppgifter. Den tydliga strukturen med de återkommande uppgifterna 

underlättar för att eleverna ska kunna arbeta mer självständigt (Fridolfsson, 2016, s.66) Det 

som skiljer kapitlen åt är dock vokabulären då eleverna bland annat får möta ord från 

skolkorridoren som ex. korridor, krok och skåp men även ord om olika familjemedlemmar, 

klädesplagg, färger, mönster och föremål som finns ute på skolgården. Dessa ord är nära 
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sammankopplade till elevernas vardag vilket är precis vad boken skulle utgå ifrån (Eriksson & 

Göthner, 2008, s.70).  

Det är inte endast ord på olika objekt eleverna får möta när de ska utveckla sitt ordförråd, de 

får även lära sig prepositioner, adjektiv och motsatsord men detta framgår inte i kursplanen att 

eleverna ska lära sig. Om eleverna själva inte tittar i momentförteckningen kommer de inte att 

få reda på detta eftersom att det inte med hjälp av rubrik eller text framgår i kapitlet. Detta 

skiljer sig från Livet i bokstavslandets arbetsbok då elever som arbetar med den boken under 

varje moment får förklarat vad det är de ska arbeta med. Jansson (2011) belyser även vikten av 

att eleverna ska få hjälp med att uppfatta vad de lär sig eftersom att det är viktigt i deras 

skrivutveckling (s.93). Därför är detta något som Språkis – svenska för nyfikna brister i.  

I samband med att eleverna får lära sig motsatsord ges eleverna även en möjlighet att lära sig 

olika adjektiv där uppgiften är upplagd på det sättet att eleven ska placera ut det sista ordet i 

ex. ”Henny är inte glad. Henny är _____” (Eriksson & Göthner, 2008, s.64). Eleverna kan ta 

hjälp av bilden ovanför uppgiften som ger exempel på olika motsatsord som mjuk och hård där 

det är bild på en kudde och en tegelsten, en ledsen flicka och en glad flicka samt en hel 

respektive trasig vas. Eleverna får även möta adjektiv och motsatsord i en annan uppgift där de 

ska förklara hur de bor genom att fylla i ett ord som ex. högt, lågt, stort och litet i meningen 

”Jag bor i ett _____ hus” (Eriksson & Göthner, 2008, s.9). Eleverna lär sig om prepositioner 

genom att de först läser en text om personer som letar efter en napp där det finns tillhörande 

bilder när en person ex. tittar bakom badkaret, i en låda, under kudden och på bordet. På 

följande sida finns det en bild och en ruta med olika ord för prepositioner. Eleverna ska genom 

att titta på bilden sätta ut prepositioner i en mening som ex. ”Boken ligger ____ sängen” 

(Eriksson & Göthner, 2008, s.11). Som påvisat innehåller Språkis – svenska för nyfikna bilder 

som förtydligar texternas innehåll och enligt Löthagen, Lundemark och Modigh (2012) gynnar 

detta elevernas läsförståelse då de kan använda sig utav bilderna för att begripa texterna (s.97-

98). I kommentarmaterialet för svenska som andraspråk står det att eleverna ska lära sig om 

det svenska språkets uppbyggnad (Skolverket, 2016a, s.6-7) vilket synliggörs när eleverna får 

uppgifter där ett ord fattas i en mening oavsett om det är i slutet eller i mitten av meningen. 

Detta kan fungera som ett stöd i elevernas utvecklande om det svenska språkets 

meningsuppbyggnad, vilket undervisningen i svenska som andraspråk ska innefatta (lgr11/16, 

s.239 – 240). 
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Mängden av ordklasserna verb, adjektiv och substantiv varierar i Språkis – svenska för 

nyfiknas lästexter. På samma sätt som i Livet i bokstavslandet beskriver lästexternas verb en 

handling ex. springer, gungar och pratar, ett tillstånd som ex. är och heter samt en handling vid 

en viss tidpunkt som ex. hade och skulle. De konkreta substantiven består av ord på föremål 

som ex. bord, stol och hus. Dessa två ordklasser som eleverna tillägnar sig i mötet med 

lästexterna innehåller ord som är vanligt förekommande i det svenska språket. I jämförelse 

med Livet i bokstavslandet får andraspråkseleverna i Språkis – svenska för nyfikna möta verb 

och konkreta substantiv i större utsträckning. Holmegaard (2007, s. 158) skriver att dessa ord 

som eleverna kan koppla till sig själva eller ett föremål är de lättaste orden en andraspråkselev 

tillägnar sig (s.158). Detta kan vara en möjlig anledning till varför andraspråkseleverna får 

möta en större mängd verb och substantiv än förstaspråkseleverna. Det förekommer även 

abstrakta substantiv som ex. rast men endast i ett få antal tillfällen i lästexterna vilket skiljer 

sig från Livet i bokstavslandets läsetexter där abstrakta substantiv förekommer i lika stor 

mängd som konkreta substantiv. Detta kan ha sin grund i att abstrakta substantiv visat sig vara 

svårast för andraspråkselever att tillägna sig (Holmegaard, 2007, s158).  

Språkis – svenska för nyfikna innehåller endast ett fåtal adjektiv som förekommer i  

sammanhang där någon ska förklara något som ex. ”Pappas lägenhet är stor och ljus” 

(Eriksson & Göthner, 2008, s.7). Lästexternas låga mängd av adjektiv bidrar med att texterna 

eleverna möter innefattar uttryck för bland annat känslor i mindre utsträckning till skillnad 

från Livet i bokstavslandet. Detta leder till att texterna i Språkis – svenska för nyfikna blir 

mindre nyanserade (Skolverket, 2016a, s7).  

6.2.2 Läsförståelse 

Språkis – svenska för nyfikna omfattar 69 sidor där varje kapitel består av mellan 2–6 sidor. 

Det innebär att Livet i bokstavslandet innehåller längre texter och fler arbetsuppgifter. Alla 

kapitel börjar med att en bild täcker hela sidan som beskriver vad resten av kapitlet ska handla 

om. På dessa bilder finns även ord utskrivna som namnger olika objekt som eleverna kan ta 

hjälp av vid uppgifterna som kommer senare i kapitlet. Eleverna får på så sätt stöd i sitt 

lärande genom att bilderna förtydligar kapitlens budskap (Taube, 2011, s.45). Eleverna ges 

även en möjlighet att få större förståelse för kommande texter i arbetsboken eftersom flera 

illustrationer har påvisat gynna läsförståelsen (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2012, s.97-

98).  Eftersom alla kapitel handlar om olika saker är de inledande bilderna och orden som 

namnges olika. Resterande bilder i kapitlen är kopplade till uppgifterna som eleverna håller på 
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med och kan fungera som stöd för eleven då de skildrar en händelse eller ett objekt (Löthagen, 

Lundenmark & Modigh, 2012, s.97-98).  

I början av varje kapitel finns det även en inledande text som eleven ska läsa där texterna hör i 

ihop med bilderna på varje kapitels första sida. Bilderna har utsatta ord på olika föremål som 

förekommer i texten och fungerar som ett stöd för elevernas läsförståelse då andraspråkselever 

till skillnad från förstaspråkselever behöver mer stöd när det gäller att förstå språket parallellt 

med texternas innehåll eftersom de inte besitter samma förkunskaper (Löthagen, Lundenmark 

& Modigh, 2012, s.97). Eleverna kan därmed se tillbaka på bilden när de inte förstår ett ord för 

att få textens budskap förtydligat (Taube, 2011, s.45). Därefter ska eleven besvara frågor om 

vad texten handlar om. Dessa frågor syftar till att fördjupa elevernas läsförståelse vilket 

författarna själva betonar längst bak i boken. Frågorna som behandlar läsförståelse av den 

inledande texten består av kryssfrågor vilket skiljer sig åt från Livet i bokstavslandet där 

eleverna får skriva återberättande texter. Detta kan ligga till grund i att andraspråkselever har 

svårare att uttrycka sig på samma sätt som förstaspråkselever om de har otillräckliga 

kunskaper i det svenska språket (Liberg, 2010, s.2–3).  

Det som är gemensamt för alla kapitlen gällande läsförståelse är att dessa kryssfrågor alltid 

förekommer i kapitlets början. Det som skiljer dem åt är att kapitel 3–11 har en till kolumn 

senare i respektive kapitel som behandlar läsförståelse om en annan text vilket inte 

förekommer i kapitel 1–2. Alla frågor som eleverna ska besvara både om den inledande texten 

och om texterna som förekommer senare i kapitel 3–11 är inte sådana som eleverna måste läsa 

mellan raderna för att besvara, utan svaren finns att hitta på texten och med hjälp av 

tillhörande bild. Eftersom att Språkis – svenska för alla A är den första boken i serien som 

eleverna tar del av är det av stor betydelse att den behandlar läsförståelse då det främjar 

utvecklingen av elevernas läsförmåga att träna detta tidigt (Krantz, 2011, s.26). Dock ges 

andraspråkseleverna inte en möjlighet att utveckla sin läsförståelse i lika stor utsträckning som 

förstaspråkeleverna får göra i Livet i bokstavslandet då Språkis – svenska för nyfikna inte 

behandlar uppgifter som kräver läsning mellan raderna. 

Enligt kursplanen ska även eleverna i svenska som andraspråk utveckla kunskaper om 

sambandet mellan ljud och bokstav (lgr11/16, s.260). I Språkis – svenska för nyfikna ges 

andraspråkselever inte något utrymme i att träna olika bokstävers ljud och uttal som det görs i 

Livet i bokstavslandets arbetsbok där förstaspråkselever får lära sig om olika språkljud. Enligt 

Anna Strid (2016) är det viktigt att flerspråkiga elever ges en möjlighet att reflektera över hur 
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ord låter eftersom medvetenhet kring fonem i samband med bokstavskännedom är en viktig 

faktor i elevers läsinlärning (s.24). Enligt kommentarmaterialet för svenska som andraspråk är 

det av stor vikt att eleverna tränar på bokstävers ljud och uttal eftersom att de behövs för att 

kommunikationen ska lyckas (Skolverket, 2016a, s11). Detta betonas även av Helena Krantz 

(2011, s.100) och Catharina Tjernberg (2011, s.148) då förståelsen för sambandet mellan ljud 

och bokstav är av stor vikt vid elevernas påbörjade läsutveckling. Elever som uppvisar brister i 

läsandet har både lägre bokstavskunskap och lägre språklig medvetenhet (Krantz, 2011, s.97 – 

98). Det är därför av större vikt att andraspråkselever får en möjlighet att möta uppgifter som 

behandlar språkljud eftersom andraspråkselever inte besitter samma förkunskaper som 

förstaspråkselever (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2012, s.97). Språkis – svenska för 

nyfikna bidrar därmed inte till att andraspråkseleverna har en möjlighet att utveckla sin 

språkliga medvetenhet i samma utsträckning som eleverna som har Livet i bokstavslandet, 

vilket är av stor vikt vid både läs- och skrivutvecklingen (Jonsson, 2006, s.281 & Krantz, 

2011, s.93-94).  

6.2.3 Skrivutveckling 

Andraspråkseleverna som arbetar med Språkis – svenska för nyfikna får till skillnad från 

förstaspråkseleverna som arbetar med Livet i bokstavslandet ta större del av att besvara 

kryssfrågor, fylla i tomma rutor i en mening som redan är utskriven samt lösa korsord. Det 

förekommer mer sällan att eleverna själva ska skriva ut hela meningar som eleverna i Livet i 

bokstavslandets arbetsbok får en möjlighet att göra. Detta kan ha sin grund i det Holmegaard 

(2007, s.158) skriver om att många elever har svårt att förstå längre meningar då det vid dessa 

tillfällen även kan vara svårt för eleverna att själva producera långa meningar som de tidigare 

inte fått en förståelse för.  

I kursplanen för svenska som andraspråk framgår det att andraspråkselever ska producera 

texter av olika genrer (lgr11/16, s.260-261). Eleverna får i Språkis – svenska för nyfikna dock 

inte ta del av detta på samma sätt som eleverna i Livet i bokstavslandet då andraspråkseleverna 

vid skrift endast får producera beskrivande texter. I kunskapskraven för svenska som 

andraspråk står att eleverna ska skriva faktatexter med grundläggande ämnesspecifika ord och 

begrepp samt berättande texter med en enkel röd tråd och fungerande handling för att nå 

godtagbara kunskaper i årskurs 3. Detta är förmågor som andraspråkseleverna i Språkis – 

svenska för nyfikna inte får en möjlighet att utveckla. Genom att arbetsbokens 

läsförståelseuppgifter till största del består av kryssfrågor hindras även elevernas 

skrivutveckling då läs- och skrivinlärningen utvecklas i samspel med varandra (Taube, 2011, 
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s.27). I samband med kryssfrågorna får eleverna en möjlighet att utveckla läsförståelsen utan 

att träna sin skrivförmåga eftersom uppgifterna till skillnad från Livet i bokstavslandet inte 

kräver att eleverna formulerar självständiga meningar. I enlighet med kunskapskraven för 

svenska som andraspråk gynnas skrivförmågan däremot av uppgifter där eleverna ska fylla i 

ord som fattas i en mening. Detta eftersom eleverna då får en ökad förståelse för det svenska 

språkets meningsuppbyggnad.  

För att eleverna ska ha en möjlighet att knäcka skriftkoden krävs det att de har kunskap om 

språkljuden (Liberg, 2010, s.6) som är av stor vikt vid stavning (Taube, 2011, s.16). Trots att 

detta framställs i det centrala innehållet för svenska som andraspråk (lgr11/16, s.11) är det 

ingenting andraspråkseleverna får arbeta med i Språkis – svenska för nyfikna vilket kan bli 

problematiskt. Andraspråkselever kan ha svårigheter med att koppla samman ljud med rätt 

bokstav om de tidigare blivit undervisade i sitt modersmål eftersom skriftspråket eleverna då 

lärt sig kan se annorlunda ut (Liberg, 2010, s.7). Därför är det av stor vikt att elever i svenska 

som andraspråk får möjligheten att möta det svenska språkets språkljud.  

7. Diskussion 
I både Livet i bokstavslandet och Språkis – svenska för nyfikna får eleverna på varierande sätt 

och i olika utsträckningar en möjlighet att utveckla sin läs- och skrivförmåga. De texter och 

uppgifter som eleverna får möta är olika och ställer skilda krav på respektive elevgrupper. 

Andraspråkseleverna får inte utveckla sin skrivförmåga på likvärdigt sätt trots att det i 

kursplanen står att både första- och andraspråkselever ska ges en möjlighet att utveckla en 

skicklighet som rör skapandet och bearbetandet av texter, både enskilt och i samspel med 

andra (lgr11/16, s.248 & s.260). Eftersom att Livet i bokstavslandet i högre grad tillåter 

eleverna att utveckla skrivförmågan då eleverna i Språkis – svenska för nyfikna endast får 

möjligheten att skriva självständiga meningar i arbetsbokens sista kapitlen, skiljer sig 

respektive läromedel åt i att uppfylla kursplanernas direktiv.  

Anledningen till att andraspråkselevernas arbetsbok inte behandlar skrivutvecklingen på 

samma sätt kan ha sin grund i att andraspråkselever inte förväntas besitta de tidigare 

kunskaperna som förstaspråkselever utvecklar genom sina tidigare erfarenheter och 

upplevelser (Liberg, 2010, s.2-3). Flerspråkiga elever kan ha svårare att hantera skriftspråket 

(Liberg, 2010, s.6). Strid (2016) betonar därför flerspråkiga elevers behov av att reflektera 

över språkljud eftersom det utgör viktiga byggstenar i skrivinlärningen (s.24). Om eleverna 

inte utvecklar kunskaper om språkljud kan problem uppstå vid läsningen (Liberg, 2010, s.7). I 
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kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk står det att både första- och 

andraspråkselever ska utveckla kunskaper om sambandet mellan ljud och bokstav (lgr11/16, 

s.248 & 260) vilket inte återfinns i Språkis – svenska för nyfikna. Därför är detta något som 

skiljer läromedlen åt från kursplanerna då andraspråkseleverna inte får ägna sig åt 

arbetsuppgifter som behandlar de svenska språkljuden medan förstaspråkselever arbetar med 

detta i varje kapitel. Språkis – svenska för nyfikna visar därmed brister i att ge eleverna en 

möjlighet att utveckla sin läs- och skrivförmåga då andraspråkselever inte kan förväntas ha 

kunskaper om hur det svenska språkets bokstäver eller bokstavskombinationer låter. Eftersom 

att Språkis – svenska för nyfikna A är det första läromedlet i denna läromedelsserie innebär det 

att andraspråkseleverna förväntas läsa och genomföra uppgifter utan tidigare kunskaper om de 

svenska språkljuden, om eleverna tidigare inte arbetat med detta i ett annat läromedel. 

Avsaknaden av uppgifter som behandlar språkljud kan medföra en svårighet då medvetenhet 

kring fonem tillsammans med bokstavskännedom utgör viktiga byggstenar i utvecklandet av 

andraspråkselevers läs- och skrivinlärning (Strid, 2016, s.24 & Jonsson, 2006, s.281).  

En likhet mellan arbetsböckernas upplägg är att de båda innefattar bilder som är kopplade till 

elevernas arbetsuppgifter vilket gynnar läsförståelsen eftersom de kan ta nytta av bilderna för 

att förstå texten (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2012, s.97-98). Det förekommer dock en 

skillnad där bilderna i Språkis – svenska för nyfikna innehåller nedskrivna ord på olika föremål 

som finns med i lästexterna. Genom en ökad förståelse för texterna och ordens betydelse 

utvecklas elevernas läsförmåga då de kan ta hjälp av bilderna för att göra texten begriplig. Det 

skulle dock gynna andraspråkseleverna i högre grad om de på samma sätt som 

förstaspråkseleverna fick ta del av lässtrategier för att underlätta förståelsen för texternas 

innehåll. Det är även ett krav i både svenska och svenska som andraspråk att eleverna i slutet 

av årskurs 3 kan läsa elevnära texter med flyt genom att använda sig av lästrategier på ett 

fungerande sätt (lgr11/16, s.265 & 252-253). Eftersom eleverna i Språkis – svenska för nyfikna 

inte får lika stor möjlighet att utveckla sin metakognitiva förmåga där de vid läsningen kan 

reflektera över vilka strategier de kan använda sig av (Liberg, 2010, s.2) blir det svårare för 

eleverna att förstå texterna. Detta eftersom andraspråkseleverna inte har samma baskunskaper 

(Abrahamsson, 2009, s.12) vilket skulle kunna innebära att de i större utsträckning behöver 

lässtrategier för att lättare tillägna sig innehållet av en text. Det är även svårare för lärare att 

bedöma elevernas läsförståelse i Språkis – svenska för nyfikna eftersom kryssfrågorna inte 

synliggör förståelsen för texterna där eleverna har en möjlighet att chansa rätt. Eftersom 

eleverna i Livet i bokstavslandet självständigt ska producera meningar i relation till 
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läsförståelseuppgifterna blir det tydligare om eleverna uppfattat texterna korrekt då det går att 

se om meningarna behandlar textens innehåll och ger svar på frågorna. 

Som analysen tidigare visat framkommer olika mängder av genrer i respektive läroböcker. I 

kursplanens centrala innehåll för både svenska och svenska som andraspråk står det att 

eleverna ska möta berättande, instruerande, förklarande, beskrivande och poetiska texter. 

Dessa texter av olika genrer får eleverna som läser Livet i bokstavslandet möta i läseboken och 

producera i arbetsboken. Eftersom att alla genrer har specifika kännetecken som karaktäriseras 

av ett särskilt syfte, struktur och språkliga drag (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2012, 

s.131) ges förstaspråkseleverna fler möjligheter att utvecklas i att se skillnader mellan olika 

typer av texter. I Språkis – svenska för nyfikna får eleverna inte samma möjligheter att 

utveckla detta eftersom de inte får möta respektive producera texter av alla olika genrer. 

Skillnaderna kan ha sin utgångspunkt i att Språkis – svenska för nyfikna lägger större vikt vid 

att andraspråkselever ska utveckla det svenska språket på en basnivå där fokus hamnar mer på 

ordförrådet (Skolverket, 2016a, s.7). Eftersom en del elever har svårt att avkoda både enskilda 

ord och ord som förekommer i text (Stenlund, 2011, s.103) är det möjligtvis viktigare att 

andraspråkselever lär sig det svenska språkets ord, språkljud och meningsbyggnad innan de 

börjar träna på att läsa och formulera texter för olika sammanhang. En fonologisk 

ordavkodning där eleverna ges en möjlighet att träna på ljud-bokstavskombinationer är 

avgörande för elevernas tidiga läsutveckling (Herkner, 2011, s.88 & Krantz, 2011, s.100) och 

är en viktig byggsten för att eleverna ska utveckla en förståelse för innehållet i en text 

(Stenlund, 2011, s.103). Det är därför viktigt att eleverna i Språkis – svenska för nyfikna 

utvecklar en fonologisk medvetenhet och förmågan att avkoda ord för att tillägna sig det 

svenska språket innan de får möjligheten att läsa och producera längre texter av olika genrer. 

Trots att andraspråkseleverna får träna på meningsbyggnad och läsa upprepade ord ges de inte 

tillräckligt stora möjligheter att utveckla den språkliga medvetenheten som är viktigt vid både 

läs- och skrivinlärningen (Krantz, 2011, s.93 – 94 & Jonsson, 2006, s.281). Eftersom att 

andraspråkseleverna inte får träna på språkljud reduceras möjligheten för en lyckad läs- och 

skrivutveckling då förståelsen för sambandet mellan ljud och bokstav utgör en viktig del i 

elevernas tidiga utvecklingsfas (Tjernberg, 2011, s.148).  

Genom att andraspråkseleverna får ta större del av verb och konkreta substantiv som de kan 

förknippa med sig själva, ett fysiskt föremål eller en bild blir det lättare för eleverna att förstå 

det språk som förmedlas i lärobokens texter samt de ord eleverna själva ska producera 

(Holmegaard, 2007, s.158). Detta eftersom det visat sig att många andraspråkselever har svårt 
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att förstå ordförrådet i läroböckerna (Lindberg & Kokkinakis Johansson, 2007, s.10) där bland 

annat abstrakta substantiv är svårast för andraspråkselever att förstå och kan förhindra 

läsförståelsen (Holmegaard, 2007, s.158). Anledningen till att Språkis – svenska för nyfikna 

innehåller en mindre mängd adjektiv än Livet i bokstavslandet och att abstrakta substantiv inte 

är vanligt förekommande skulle därför kunna förklaras genom att dessa ord är svåra för 

andraspråkselever att tillägna sig. Dock bidrar det till att eleverna kan få ett begränsat 

ordförråd som leder till att språket för bland annat känslor blir mindre nyanserat (Skolverket, 

2016a, s.7). För elever i Livet i bokstavslandet sker dock inte denna begränsning av ordförråd 

eftersom de i större utsträckning får möta adjektiv och abstrakta substantiv vilket kan innebära 

att förstaspråkselever ges en större möjlighet att utveckla ett stort ordförråd som är grunden till 

läsförståelsen och skrivförmågan (Skolverket, 2016a, s.7). 

7.1 Slutsats  

Det förekommer anpassningar av texterna som eleverna får möta respektive producera i 

Språkis – svenska för nyfikna i de avseenden att eleverna bland annat inte får tillägna sig olika 

genrer på samma sätt som eleverna som har Livet i Bokstavslandet får göra, trots att detta 

framgår i kursplanen för både svenska och svenska som andraspråk. Andraspråkseleverna ges 

dessutom inte en möjlighet att öva på olika lässtrategier vilket är ett krav för att de ska kunna 

nå godtagbara kunskaper i årskurs 3. Ännu en anpassning som sker i Språkis – svenska för 

nyfikna är att lästexterna är kortare samt att läsförståelseuppgifterna inte kräver lika mycket 

från andraspråkseleverna. Anpassningarna i innehållet i lästexterna karaktäriseras av att 

eleverna får möta ett större utbud av konkreta substantiv som är vanligt förekommande i 

elevernas vardag. Genom att eleverna inte får möta och producera texter av olika genrer, 

använda sig av olika lässtrategier, besvara frågeställningar med längre meningar samt öva på 

olika språkljud bidrar det till att de inte har samma möjligheter som förstaspråkseleverna att 

utveckla sin läs- och skrivförmåga. Därmed ger inte läromedlet andraspråkselever en möjlighet 

att utveckla språkförmågor med samma förutsättningar som för förstaspråkselever trots att 

svenskämnet har ett ansvar att ge eleverna denna möjlighet (Skolverket, 2016a, s.8).   

7.2 Förslag till vidare forskning 

I sökningen efter relevanta artiklar och avhandlingar för studiens syfte och frågeställningar 

uppmärksammade vi svårigheter med att finna forskning om läromedel som är kopplade till 

kursplanerna för svenska respektive svenska som andraspråk. Vi upplevde även svårigheter 

med att hitta forskning om läs- och skrivutveckling i relation till läromedel då vi enbart, med 

relevans för vår studie, hittade forskning som behandlade antingen läromedel, läsutveckling 
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eller skrivutveckling. Därför kan ett förslag till vidare forskning vara att undersöka hur 

läromedel används för att utveckla elevernas läs- och skrivutveckling.  

Studiens slutsats är baserad på två skilda läromedel producerade av samma förlag men skulle 

möjligtvis få ett annat utfall om studien analyserade läromedel från olika förlag eller ett 

gemensamt läromedel för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Eftersom denna 

studie visat på stora skillnader mellan läroböcker för svenska och svenska som andraspråk kan 

vidare forskning även studera om andra läromedel från andra förlag för respektive ämnen 

skiljer sig åt i lika stor utsträckning för att sedan undersöka anledningen till varför.  
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