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Sammandrag 
Detta är ett uppsatsarbete i ämnet Svenska som andraspråk B, 7,5 hp. Uppsatsens syfte är att 

analysera läroboken Språkporten för svenska som andraspråk A och B av Monica Åström (2006) 

ur ett teoretiskt perspektiv för att ta reda på om boken utgör ett komplett läromedel i svenska som 

andraspråk. I arbetet används kvalitativ analys av lärobokens texter och uppgifter med 

utgångspunkt i andraspråksforskning av bland andra Cummins (1989, 2000) och Gibbons (2010). 

Resultat visar lärobokens både styrkor och svagheter. Med hänsyn till bokens svagheter bör lärare, 

som använder Språkporten i sin undervisning, komplettera den med aktiviteter inför textläsningen, 

fler gruppuppgifter som kräver interaktion mellan elever och fler kognitivt krävande och 

situationsoberoende uppgifter.  
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Inledning 
Under senaste decennier har det hänt mycket inom andraspråksforskning. Forskare hävdar att det 

finns olika sätt att främja andraspråksinlärningen. Oftast förklaras det hur lärare måste organisera 

sin undervisning på så sätt att det gynnar andraspråkselevernas språkutveckling. Däremot finns det 

ingen forskning som beskriver ett perfekt läromedel i svenska som andraspråk, vilket kan bero på 

att andraspråkselever har unika kulturella och språkliga bakgrunder och skiljs åt när det gäller 

vistelsetid i Sverige och språkfärdighet i svenska.  

Lärare i svenska som andraspråk får ofta heterogena grupper och då uppstår följande frågor: 

Hur ska man anpassa sina lektioner efter varje andraspråkselevs förutsättningar? Vad och hur ska 

man undervisa för att gynna samtliga elever utan att det blir för svårt för de ena och för enkelt för 

de andra? Många lärare använder en kombination av olika läromedel och medier för att göra 

undervisningen anpassad efter sina elever. 

När jag arbetade som lärarvikarie i svenska som andraspråk på en gymnasieskola i 

Stockholm föreslogs jag att använda läroboken Språkporten av Monica Åström (2006) under mina 

lektioner. Som nybliven lärare blev jag glad och överraskad över att det fanns en lärobok i 

svenska som andraspråk. Efter att ha bläddrat i läroboken och använt den i min undervisning blev 

jag fundersam över hur bokens innehåll egentligen avspeglade andraspråksforskningen och om 

den kunde utgöra ett komplett undervisningsmaterial.  

Uppsatsens syfte är att analysera läroboken Språkporten ur ett teoretiskt perspektiv för att ta 

reda på om boken utgör ett komplett läromedel i svenska som andraspråk. Frågeställningar som 

ligger i grunden är:  

1. Hur förhåller sig lärobokens texter och uppgifter till teoretiska perspektiv inom 

andraspråksforskning? 

2. Vilka är lärobokens styrkor och svagheter enligt forskningen? 

 

  



6 

 

Tidigare forskning  

Cummins modell för inlärning av det kunskapsinriktade språket 
Den första modellen som är relevant för utförande av detta arbete är Cummins (2000) modell för 

inlärning av det kunskapsinriktade språket, där det läggs vikt vid identitetsinvestering och 

kognitivt engagemang, som sker i interaktion mellan lärare och elev och som krävs för elevernas 

studiemässiga framsteg. I praktiken innebär det aktivering av elevernas tidigare kunskaper i 

undervisningen. Elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter utgör en kontext och gör ny 

information begriplig och tillgänglig. Därmed förstår eleverna mer, ökar sin 

språkbehärskningsnivå och inhämtar kunskap samtidigt som deras kognitiva engagemang ökar. 

För att maximal identitetsinvestering ska ske måste elevernas kulturella, språkliga och personliga 

identiteter bekräftas samt måste deras kunskap uppskattas.  

Samtidigt innehåller modellen tre olika fokus för undervisning ägnade att utveckla 

språkfärdigheten i det kunskapsinriktade språket: fokus på innehåll, fokus på språk och fokus på 

språkanvändning. I fokus på språkanvändning poängteras att eleverna måste få möjlighet att 

uttrycka sin personlighet på andraspråket för att deras tillägnande av andraspråket inte förblir 

skolbundet och abstrakt. I fokus på språk framhåller Cummins (2000) att fokus på formella drag i 

målspråket bör förenas med ett kritiskt undersökande av frågor om språk och makt. I fokus på 

innehåll betonas vikten av begripligt inflöde, som måste sträcka sig bortom bokstavlig förståelse, 

och utveckling av kritisk literacitet. Begreppet kritisk literacitet innebär kritiskt utforskande av 

språk och innehåll i texter för att genomskåda bland annat det som står mellan raderna, 

ideologiska ståndpunkter och sociokulturell betydelse (Franker 2004; Gibbons 2010). Cummins 

(2000) modell för kritisk literacitetsutveckling bestående av fem faser syftar till att visa hur ett 

reflekterande och kritiskt förhållningssätt till läsning kan utvecklas. Aktivering av tidigare 

kunskaper och uppbyggnad av bakgrundskunskap sker i kunskapsfasen. Fokus på informationen i 

texten tillhör bokstavliga fasen. I personliga fasen relaterar eleverna information i texten till sina 

egna kunskaper och känslor. I kritiska fasen analyserar eleverna kritiskt problem eller frågor som 

dyker upp i texten. Och till sist omsätter eleverna resultatet från de tidigare faserna till konkret 

handling i kreativa fasen. 

Cummins modell för andraspråkselevernas språk- och 

kunskapsutveckling 
Den andra aktuella modellen är Cummins (1989) modell för andraspråkselevernas språk- och 

kunskapsutveckling med hjälp av vilken uppgifternas språkliga och kognitiva krav kan värderas 

och definieras. Modellen utgör en fyrfältare som är uppbyggd kring två dimensioner: kognitiv 

svårighetsgrad och grad av situationsberoende. Kognitivt enkla uppgifter kan bygga på 

automatiserade delar av språkbehärskningen och kräver minimal bearbetning av ny information. 

Kognitivt krävande uppgifter handlar om icke automatiserade delar av språkbehärskningen som 

till exempel problemlösning eller bearbetande av ny information (Viberg 1993). 

Situationsberoende uppgifter har stöd av den omgivande situationen till skillnad från 

situationsoberoende uppgifter som bygger på de språkliga uttrycksmedlen (Viberg 1993). Enligt 

Cummins (1989) bör situationsoberoende och kognitivt enkla uppgifter, såsom ifyllnadsuppgifter 

och mekaniska övningar, undvikas eller användas så lite som möjligt. Undervisningen ska helst 

börja med kognitivt enkla och situationsberoende aktiviteter, som till exempel ett beskriva 

iakttagelser, berätta eller återge något. Sedan bör eleverna arbeta med uppgifter som ligger på 
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högre kognitiva nivåer men som fortfarande är mycket situationsberoende, såsom att jämföra, 

sammanfatta och söka lösningar på problem. Elever på avancerade nivåer bör ha aktiviteter som är 

kognitivt krävande och situationsoberoende, till exempel att argumentera för sin sak, analysera 

och värdera kritiskt (Holmegaard & Wikström 2004).  

Interaktion i klassrummet 
Enligt ett sociokulturellt perspektiv spelar interaktionen en betydelsefull roll för 

språkutvecklingen (Hammarberg 2004). Det påpekas också att barn i samspel med andra kan klara 

sådana svåra uppgifter, som de ännu inte är mogna att utföra på egen hand och härmed fortare 

utveckla språk och kunskaper som ligger inom zonen för närmaste utveckling, det vill säga inom 

räckhåll för den egna utvecklingen (Holmegaard & Wikström 2004).  

Språkliga utflöden som eleven själv producerar har avgörande betydelse för 

språkutvecklingen och därför är det viktigt att ibland skapa ett sammanhang där eleverna tvingas 

att fokusera på hur de uttrycker sig, det vill säga på språkets form, för att producera ett begripligt 

utflöde och göra sig förstådda (Gibbons 2010). Det krävs tillfällen för en varierad och 

dialoginriktad interaktion för en framgångsrik andraspråksinlärning. Då är autentiska frågor 

(Dysthe 2010), det vill säga frågor utan ett på förhand givet svar, av stor vikt. Helst bör det finnas 

en balans mellan kontrollfrågor, det vill säga frågor med ett givet svar, och frågor där elever får 

bestämma svarets innehåll (Gibbons 2010).  

Ett annat sätt att främja andraspråksinlärning är att låta elever arbeta i mindre grupper 

(Gibbons 2010). Fördelar med grupparbeten är bland andra följande: elever får chans att uttrycka 

sig på sin nivå, diskussioner mellan elever ger mer träning och bättre flyt i språket än korta svar på 

enstaka frågor och elever får höra mer varierat inflöde av sina kamrater än om de enbart lyssnar på 

sin lärare (Gibbons 2010; Holmegaard & Wikström 2004). För att grupparbeten ska vara effektiva 

måste de uppfylla flera krav (Gibbons 2010). För det första ska instruktioner och syfte vara 

tydliga. För det andra måste uppgifterna kräva interaktion mellan eleverna.  För det tredje måste 

uppgifter vara anpassade så att de utgör en kognitiv utmaning för eleverna. Det är även viktigt att 

elever får var sin roll för att alla i gruppen blir engagerade.  

Läsning för andraspråksutveckling 
Många andraspråksforskare framhäver vikten av läsning för språkinlärningen (Gibbons 2010, 

Cummins 2000; Holmegaard & Wikström 2004). Liberg (2001) hävdar att det finns 4 huvuddrag i 

texten som är avgörande för läsförståelse hos andraspråkselever. Det första huvuddraget är sats- 

och meningskonstruktionens komplexitet. Det andra är kohesiva drag, det vill säga olika former 

av sammanbindningsmarkörer med hjälp av vilka texten byggs samman så att den blir 

lättförståelig och sammanhängande. Det tredje draget handlar om hur läsaren engageras av och 

dras in i texten. Och det fjärde huvuddraget rör textinnehållet.  

För att läsning av texter som handlar om något främmande för andraspråkselever ska vara 

främjande måste kunskap och förståelse hos eleverna byggas upp genom aktiviteter före, under 

och efter läsningen (Gibbons 2010). Aktiviteter före läsningen ska syfta till att förbereda eleverna 

inför språkliga och kulturella svårigheter och att aktivera deras kunskaper. Läsningen underlättas 

om eleverna får en uppfattning om textens innehåll innan de börjar läsa den. Aktiviteter under 

läsningen syftar till att ge eleverna strategier för att engagera sig i texten, ställa frågor hela tiden 

och förutsäga vad som kommer härnäst. Aktiviteter efter läsningen kan fokusera på textens 

språkliga företeelser eller på informationen i texten genom att använda den i andra sammanhang. 

De kan också innebära att arbeta kreativt med det eleverna läst. Exempel på aktiviteter efter 
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läsningen kan vara olika slags frågor till texten och ”sant eller falskt”-uppgifter. Frågor till texten 

ska bidra till utveckling av kritiskt läsande. Uppgifter där elever måste avgöra om vissa 

påståenden är sanna eller falska bör bestå både av läsförståelse- och slutledningspåståenden. 

Läsförståelsefrågor kan ofta besvaras rätt utan att eleverna förstått textens innehåll. Därför ger 

slutledningspåståenden en bättre bild av hur mycket eleverna förstått. Ett sätt att se om eleverna 

förstod texten till fullo är att låta de sammanfatta texten (Gibbons 2010). 
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Metod och material 

Metod 
Under arbetets gång användes kvalitativ analys av läroboken Språkporten för svenska som 

andraspråk A och B (Åström 2006). Lärobokens texter och uppgifter utvärderades enligt 

andraspråksforskning (se kapitel Tidigare forskning).  

Material  
Språkporten består av 6 tematiskt ordnade kapitel. Vid sidan om boken finns det en cd-skiva som 

innehåller inläsningar av bokens alla texter och extra övningar. I varje kapitel ingår flera textblock 

som följs av Förstod du?-frågor, som rör texternas innehåll. Texter är till stor del hämtade från 

svenska dagstidningar. Sedan följer Tillbaka till texten-block som består av olika övningar som 

syftar till att träna kapitelorden, dvs. de markerade och förklarade orden i texten, samt uttryck, 

metaforer o.d. som förekommer i texterna. I anslutning till textblocken finns det uppgifter som 

övar ordbildning och uppgifter under rubriker Fundera och diskutera och Skriv! I slutet av varje 

kapitel finns det grammatikuppgifter och hörövningar. Hörövningar togs inte med i analysen då 

uppgifterna är mycket få och består av en text som elever ska lyssna på och sedan svara på frågor, 

vilket påminner mycket om andra texter i Språkporten. Därmed ligger uppsatsens fokus på texter 

och uppgifter efter texterna. I uppsatsen presenteras exempel på texter och uppgifter som är 

relevanta för analysen. 

Genomförande  
Arbete inleddes med granskning av samtliga texter och uppgifter som ingår i Språkporten för att 

få överblick över innehållet. Sedan söktes relevant andraspråksforskning för att se vad som 

framhölls om texter och uppgifter presenterade i läroboken. De flesta uppgifterna analyserades 

utifrån Cummins (1989; 2000) och Gibbons (2010) forskning. Utgångspunkt vid analys av texter 

var Libergs (2001) och Gibbons (2010) forskning om faktorer som gynnar andraspråkselevernas 

läsförståelse.  

Metodkritik  
Eftersom den valda metoden förutsätter enbart teoretisk analys av läromedlet Språkporten är det 

svårt att dra slutsatser om bokens styrkor och svagheter i en verklig undervisningssituation. 

Arbetet skulle gynnas av riktiga observationer i klassrummet men ett sådant arbete skulle kräva 

mycket längre genomförandetid för att bli så objektivt som möjligt. 
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Resultat  

Språkporten utifrån Cummins modell för inlärning av det 

kunskapsinriktade språket 

Språkporten innehåller uppgifter, bland andra uppgift 6, 7 och 9 (se Bilaga 1), där elevernas 

tidigare kunskaper aktiveras och elevernas kulturella, språkliga och personliga identiteter kommer 

till uttryck, vilket är betydelsefullt för elevernas identitetsinvestering och kognitivt engagemang. 

Uppgift 6 (se Bilaga 1) går ut på att elever ska översätta en mening från svenska till sitt 

modersmål och sedan beskriva hur olika grammatiska former uttrycks på deras modersmål. I 

uppgift 7 (se Bilaga 1) får elever tala om hur de upplever duandet och niandet i Sverige. I uppgift 

9 (se Bilaga 1) måste elever berätta om hur man svarar i telefon i deras hemländer. I läroboken 

förekommer alla 3 fokus som är viktiga för inlärning av det kunskapsinriktade språket (Cummins 

2000): fokus på språk, fokus på språkanvändning och fokus på innehåll. Fokus på språk utgörs av 

fokus på språkets formella drag i form av grammatiska regler och övningar, som finns i varje 

kapitel, och i form av frågor om språk och makt, som diskuteras i texter och uppgifter i kapitel 5 

Språket (Åström 2006). Uppgifter 4, 18 och 20 (se Bilaga 1) förutsätter uttryck av elevernas egna 

åsikter och därmed utgör exempel på fokus på språkanvändning, där uttryck av elevernas 

personligheter är av stor vikt (Cummins 2000). I uppgift 4 (se Bilaga 1) får elever säga vad de 

tycker om det nya ungdomsspråket. Uppgift 18 (se Bilaga 1) går ut på att elever ska motivera 

vilken dikt de tyckte bäst om och varför. I uppgift 20 (se Bilaga 1) måste elever diskutera 

begreppet nödlögn.  

Fokus på innehåll med utgångspunkt i Cummins (2000) modell för utveckling av kritisk 

literacitet består av uppgifter som ingår i bokstavliga, personliga, kritiska och kreativa fasen. 

Efter varje text finns frågor som rör textens innehåll under rubriken Förstod du? Exempel på 

dessa är: Varför är Nobels testamente så svårtolkat? Hur gick avbönen till före 1741? (se frågor 1, 

3 Bilaga 1). Samtliga Förstod du?-uppgifter av detta slag tillhör den bokstavliga fasen, eftersom 

fokus i dessa frågor ligger på informationen i texten. Utöver Förstod du?-frågorna finns det frågor 

och uppgifter till texten under rubriken Fundera och diskutera, som är mer varierande. Uppgift 4 

(se Bilaga 1) handlar om Rinkebysvenska och attityder mot den.  Vid svaret på frågan förväntas 

eleverna relatera informationen till sina egna kunskaper och känslor och därmed är denna uppgift 

ett exempel på den personliga fasen. Uppgift 11 (se Bilaga 1) är ett exempel på den kritiska fasen 

eftersom den förutsätter kritisk analys av frågan varför äktenskap mellan en utländsk kvinna och 

en svensk man ofta håller bättre än äktenskap mellan svensk kvinna och en utländsk man. I 

uppgift 12 (se Bilaga 1) ska elever fundera över en flickas situation, som beskrevs i en av kapitlets 

texter, och svara på frågan vad som gick fel. Sedan uppmanas eleverna att hitta en bättre lösning 

och därigenom tillhör uppgiften den kreativa fasen. I läroboken finns det inga aktiviteter som 

ingår i kunskapsfasen. Därmed täcker uppgifter presenterade i Språkporten fyra av fem faser 

enligt modellen för utveckling av kritisk literacitet (Cummins 2000).  
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Språkporten utifrån Cummins modell för andraspråkselevernas 

språk- och kunskapsutveckling 
I Språkporten förekommer många ordövningar i form av ifyllnadsuppgifter. Till exempel 

uppgifter under rubrik Ordövning, som följer efter varje textblock, går ut på att välja bland orden i 

rutan och skriva in rätt form av ordet i meningarna. I kapitel 1-4 finns det en Lucktext efter varje 

text där elever ska först försöka lista ut vilket ord som saknas i luckan och skriva in det. Om det är 

för svårt, får elever hjälp med tre alternativ i rutan efter texten. I uppgift Sök efter uttryck ska 

elever fylla i luckor genom att söka efter uttryck i texten som föregår uppgiften. Som hjälp anges i 

parentes vad det eftersökta uttrycket betyder. Ifyllnadsuppgifter är kognitivt enkla och 

situationsberoende eftersom de inte utgör någon kognitiv utmaning samtidigt som elever inte kan 

koppla innehållet till sina tidigare erfarenheter (Cummins 2000).  

I läroboken finns det många situationsbundna och kognitivt enkla uppgifter, till exempel 

uppgift 8 och 9 (se Bilaga 1). I uppgift 8 (se Bilaga 1) måste elever berätta om hur situation för 

ensamma mammor ser ut i deras hemländer. Uppgift 9 (se Bilaga 1) går ut på att elever ska berätta 

för andra hur man svarar i telefon i deras hemländer. Elevernas tidigare erfarenheter utgör en 

kontext vilket gör uppgifterna situationsberoende. Sådana kognitiva färdigheter som att berätta 

eller återge något ligger på låg nivå (Cummins 1989).   

Exempel på en kognitivt krävande och situationsberoende aktivitet är uppgift 16 (se Bilaga 

1) där elever ska sammanfatta Aino Trosells berättelse. Eftersom uppgiften kräver 

sammanfattning karakteriseras den av hög kognitiv svårighetsgrad (Holmegaard & Wikström 

2004). Aino Trosells berättelse utgör ett slags gemensam bakgrund för elever, eftersom alla 

känner till textens innehåll. Elever kan relatera till texten vid sammanfattning, vilket gör uppgiften 

situationsbunden.  

I kapitel 4 och 6 i Språkporten finns kognitivt krävande och situationsoberoende uppgifter. 

Exempel på dessa är uppgifter 21 och 22 (se Bilaga 1) där elever ska skriva en insändare och ta 

ställning till vissa frågor och uppgift 15 (se Bilaga 1) i vilken elever måste skriva en debattartikel 

där de argumenterar för sin åsikt. Att argumentera för sin sak, utveckla och underbygga idéer är 

kognitivt krävande (Holmegaard & Wikström 2004). Samtidigt är dessa uppgifter 

situationsoberoende eftersom elever inte kan relatera till den omgivande situationen utan bygga 

kommunikationen med hjälp av språkliga uttryckmedlen (Viberg 1993). 

 

Interaktion i Språkporten 

I Språkporten finns det en balans mellan kontrollfrågor (Gibbons 2010) och autentiska frågor 

(Dysthe 2010). Kontrollfrågor förekommer under rubriken Förstod du? och finns efter varje 

textblock. Exempel på en kontrollfråga är: När fick vi personnummer? (se uppgift 2 Bilaga 1). 

Autentiska frågor under rubriken Fundera och diskutera som också finns efter varje textblock 

syftar till att elever ska diskutera olika frågor i klassen. Exempel på sådana övningar är uppgift 20 

(se Bilaga 1) där elever ska diskutera begreppet nödlögn och uppgift 23 (se Bilaga 1) där elever 

måste berätta för de andra i gruppen om sina namn och dess betydelse. Av uppgifterna framgår 

dock inte hur diskussioner ska gå till, till exempel hur många elever får besvara frågor, vilket 

innebär att läraren får själv styra diskussionens gång.   

Gruppaktiviteter presenterade i Språkporten följer flera principer för grupparbeten (Gibbons 

2010): uppgifterna har tydliga instruktioner och syfte, alla elever engageras genom att varje elev 

måste hitta på frågor och ställa dem till någon annan och uppgifterna kräver interaktion mellan 
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eleverna. Exempel på gruppaktiviteter är uppgift 5 och 10 (se Bilaga 1). I uppgift 5 (se Bilaga 1) 

måste elever bilda mindre grupper. Varje elev ska formulera fem frågor som de skulle vilja ställa 

till drottning Kristina och sedan ska elever utse en i gruppen som spelar Kristinas roll och 

besvarar frågorna. Rollen får gå vidare till flera personer. Den här uppgiften kräver lite interaktion 

eftersom eleverna först formulerar frågor på egen hand utan att prata med varandra och sedan när 

elever utser en som ska spela Kristinas roll räcker det med kortare yttranden från några 

gruppmedlemmar. Interaktionen i denna uppgift begränsas till att elever ställer frågor till den som 

spelar drottning Kristinas roll eller besvarar andras frågor när de får spela Kristinas roll. I uppgift 

10 (se Bilaga 1) måste elever intervjua någon annan elev från en kultur där familjetraditioner är 

annorlunda än hans/hennes egna och skriva ner svaren. Interaktion i denna uppgift handlar om att 

ena eleven kommer på och ställer frågor till en annan elev och den andre eleven svarar på dessa 

frågor. Samtliga gruppuppgifternas svårighetsgrad avgörs av vilka frågor som eleverna formulerar 

och besvarar och därför kan variera beroende på elevernas förutsättningar och eventuella 

ytterligare krav från lärare.  Eftersom alla uppgifter i mindre grupper finns enbart i början av 

boken är de möjligtvis tänkta att vara kognitivt enkla. Sist men inte minst är aktiviteter i mindre 

grupper och i par är mycket få och kräver inte tillräckligt mycket interaktion för att vara effektiva 

för språkinlärning (Gibbons 2010). 

 

Läsaktiviteter i Språkporten 
Vid analys av texter, som ingår i Språkporten, utifrån 4 drag som beskrivs av Liberg (2001) 

urskiljs texter som är svårare och som är enklare att förstå för andraspråkselever. Det måste dock 

påpekas att texterna inte skiljs betydligt åt när det gäller sats- och meningskonstruktionernas 

komplexitet och kohesiva drag.  De flesta texterna har enkla grammatiska konstruktioner och är 

sammanhängande tack vare sammanbindningsmarkörer. Svårare sammanlänkande ord förklaras i 

spalten bredvid texter och under rubriken Grammatik, som finns i varje kapitel. Lärobokens texter 

skiljs gällande innehåll och hur läsaren engageras av och dras in i texten. Till exempel i texten 

Släktskap och påverkan (Åström 2006:190–192) används inga explicita medel för att dra in 

läsaren i texten. Det finns inga deltagare i texten som elever på ett enkelt sätt kan identifiera sig 

med som läsare. De flesta textdeltagare är generella, till exempel vikingar, islänningar, en svensk 

av idag. Det finns inte heller läsartilltal eller delatagare i texten som talar. Textens innehåll rör 

språksläktskap och hur språk påverkar varandra och därmed är generellt och abstrakt. Texten 

Flicka i separerad styvfamilj berättar (Åström 2006:65) har däremot en tydlig referent – en flicka, 

som berättar historia om sin familjesituation. Elever kan identifiera sig som läsare med flickan. 

Textens innehåll är konkret och specifikt eftersom den handlar om en särskild flicka och hennes 

egen historia. Därmed kan texten Flicka i separerad styvfamilj berättar (Åström 2006:65) vara 

enklare att förstå än texten Släktskap och påverkan (Åström 2006:190–192).  

Resultat av textanalys visar också att vissa nya och svåra ord varken förklaras i texter eller 

kan förstås med hjälp av sammanhanget, till exempel orden viking och punjabi i texten Släktskap 

och påverkan (Åström 2006:190–192). 

Om en svensk av idag och en viking från 1000-talet skulle mötas, skulle de säkert inte förstå 

varandra (Åström 2006:190).  

Svenska språket är således mer släkt med det geografiskt avlägsna punjabi än med den 

närliggande finskan (Åström 2006:190).  
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Ordet viking kan vara kulturellt främmande för andraspråkselever. Att vikingar hade något med 

svenskar och Sverige att göra inte är en självklarhet för andraspråkslever. Därför kan ordet utan 

ytterligare förklaring utgöra en svårighet och hindra andraspråkselever att fullständigt förstå 

meningens innebörd.  

Ordet punjabi är inte heller kontextualiserad samt är ordet placerad i meningen med tre 

markerade ord (orden som är markerade med kursiv är markerade med rött i det ursprungliga 

texten och förklaras i spalt bredvid texten). Om andraspråkselever ska kunna förstå ordet avlägset 

måste de först få veta var punjabi talas.  

Det finns även exempel på ord som kan vara bekanta för andraspråkselever men som kan 

missförstås utan förklaring, som till exempel ordet gren i följande mening: 

Svenskan är ett indoeuropeiskt språk och hör till den nordgermanska grenen (Åström 

2006:190).  

För att förstå vad som menas med en gren när man pratar om språk behöver eleverna först känna 

till begreppet språkträd. Men dessa begrepp förklaras inte i texten eller föregående texter. Bredvid 

texten finns det en bild på ett språkträd som innehåller indoeuropeiska språkgrupper men som inte 

beskrivs i texten. Därmed skulle läsförståelse av texten Släktskap och påverkan (Åström 

2006:190–192) kunna gynnas en introduktion som skulle handla om att alla världens språk ingår i 

olika språkfamiljer och där begreppen gren och språkträd skulle förklaras för andraspråkselever. 

Språkporten innehåller många aktiviteter efter läsningen i form av ordövningar och frågor 

till texter, vilket är gynnsamt för läsförståelse hos andraspråkselever (Gibbons 2010). Däremot 

förekommer inga aktiviteter inför eller under läsningen. Efter varje textblock finns det 

ifyllnadsuppgifter såsom Lucktext, Ordövning och frågor till texter under rubriker Förstod du?, 

Fundera och diskutera och Skriv! som analyseras i tidigare avsnitt. I uppgift Metaforer måste 

elever förklara vad de angivna metaforerna betyder. Ibland anges metaforer i en mening: ”Alla 

fördomar sopades bort när vi besökte landet” (Åström 2006:177). Ibland anges metaforer enskilt, 

till exempel ”gå skilda vägar, gå åt varsitt håll” (Åström 2006:270). Uppgift Speciella ord går ut 

på att till exempel förklara ord ritual och ceremoni (Åström 2006:22). I uppgifter Uttryck med och 

Synonym måste elever para ihop ord med respektive en förklaring eller en synonym. Uppgift 

Fasta fraser, som ingår i kapitel 1, handlar om att göra egna meningar med de angivna fraserna. I 

kapitel 4 och 6 (Åström 2006) finns det Rätt och fel-frågor under rubriken Förstod du?. Nedan 

följer ett exempel på en sådan uppgift:  

Handsfree påverkar inte koncentrationsförmågan i samma utsträckning som en mobil som du 

måste hålla med ena handen. Rätt eller fel? (Åström 2006:150) 

Påståenden av detta slag är slutledande (Gibbons 2010) då meningen i texten är följande: 

Studien som gjorts på universitet i Utah visar dock klart att antingen man använder handsfree 

eller håller i luren så är det lika förödande för koncentrationsförmågan (Åström 2006:148).  

Samtliga påståenden i Rätt och fel-frågor är slutledande och därför är främjande utifrån 

forskningen (Gibbons 2010).  
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Diskussion och slutsatser  

Diskussion 
Syftet med det här arbetet var att analysera läroboken Språkporten ur ett teoretiskt perspektiv. 

Resultatet visar en blandning av styrkor och svagheter. Lärobokens styrka utifrån Cummins 

(1989) modell för andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling är att kognitiva 

svårighetsgraden och grad av situationsberoende i uppgifter under rubrikerna Fundera och 

diskutera och Skriv! delvis följer ordningen som är gynnsam för andraspråksinlärning. Boken 

börjar med kognitivt enkla och situationsberoende uppgifter och avsluts med uppgifter som är 

kognitivt krävande och situationsoberoende. Eftersom Språkporten ämnas för svenska som 

andraspråk A och B borde det innebära ökning av den kognitiva svårighetsgraden ju längre man 

kommer i boken. Men kognitivt enkla och situationsberoende uppgifter är fler till antal än 

kognitivt krävande uppgifter och finns i varje kapitel, vilket är lärobokens svaghet enligt 

Cummins (1989) modell. Den andra svagheten gäller ordövningar i form av ifyllnadsuppgifter. 

När de utförs på dator försvinner de använda orden. När elever kommer till den sista meningen 

finns det enbart ett ord kvar att välja emellan vilket innebär att eleven inte behöver anstränga sig 

kognitivt för att fylla i sista luckan. Härmed behöver inte eleven förstå ordet för att kunna välja 

rätt alternativ.  

Med utgångspunkt i Cummins (2000) modell för inlärning av det kunskapsrelaterade språket 

har Språkporten flera styrkor. För det första finns det flera uppgifter där det tas vara på elevernas 

kulturella och språkliga bakgrund, elevernas åsikter och tidigare erfarenheter, vilket är 

betydelsefullt för elevernas identitetsinvestering och ökning av elevernas kognitiva engagemang. 

För det andra innehåller läroboken alla tre fokus som är viktiga för inlärning av det 

kunskapsrelaterade språket: fokus på språk, fokus på språkanvändning och fokus på innehåll 

(Cummins 2000). När det gäller fokus på innehåll är Språkporten riklig på aktiviteter i fyra faser 

av fem enligt Cummins (2000) modell för utveckling kritisk literacitet: bokstavliga, personliga, 

kreativa och kritiska faserna. Lärobokens svaghet är att det saknas aktiviteter i kunskapsfasen, 

som är viktiga eftersom elevernas tidigare kunskaper aktiveras för att sedan utgöra en bas för ny 

information.  

I Språkporten förekommer många olika aktiviteter efter läsningen som fokuserar på 

texternas innehåll och språk, vilket är positivt enligt forskningen (Gibbons 2010). Svagheten är att 

det inte finns några aktiviteter inför textläsningen, som förbereder elever inför kulturellt och 

språkligt nya begrepp och innehåll och därmed gynnar andraspråkselevernas läsförståelse 

(Gibbons 2010). Sådana aktiviteter är av stor vikt med hänsyn till att lärobokens texter innehåller 

många främmande begrepp och har abstrakt innehåll. 

Språkporten innehåller många uppgifter som kräver interaktion mellan lärare och elev och 

mellan elever. Lärobokens styrka är att det finns både kontrollfrågor (Gibbons 2010) som kräver 

korta svar och vilkas svar är givna på förhand och autentiska frågor (Dysthe 2010) där eleverna 

får uttrycka sina åsikter och antaganden och producera längre yttrande. Aktiviteter i mindre 

grupper som finns i läroboken uppfyller flera krav för effektiva grupparbeten (Gibbons 2010). 

Svagheten är att gruppuppgifterna är få och förekommer enbart i början av boken samt att de inte 

kräver mycket interaktion mellan elever. Interaktion i dessa uppgifter kan begränsas till korta 

frågor och korta svar på dessa frågor samt till att elever bestämmer vem som får respektive roll.  
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Slutsatser  
Med utgångspunkt i tidigare forskning utgör läromedlet Språkporten en bra bas för undervisning i 

svenska som andraspråk. Bokens styrkor är att den bland annat innehåller texter och uppgifter 

med olika svårighetsgrader, uppgifter som tar vara på elevernas språkliga och kulturella bakgrund 

och aktiviteter som kräver interaktion mellan lärare och elever och mellan elever.  

Med hänsyn till de upptäckta svagheterna bör läroboken helst kompletteras med följande:  

1. förberedande aktiviteter inför textläsningen som rör både texternas innehåll och ordförråd och 

som aktiverar elevernas tidigare kunskaper  

2. flera aktiviteter i mindre grupper som kräver interaktion mellan elever  

3. fler kognitivt krävande och situationsoberoende uppgifter för elever på avancerad nivå.  

Slutord  
Resultatet visar att Språkporten bör användas med vissa kompletteringar i form av förberedande 

aktiviteter inför textläsning, flera uppgifter i mindre grupper som kräver interaktion och fler 

kognitivt krävande och situationsoberoende uppgifter för elever som ligger på avancerad nivå. 

Detta betyder att lärare spelar en betydelsefull roll i undervisningen och att lärarens utbildning i 

svenska som andraspråk är av stor vikt.   
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Bilaga 1  
1. Varför är Nobels testamente så svårtolkat? (Åström 2006:30)  

2. När fick vi personnummer? (Åström 2006:46) 

3. Hur gick avbönen till före 1741? (Åström 2006:55) 

4. För c:a 5 år sedan var Rinkebysvenska ett nytt begrepp. Nu används förortssvenskan i olika 

konstformer som romaner, poesi och musiktexter. Den har t.o.m. fått en egen ordbok. I sin 

forskning har Ulla-Britt Kotsinas hävdat att den här utvecklingen är tecken på att språket 

utvecklas, något som det förresten gjort i alla tider. Det nya ungdomsspråket är inte alls slarvigt 

och torftigt utan tvärtom mycket kreativt. Vad tycker ni om den saken? (Åström 2006:228) 

5. Bilda mindre grupper. Var och en i gruppen formulerar fem frågor som de skulle vilja ställa till 

drottning Kristina. Utse sedan en i gruppen som spelar Kristinas roll och besvarar frågorna. Låt 

rollen gå vidare till flera personer (Åström 2006:26). 

6. Jiwarli är ett språk vars substantiv har ändelser som anger deras roll i meningen. Det är bara att 

blanda och ge; ordens ordning har ingen betydelse. Hur är det i ditt språk? Översätt ”Peter 

mormor bakade en tårta åt barnen”. Skriv ned orden och förklara för de andra i gruppen hur man 

anger subjekt och objekt. Görs det med hjälp av ändelser eller som i svenskan med hjälp av 

ordföljden? Hur skiljer man mellan direkt och indirekt objekt? Hur anges dåtid för verbet bakade? 

Hur anges genitiv i Peters? Vad heter tårta på språken som finns i gruppen? (Åström 2006:205) 

7. Hur har du upplevt duandet och niandet i Sverige? (Åström 2006:100) 

8. Hur är situationen för en ensam mamma i ditt land? (Åström 2006:62)  

9. I Sverige svarar vi med namn eller nummer i telefon. Det är med andra ord den som svarar som 

presenterar sig först och du märker genast om du slagit fel nummer. Hur går det till i ditt land? Är 

det kanske som i Frankrike? Allo!! Eller som i Italien? Pronto!! (Åström 2006:145) 

10. När ni i gruppen/klassen samtalade om synen på familj i olika länder upptäckte du säkert 

någon vars familjetraditioner mer eller mindre skiljer sig från dina egna. Gör en kort intervju med 

den personen och skriv ner de svar du får. Dina frågor kan exempelvis gälla hur man firar bröllop, 

om skilsmässor är vanliga, om det är möjligt att leva som sambor och hur situationen är för den 

ensamma mamman (Åström 2006:52). 

11. Det sägs här att äktenskap mellan utländsk kvinna och en svensk man ofta håller bättre än 

äktenskap mellan svensk kvinna och en utländsk man. Varför är det så tror du? (Åström 2006:52) 

12. Fundera över flickans situation. Vad gick fel? Försök att hitta en bättre lösning! (Åström 

2006:72) 

13. Dikterna om att resa är ibland olika och ibland liknar de varandra mycket. Jämför de tre 

dikterna. De uttrycker alla olika stämning och olika syn på resan. Sammanfatta stämningen i varje 

dikt med några nedskrivna rader. Jämför dem sedan. Vilka liknar varandra? Vilka är väldigt olika? 

(Åström 2006:303) 

14. I artikeln talas om Strindbergs roman Röda rummet (1879). Det var en tid då människorna 

bara kunde tala ”ansikte mot ansikte”. Jämför den med den tid vi lever i just nu. Hur skulle era 

samtal se ut om ni levde på den tiden då Röda rummet skrevs? (Åström 2006:145) 
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15. Tänk dig att artikeln ”Vem betalar din semester?” ingår i en serie debattartiklar i en 

dagstidning. Du ska nu ge dig in i debatten och skriva en debattartikel. Innan du börjar skriva: 

Tänk noga igenom vad du själv tycker. Vad är du för och vad är du emot? Skriv ned dina tankar 

på två listor. En för och en mot. Efter den förberedelsen kan du bättre ta ställning. Du ser tydligare 

var du har dina tunga argument. Du kan nu formulera din tes. Din tes är alltså din åsikt och den 

blir budskapet i din artikel. Tesen ska helst synas redan tidigt i artikeln så att läsaren vet var 

han/hon har dig. Presentera sedan dina argument och eventuella motargument och avsluta med att 

sammanfatta dina åsikter så att tesen blir klar. Använd attitydorden ovan när du tycker att de 

passar.  

16. Sammanfatta Aino Trosells berättelse: hennes barndom, olika yrkeserfarenheter, möten med 

olika sorters svenska och vad det var som fick henne att börja skriva (Åström 2006:241). 

17. Är du en person som ofta går vilse? Har du kanske råkat ut för mindre seriösa researrangörer? 

Skriv ett eget kåseri, en lättsam text med humor. Rubriken hittar du på själv (Åström 2006:297).  

18. Vilken dikt tyckte du bäst om? Skriv om vad dikten säger dig. Varför valde du den? Vilken 

känsla för resan och äventyret förmedlar den? (Åström 2006:303) 

19. Sammanfatta de fördelar med mobiler som nämns i artikel (Åström 2006:150) 

20. Vad är en nödlögn? (Åström 2006:86) 

21. Tiden innan omröstningen var tidningarna fulla av insändare som tog ställning i frågan. Du 

väljer nu att tillhöra Högertrafikfolket eller Vänstertrafikkommittén och skriver en insändare där 

du tydligt tar ställning för eller mot. (Åström 2006:162). 

22. I följande skrivuppgifter måste du ta ställning <…> Blanda dig i ”ordkriget” mellan bilister 

och cyklister på insändarsidan och skriv ditt inlägg (Åström 2006:180) 

23. Berätta för de andra i gruppen om dina namn. Vad betyder de? Följer ni någon tradition då det 

gäller namnbruk? 

 

 


