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Sammandrag  

I denna uppsats undersöks huruvida två läromedel författade för gymnasiekursen svenska som 

andraspråk 1 ger eleverna möjlighet att öva på de läsförståelseprocesser som de möter i det 

nationella provet. I undersökningen kategoriseras textfrågor i anslutning till skönlitterära och 

sakprosatexter i läromedlen efter de tre läsförståelseprocesserna det nationella provet prövar. 

För att analysera och kategorisera textfrågorna används en beskrivande analys. Den 

beskrivande analysen inrymmer ett analysverktyg baserat på ett teoretiskt ramverk, vilket i 

undersökningen utgörs av Provramverk för nationellt prov i kurserna svenska 1 och svenska 

som andraspråk 1. De undersökta läromedlen är Kontext – Svenska som andraspråk 1 och 

Svenska impulser – SVA 1. Resultaten visar en ansenlig skillnad mellan läromedlen i vilken 

utsträckning eleverna ges möjlighet att öva respektive läsförståelseprocess. Skillnaden kan 

resultera i konsekvenser för svenska som andraspråkselever. Enbart 40 % av undervisande 

gymnasielärare i svenska som andraspråk har ämnesbehörighet, vilket medför antagandet att 

undervisningen i större utsträckning utmärks av läromedel. Undervisning utifrån läromedlen 

riskerar att inte förbereda eleverna tillräckligt inför läsförståelsedelen på det nationella provet.  

 

Nyckelord: läsförståelse, nationella provet, svenska som andraspråk, läromedelsanalys, 

beskrivande analys 
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1 Inledning  
Den senaste PISA-rapporten från Skolverket (Skolverket 2019a) redovisar stolt att trendbrottet 

från 2015 års undersökning inte var en tillfällighet. I 2018 års undersökning ökar återigen 

svenska 15-åringar sin prestation i läsförståelse och endast fyra andra OECD-länder rankas 

högre. Det redogörs inte lika explicit varför Sverige klättrar på rankingen. Det är andelen 

högpresterande elever som ökar i mätningen, medan de lågpresterande ligger kvar på samma 

nivå sen mätningarna började (Skolverket 2019a:16). Statistiken visar att 27 %  av elever med 

utländsk bakgrund födda i Sverige1 inte når upp till läsförståelsenivå 2 och för elever med 

utländsk bakgrund födda i utlandet2 är respektive siffra 51 %. För elever med inhemsk 

bakgrund3 är samma siffra 12 %. Nivå 2 beskriver PISA som en grundläggande nivå som  

krävs för ett fortsatt lärande (Skolverket 2019a:14).  

          Läsförståelsedelen i det nationella provet för gymnasiekurserna svenska 1 och svenska 

som andraspråk 1 utformas efter de läsförståelseprocesser som prövas i PISA och det teoretiska 

ramverk PISA-undersökningen utgår ifrån (Skolverket 2019c:17). Den senaste statistiken visar 

att totalt 31 % av gymnasieleverna som läser svenska som andraspråk 1 blir underkända på 

läsförståelsedelen och 21 % får ett summerat underkänt ämnesbetyg på nationella provet i 

svenska som andraspråk 1. Motsvarande siffror för svenska 1 är 9 respektive 8 %  

(Nettbladt, Eriksson & Uddhammar 2017:1).   

          Även statistiken över andelen behöriga gymnasielärare som undervisar i svenska som 

andraspråk är dyster. Enbart 40 % av svenska som andraspråkslärare på gymnasiet, som var 

verksamma läsåret 2018/19, har behörighet att undervisa i ämnet – vilket är siffror som 

överlägset är lägst av de tjugoen gymnasieämnen Skolverket redovisar statistik över. För att 

jämföra så ligger gymnasieämnena svenska och historia i topp med 90 % behöriga 

gymnasielärare. Fysik och psykologi innehar mittenplaceringar med drygt 80 % behöriga 

lärare. (Skolverket 2019b:14). 

          Undersökningar indikerar att obehöriga lärare är mer benägna att använda läromedel i sin 

undervisning (Se bl.a. Ammert 2011; Skolverket 2006a; Wikman 2004). Utifrån ovan redovisad 

statistik och att obehöriga lärare i större omfattning tillämpar läromedel ämnar denna uppsats 

 

1 Enligt Skolverket elever som är födda i Sverige men där båda föräldrarna är födda utomlands (Skolverket 

2019:30).    

2 Elever som är födda utomlands och vars båda föräldrar är födda utomlands (Skolverket 2019:30).  

3 Elever som har minst en förälder född i Sverige, men eleven själv behöver inte vara född i Sverige (Skolverket 

2019:30).   
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undersöka huruvida läromedel författade för svenska som andraspråk 1 ger eleverna möjlighet 

att öva på läsförståelseprocesserna de möter i det nationella provet. 

2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med undersökningen är att studera vilka läsförståelseprocesser som tränas i de 

skönlitterära och sakprosatexter som förekommer i två läromedel författade för gymnasiekursen 

Svenska som andraspråk 1. Anledningen till detta är att studera huruvida elever får möjlighet 

att öva på de läsförståelseprocesser som de möter i det nationella provet i svenska som 

andraspråk 1. Med hjälp av det ramverk PISA (Programme for International Student 

Assessment) använder som teoretisk utgångspunkt studeras vilka läsförståelseprocesser som 

textfrågor i anslutning till skönlitterära- och sakprosatexter manar elever att tillämpa.   

 

Undersökningens frågeställningar blir således:  

• Vilka av de läsförståelseprocesserna förekommande i det nationella provet testas i 

textfrågorna i de valda läromedlen?  

• I vilken utsträckning har eleverna möjlighet att öva läsförståelseprocesserna med 

läromedlen som utgångspunkt? 

• Vilka skillnader förekommer läromedlen emellan?  

 

3 Tidigare forskning om läromedel  
I avsnittet presenteras forskning om hur läromedel används i undervisningen i en svensks 

skolkontext. En kortare del av avsnittet ägnas även åt att redogöra för forskning om 

andraspråkselever, läromedel och läsförståelse. Sammanställningen grundas bland annat på 

artiklar från Skolverket, statlig utredning och avhandlingar.  

 

3.1 Användning av läromedel i undervisningen  

I Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen (2006a) konstateras att all typ av 

forskning rörande läromedel är eftersatt (Skolverket 2006a:7). Vidare konstateras att det är få 

verksamma lärare som väljer en undervisning helt fri från läromedel (Englund 2011:281; 

Calderon:2015a; Skolverket 2006a:20). 80 % av lärare uppger i Föreningen svenska 

läromedelsproducenters enkät att de använder läromedel regelbundet eller i princip varje lektion 

(Englund 2011:281). Läromedel har alltså en central position i skolans 

undervisningssammanhang. Detta betyder inte att elever enbart sitter och arbetar i olika 
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läromedel i undervisningen, utan lärare kan använda läromedel som referens och som källa till 

material (Ammert 2011:26). Vid användandet av läromedel behöver varje enskild lärare ha 

insikter i att medvetna didaktiska val fortfarande krävs för att säkerställa en gynnsam 

undervisning och för att läromedel inte ska påverka undervisningen negativt (Calderon 2015a).  

           Många lärare tycks motivera användandet av läromedel med att de har en legitimerad 

funktion. Detta med anledning av att läromedelsförfattare i hög utsträckning menar på att 

läromedlen följer läroplanernas krav utifrån ämnesmål och centralt innehåll, vilket ger lärarna 

en trygghet. Vidare anses läromedlen fylla ett rent praktiskt behov som arbetsredskap i 

klassrummet, vilket leder till en gemenskap mellan lärare och elever (Englund 2011:282). Att 

lärare delvis motiverar läromedelsanvändning av legitimitetsskäl behöver problematiseras. Att 

ett läromedel understryker anpassning mot läroplaner garanterar inte att det på något sätt är ett 

täckande instrument (Calderon 2015a). Även i Skolverkets rapport I enlighet med skolans 

värdegrund? (2006b) konstateras att lärare betraktar läromedel som ett säkerställande verktyg 

gentemot läroplaner och kursplaner. Men rapporten visar att detta antagande delvis är felaktigt, 

eftersom Skolverkets undersökning visar att läromedel i viss utsträckning avviker från 

läroplanen sett till skolans värdegrund och kursplansinnehåll (Skolverket 2006b:51). Att 

granska och kvalitetssäkra läromedel ligger idag till fullo i verksamma lärares händer. Åren 

1938–1974 inspekterades alla läromedel av staten för att bland annat kunna kontrollera 

objektiviteten och samstämmighet gentemot läroplanen. 1974–1983 undersöktes endast SO-

läromedel av staten och 1983 togs förhandsinspektionen bort men med en möjlighet till att ge 

nyproducerade läromedel ett omdöme. Sedan 1991, och fortsatt idag, sker endast en viss 

granskning av läromedel i efterhand. Således är det upp till varje enskild lärare att inspektera 

de läromedel som används. Följaktligen ligger även ett indirekt ansvar på lärarutbildningen 

(Calderon2015b).  

          I statens utredning En hållbar lärarutbildning (SOU:2008) uppmärksammas att 

läromedelskunskap är av stor vikt för att förbereda lärarstudenter inför kommande 

yrkesutövning. Att ha kunskap om och kunna granska läromedel anses vara så pass 

grundläggande för lärare att läromedelskunskap föreslås ingå i utbildningen (SOU2008:200). 

Skolverket fastslår att lärare måste ges tillfällen att utveckla sin sakkunnighet gällande val av 

läromedel. Men parallellt med föregående konstaterande klarläggs även en problematik i hur 

resurskrävande läromedelsgranskning faktiskt är: ”Med tanke på den kunskap och den tid som 

krävs för att granska läroböckers innehåll är det knappast rimligt att förvänta sig att lärare (och 

elever) ensamma ska kunna klara av den uppgiften.” (Skolverket 2006b:51). Den statliga 

läromedelsgranskningen har sedan ett par decennier avvecklats och verksamma lärare anses 
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varken ha tid eller adekvat kompetens för en heltäckande läromedelsgranskning, dilemmat blir 

således ett faktum.  

          Som tidigare nämnt är läromedelsforskning på alla olika plan ett eftersatt 

forskningsområde. Även om enskilda studier i vilka lärare som använder läromedel förefaller 

vara få, så finns en del fakta att hämta i mer övergripande läromedelsstudier. I Wikmans 

avhandling På spaning efter den goda läroboken (2004) är lärares behörighet en faktor som 

spelar in då läromedel används och styr undervisningen. Verksamma lärare utan behörighet ser 

läromedel som en viktig förutsättning för att kunna planera sina lektioner. Det konstateras även 

att läromedlen i dessa fall utgör grunden för den pedagogiska planeringen och den 

inlärningsmetodik läraren använder (Wikman 2004:83). Även Skolverkets undersökning visar 

tendenser att lärare utan ämnesbehörighet är de som finner läromedel som den viktigaste 

utgångspunkten för undervisningen. Utan behörighet menar lärare att det är svårare att utforma 

eget material och i rädsla av att eleverna ska gå miste om lärandemål lutar man sig mer mot 

läromedel (Skolverket 2006a:83–84). Även Hartsmar i Ammert (2011) kartlägger efter 

elevintervjuer att läroboken intar en dominerande ställning i klassrummet, särskilt för lärare  

som har kortare eller saknar utbildning (Ammert 2011:28).  

          Sett till ovan konstaterande, att lärare utan behörighet använder läromedel i högre 

utsträckning, behöver nu ljus riktas mot lärare i ämnet svenska som andraspråk. Varje läsår 

redovisar Skolverket statistik över pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning, där bland 

annat ämnesbehörighet är en faktor som redovisas. Sifforna från läsåret 2018/19 visar att endast 

40 % av verksamma svenska som andraspråklärare på gymnasiet har behörighet i ämnet 

(Skolverket 2019:14). Respektive siffra för läsåret 2017/18 var 37 % (Skolverket 2018:14). För 

jämförelse så redovisar Skolverket statistik över tjugoen gymnasieämnen. Två ämnen (svenska 

som andraspråk och teknik) har under 50 % av undervisande lärare med ämnesbehörighet. 

Resterande ämnen har alla över 70 % behöriga lärare, där en klar majoritet av ämnena har 80–

90 % behöriga verksamma lärare (Skolverket 2019:14). Vidare kan även behöriga svenska som 

andraspråklärares utbildning till viss mån problematiseras. För att bli behörig lärare i svenska 

som andraspråk behövs inga högskolepoäng inom litteraturvetenskap (SFS 2011:326). Men 

läroplanerna för svenska som andraspråk på gymnasiet visar att flertalet mål direkt går att 

härleda till skönlitteratur (Skolverket 2020a). Grundskole- och gymnasieämnena svenska och 

svenska som andraspråk ses som likvärdiga och ingen skillnad görs ämnena emellan vid 

ansökan till universitets- eller högskolestudier (Nationellt centrum för svenska som andraspråk 

2019). Likvärdigheten till trots så utbildas, till skillnad från svenska som andraspråkslärare, 

ämneslärare i svenska i litteraturvetenskap. Det skiljer sig åt mellan lärosäten hur mycket 
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litteraturvetenskap blivande svensklärare läser. För att åskådliggöra exemplifieras siffror från 

min egen ämneslärarutbildning. Svensklärarstudenter inom ämneslärarprogrammet vid Uppsala 

universitet läser 45 högskolepoäng litteraturvetenskap på grundläggande nivå, och minst 15 

högskolepoäng på avancerad nivå (Uppsala universitet 2020b). Detta genererar minst två 

terminer med heltidsstudier i litteraturvetenskap. Inom svenska som andraspråk har jag läst 7.5 

valbara poäng i litteraturvetenskap på grundläggande nivå, vilket motsvarar en fjärdedels  

termin av heltidsstudier.  

 

3.2 Läromedel, läsförståelse och svenska som andraspråk  

Forskning som inbegriper läromedel, läsförståelse och svenska som andraspråk i samma studie 

leder till ett smalt fält. Men läromedelstexter och vilken problematik de kan leda till för 

andraspråkselever har bland annat Olvegård (2014) och Nygård Larsson (2011) undersökt i en 

svensk skolkontext. Olvegård har med den övergripande intentionen, hur flerspråkiga elever 

möter läromedelstexter i gymnasieämnet historia, undersökt fem läromedel i historia och 

observerat historieundervisning på en gymnasieskola där flertalet elever var flerspråkiga 

(Olvegård 2014). Resultaten visade bland annat att flerspråkiga elever hade svårare att tillägna 

sig läromedelstexterna (2014:231). I en intervju med undervisande lärare framkom en 

frustration över att inte kunna hjälpa eleverna att förstå sina brister. Utan att läraren lyckas nå 

fram och hjälpa eleverna kan den bristande läsförståelsen hindra ett lärande, då eleven ofta 

undviker att fråga om hjälp som skulle kunnat ge de språkliga redskap eleven behöver 

(2014:228). I resultaten framkom även att eleverna förväntades tillägna sig innehållet i 

läromedlen helt på egen hand. Under de klassrumsobservationer som gjordes arbetade eleverna 

med läromedel, men använde aldrig tal eller skrift för att bearbeta innehållet (2014:227).  

          Nygård Larsson undersöker biologiämnets texter, där läromedel, lärarens undervisning 

och elevtexter studeras. I resultatet framhåller Nygård Larsson vikten av att flerspråkiga elever 

får tillgång till ett mer explicit metaspråkligt perspektiv, för att kunna förstå och tillägna sig 

texter i ämnesundervisningen (2011:313). Sammanfattningsvis problematiserar både Olvegård 

och Nygård Larson svårigheterna flerspråkiga elever möter i läromedelstexter.  

4 Teoretiska perspektiv på läsförståelse   
I följande kapitel redogörs för det teoretiska ramverk som ligger till grund för undersökningen. 

För att åskådliggöra detta används Provramverk för nationellt prov i kurserna svenska 1 och 

svenska som andraspråk 1, där de olika läsförståelseprocesserna som nationella provet prövar 

redogörs för och exemplifieras i exempeluppgifter (Skolverket 2019). I Skolverkets 
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provramverk framhålls att det utgår från de läsförståelseprocesser som definieras i de stora 

internationella läsförståelsetesterna PISA, PIRLS och NAEP. Avsnittet kommer därför 

inrymma hänvisningar till PISA 2018 assesment and analytical framework, eftersom de 

läsförståelseprocesser som nationella provet i svenska som andraspråk 1 prövar utgår från  

processdefinitionerna i PISA:s ramverk (Skolverket 2019:17). Avsnittet inleds med en kortare 

sammanställning av de nationella proven och avslutas med att klarlägga de utmaningar det 

innebär att läsa på ett andraspråk, samt konsekvenserna för detta i en skolkontext.  

 

4.1 Nationella proven  

I Sverige genomförs nationella ämnesprov i grundskolan och nationella ämnesprov för 

gymnasiet och komvux. Proven utgår från läroplanerna både sett till utformning och 

bedömning. Det övergripande syftet med de nationella proven är att främja en likvärdig 

bedömning men de ger också möjligheten att se i vilken mån kunskapsmål uppfylls på enskilda 

skolor likväl som nationellt (Uppsala universitet 2020a). Vid det summerande ämnes- eller 

kursbetyget ska elevens resultat på nationella prov särskilt uppmärksammas. Resultatet på 

nationella prov ska inte helt avgöra ett ämnes- eller kursbetyg men provet har större betydelse 

än andra underlag. Endast om det finns särskilda omständigheter kan ett provresultat bortses 

(Skolverket2020b).  

          De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk konstrueras och utvecklas 

vid Uppsala universitet och i gymnasiekursen svenska som andraspråk 1 prövar det nationella 

provet muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning (Uppsala universitet 

2020a). Samma villkor under nationella proven gäller för elever som läser svenska och svenska 

som andraspråk. Läsförståelsedelen på det nationella provet är till stort sett samstämmiga, men 

kan differera i någon enskild fråga (se avsnitt 4.3). Eftersom nationella proven är obligatoriska 

ska alla elever i den mån det går utföra proven. I vissa fall kan dock dispens ges. Om en elev 

inte har de kunskaper i svenska som krävs för att genomföra provet kan rektor besluta om  

dispens. Detta gäller ofta nyanlända elever (Skolverket2020b).  

 

4.2 Reading literacy  

I PISA:s ramverk används begreppet reading literacy vilket ringar in en bred definition av 

läsförmåga (OECD 2019:28). Det finns inget begrepp på svenska som motsvarar reading 

literacy. Istället används ofta läsförmågan och de processer som inbegriper läsning, vilket är 

fallet i provramverket för nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk  

(Skolverket 2012:16 & Skolverket 2019c). 
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          I ramverket för PISA redogörs för att läsning och reading literacy är dynamiska begrepp 

vars definitioner förändras över tid för att reflektera samtida samhälleliga, ekonomiska, 

kulturella och teknologiska förändringar. Att läsa begränsas inte längre till vad barn lär sig 

under de första skolåren, utan läsning och reading literacy är betydligt mer komplext. Reading 

literacy och läsning ses som en vid uppsättning av kunskap, färdigheter och strategier som lärs 

in i olika kontexter genom interaktion med andra individer och i det bredare samhället. Reading 

literacy inbegriper även ett metakognitivt perspektiv som innebär en medvetenhet och förmåga 

att kunna tillämpa olika strategier i sin läsning vid tillägnandet av en text. Att inom reading 

literacy använda metakognitiva kompetenser innebär att en läsare kan reflektera, kontrollera 

och justera sin läsning för ett specifikt mål (OECD 2019:28–29). 

          PISA bygger sitt teoretiska ramverk utifrån Snows och RAND Reading Groups modell 

(OECD 2019:30), som ringar in läsning som ett resultat av tre faktorer: läsaren, texten och 

aktiviteten, uppgiften eller syftet med läsningen. Dessa tre faktorer har en ömsesidig påverkan 

på reading literacy.  

I denna modell ses läsaren, texten och syftet med läsningen som interagerade i en vid 

sociokulturell kontext, vilken kan ses som bakgrunden till alla olika situationer där läsning kan 

förekomma. Den första faktorn, läsaren, har vid läsning av en text med sig ett antal faktorer 

som inkluderar motivation, förkunskaper och andra kognitiva förmågor. Själv läsningen ses 

som en funktion av olika textfaktorer, vilka bland annat utgörs av textens format och hur 

komplext språket är som läsaren möter. Den tredje påverkansfaktorn för reading literacy utgörs 

av uppgiftsfaktorer, alltså vad syftet med läsningen är, vilket kan inkludera krav men även 

engagemang till texten. I uppgiftsfaktorn inkluderas även aspekter som den tid läsaren kan ha 

Figur 1 Reading literacy-process med tre ömsesidiga faktorer (efter OECD 2019:30). 
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på sig att läsa och utföra uppgifter, samt målet med läsningen som kan vara nöjesläsning eller 

att söka viss information. Sammanfattningsvis använder en läsare individuella egenskaper, 

textinsikter och uppgiftsfaktorer som alla tre tillsammans tillämpas i reading literacy för att 

dels kunna söka och utvinna information och dels kunna skapa mening i text för att utföra  

uppgifter i anknytning till texten (OECD 2019:30–31). 

 

4.2.1 PISA och läsförståelseprocesser 

I PISA:s ramverk för läsförståelseprocesser finns tre övergripande processer: locate 

information, understand och evaluate and reflect. Dessa tre processer omfattas alla av reading 

fluently. Begreppen översätts till hitta information, förstå, utvärdera och reflektera, samt 

läsflyt, vilka vidare kommer användas i uppsatsen. Läsflyt definierar förmågan att kunna läsa 

ord och text både korrekt och automatiserat och av läsningen kunna utvinna den övergripande 

betydelsen i texten. När en individ har lyckats automatisera sin läsförmåga frigörs 

minneskapacitet som kan användas till mer avancerade läsförståelseprocesser (OECD 2019:33–

34). 

          Hitta information innebär att en läsare kan läsa texten som en helhet och förstå innehållet 

och kan dessutom reflektera över det. Hitta information-processen infattar även att läsaren har 

en medvetenhet och förståelse hur hen ska gå tillväga för att söka efter information i texter. 

Detta kan till exempel innebära att kunna tolka och förstå uppgiftsformuleringar, men även 

besitta en insikt i när noggrann läsning behövs eller när läsaren kan öka läshastigheten i vissa 

passager för att hitta den efterfrågade informationen. För att hitta svaret på testfrågor inom hitta 

information-processen behöver läsaren ofta bara matcha ord eller uttryck i 

uppgiftsformuleringen med texten, alltså att samma ord eller uttryck från 

uppgiftsformuleringen även återfinns i texten. Men läsaren kan även behöva dra enklare  

slutsatser för att finna korrekt svar till frågan (OECD 2019:34). 

          Förstå som läsförståelseprocess bygger på att dels förstå den bokstavliga betydelsen av 

texten men även att kunna interagera med innehållet i texten utifrån förkunskaper. För att vara 

en kompetent läsare inom förstå-processen krävs ett helhetsperspektiv där läsaren från ord och 

meningsnivå bygger upp en förståelse för texten och slutsatser kan därefter dras. Läsaren kan 

behöva rangordna och prioritera information för att nå fram till en slutsats. Andra moment som 

förekommer i förstå kan vara att rubriksätta ett stycke, identifiera en texts huvudidé eller att 

kunna sammanfatta delar av eller en hel text (OECD 2019:35). 

          En kompetent läsare kan använda läsförståelseprocessen utvärdera och reflektera till att 

reflektera över en texts innehåll och form, samt kan även kritiskt kunna granska och bedöma 
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både kvalitén och innehållet i en text. I denna process är läsaren kapabel till att resonera utanför 

textens bokstavliga betydelse och dess slutsats. Läsaren kan således ta ett kliv ur texten och 

betrakta den i ett ovanifrån perspektiv. Även en texts trovärdighet inkluderas i utvärdera och 

reflektera. Vem är författaren, är informationen aktuell och hur tillförlitlig är källan är alla 

angelägenheter en läsare kan värdera i utvärdera och reflektera. Här kan läsaren även resonera 

och reflektera över en texts språk och stil och kan samtidigt dra paralleller till hur dessa relaterar 

till och uttrycker författarens ståndpunkt. Avslutningsvis betonas att en medvetenhet i 

utvärdera och reflektera har blivit viktigare med tiden. Dagens ungdomar möter en uppsjö av 

texter i en vid spridning av kontexter och behöver därför kunna kritiskt granska och värdera  

dessa i högre utsträckning än tidigare (OECD 2019:36). 

 

4.3 Nationella proven och läsförståelseprocesser  

Som nämnt i avsnittets inledning baseras läsförståelsedelen på det nationella provet för 

gymnasieskolan på PISA:s definitioner av de tre läsförståelseprocesserna. I provramverket 

benämns dessa tre processer som: (1) hitta information och dra enkla slutsatser, (2) tolka och 

sammanföra och (3) reflektera över och utvärdera innehåll, form och språk. Att provets 

konstruktdefiniton baseras på ett internationellt ramverk ges det tre anledningar till. För det 

första finns en välarbetad internationell praxis av hur uppgifter är utformade i PISA, vilket både 

inspirerar till konstruktion av uppgifter i det nationella provet men även bidrar till en 

innehållslig stabilitet. Den andra anledningen är att det internationella ramverket skapar 

möjligheter till utbyte med andra läsförståelseprovkonstruktörer. Slutligen är de stora 

internationella testernas ramverk både väl beprövade och granskade (Skolverket 2019c:17). 

          Alla uppgifter eleverna möter i läsförståelsedelen av nationella provet motsvarar någon 

av de tre olika läsförståelseprocesserna. Att denna uppdelning i läsförståelseprocesser används 

motiveras med att man undviker en under- eller överrepresentation av en viss typ av läsning, 

både inom ett provs årsupplaga men även provårsupplagorna emellan. Med dessa processer 

involverade blir även uppgiftstyperna ekvivalenta och kan jämföras från prov till prov. Man 

försäkrar alltså en mätbarhet. Viktigt att poängtera är att läsförståelseprocesserna inte har en 

rak koppling till vare sig bedömning eller elevers provbetyg. Läsförståelseprocesserna är inte 

heller tänkta att utmärka en elevs kompetens i en specifik process, utan det är en elevs förmåga 

som helhet i att både läsa och förstå texter som prövas i det nationella provet (Skolverket 

2019c:18).          

          I läsförståelsedelen i det nationella provet för svenska 1 och svenska som andraspråk 1 

får eleverna besvara flervalsuppgifter men även producera egna svar till uppgifterna. I denna 
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del av nationella provet görs en viss distinktion mellan ämnena svenska och svenska som 

andraspråk. En eller två uppgifter får olika inriktning beroende på ämne. I svenska som 

andraspråk handlar dessa uppgifter ofta om elevers kunskap om olika texttyper som till exempel 

argumenterande, förklarande eller berättande text. Respektive uppgift för elever som gör 

nationella provet i svenska motsvaras av frågor som prövar kunskaper om stilistiska och  

berättartekniska begrepp (Skolverket 2019c:26). 

          Skolverket poängterar att läsförståelsedelen i nationella provet inte kan likställas med 

varken PISA:s definitioner av läsförståelseprocesser eller utformningen av 

uppgiftsformuleringarna. De tre läsförståelseprocesserna hitta information, tolka och 

sammanföra, samt reflektera över och utvärdera innehåll, form och språk baseras på PISA:s 

teoretiska ramverk men förklaras i sin svenska kontext nedan (Skolverket 2019c:18).  

 

4.3.1 Process 1 - hitta information och dra enkla slutsatser 

I de uppgifter eleverna möter i process (1) – hitta information och dra enkla slutsatser 

efterfrågas en förmåga som innebär att eleverna kan tillägna sig ett textinnehåll. Uppgifter som 

prövar process 1 genererar lösningar som kan bedömas som rätt eller fel. För att besvara 

uppgifterna finner eleverna svaret uttryckligt i texten eller så är svaret tydligt avgränsat till en 

passage. Informationen eleverna möter kan endera vara synonym eller identisk i både 

provtexten och uppgiftsformuleringarna. Svårighetsgraden på uppgifterna avgörs av hur hög 

språklig svårighetsgrad texten har, men även hur mycket information som konkurrerar med svar 

som eleverna behöver kunna sålla bort (Skolverket 2019c:18). Processerna testas i olika stor 

utsträckning. Process 1 – hitta information och dra enkla slutsatser utgörs av 25–33 % av det 

totala antalet uppgifter i det nationella provet (Skolverket 2019c:26). Exempel på 

uppgiftsformuleringar som prövar process 1 är (Skolverket 2019c:28):  

 

• I vilken stad har Elin Lindman gjort sina intervjuer? (kräver elevkonstruerat svar) 

 

• Vad är ett exempel på en icke-kognitiv färdighet, enligt texten? (flervalsuppgift)  

A. Ökade krav.  

B. Ansvarstagande.  

C. Slutledningsförmåga.  

D. Teknologisk kompetens.  
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4.3.2 Process 2 - tolka och sammanföra  

I läsförståelseprocessen tolka och sammanföra möter eleverna uppgifter som prövar deras 

förmåga att kunna använda textens olika delar i en tolkning för sig, eller skapa en 

helhetstolkning genom att interagera textens olika delar. Samtidigt ska eleverna även kunna 

tolka texten mellan raderna, det vill säga kunna tillgodogöra sig information som inte står 

bokstavligen utskrivet i texten. Denna implicita information kan te sig som relationer mellan 

karaktärer i skönlitterär text eller vad huvudtemat är i en utredande eller argumenterande text. 

Uppgifterna kan även präglas av textens mikroteman, där eleven kan få lyfta fram ett uttryck 

eller mening som sedan sätts i relation till texten som helhet, alltså utifrån textens övergripande 

makrotema. Förekommande uppgifter som prövar process 2 kräver en viss tolkning och kan 

således inte bedömas efter rätt eller fel, vilket var fallet i uppgifter som prövar process 1. Den 

tolkning som krävs i tolka och sammanföra kan dock anses vara mer eller mindre passande i 

förhållande till texten. Uppgiftsformuleringarna till process 2 består delvis av flervalsalternativ  

där ett svarsalternativ är mer lämpligt än de andra (Skolverket 2019c:18).     

          Process 2 – tolka och sammanföra är den läsförståelseprocess som testas i högst 

utsträckning då 33 till 50 % av uppgifterna prövar process 2 (2019c:26). Exempel på  

uppgiftsformuleringar som prövar tolka och sammanföra (2019c:28):  

 

• Vad har talängslan och rädsla för ormar gemensamt, enligt texten? (kräver 

elevkonstruerat svar)  

 

• Cecilia Lundqvist är kritisk till att mat slängs. Hur tycker hon att problemet ska lösas? 

(flervalsuppgift)  

A. Genom att förändra butikers policy om vad som slängs.  

B. Genom att göra sopdykning lagligt.  

C. Genom att handlarna ska erbjuda kunderna det de vill ha.  

D. Genom att förändra sättet maten produceras på.  

 

4.3.3 Process 3 - reflektera över och utvärdera innehåll, form och språk  

När en elev tillämpar läsförståelseprocessen reflektera över och utvärdera innehåll, form och 

språk kan eleven betrakta texten med ett ovanifrånperspektiv och simultant använda sina 

förkunskaper för att skapa en förståelse. Denna process ses ofta som bredare än de två andra 
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processerna. Process 3 innefattar en analytiskt präglad läsning som kan riktas mot textens form 

och innehåll. Vid innehållsomfattande reflektioner kan eleven ta ställning till personer som 

omfattas av texten eller textens budskap. Vidare ska eleven i process 3 även kunna granska 

texten kritiskt och således bedöma texten utifrån tillförlitlighet eller om texten är användbar i 

en viss kontext. Beträffande uppgifter som avser textens form kan dessa komma till uttryck i 

skönlitterära texter eller sakprosa. Vid litterärt inriktade frågor kan eleven få svara på 

berättartekniska eller stilistiska drag utifrån texten och i sakprosa kan det röra disposition  

eller en texttyps utmärkande drag (Skolverket 2019c:19).  

          Precis som i process 1 utgörs process 3 reflektera över och utvärdera innehåll, form och 

språk av 25–33 % av läsförståelseuppgifterna (2019c:26). Exempeluppgifter där process 3 

prövas är följande (2019c 28):  

 

• Typiskt för noveller är att de innehåller en vändpunkt. I det här fallet gör den 

avgörande vändpunkten att man som läsare ändrar uppfattning om det man fått veta 

tidigare.  

a) Vilken är den avgörande vändpunkten i novellen ”De andras kalas”? (kräver 

elevkonstruerat svar) 

b) Vad kan läsaren förstå när vändpunkten kommer? (kräver elevkonstruerat svar)  

 

• a) Vilken sorts text är ”Bristande social kompetens till ungas arbetslöshet”? 

(flervalsuppgift)  

A. Berättande text  

B. Refererande text  

C. Instruerande text  

D. Argumenterande text  

 

b) Hur motiverar du ditt val? (flervalsuppgift) 

A. Det finns en avsändare till texten.  

B. Det finns en tes i texten.  

C. Det finns beskrivningar i texten.  

D. Det finns referatmarkörer i texten.  
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4.4 Läsning på ett andraspråk  

Att läsa på ett språk som inte behärskas till fullo medför en dubbel börda. Om en 

andrspråksinlärare möter nya ord och begrepp i texten behöver bokstäverna först ljudas till ett 

ord, vilket inläraren sedan bygger upp en förståelse kring. För att förbättra läsutvecklingen och 

uppnå ett visst flyt behöver de nya orden och begreppen memoreras i form av en bild, vilket 

gör att ordet befästs i långtidsminnet (Hägerfeldt 2011:66). För att ett ord ska befästas i 

långtidsminnet, vilket även innebär en automatiserad användning och tillämpning, behöver en 

inlärare ofta stöta på ordet flertalet gånger. När nya ord och begrepp påträffas i en text bearbetas 

dessa i arbetsminnet. Vid läsning på ett andraspråk leder detta till att arbetsminnets kapacitet 

begränsas, eftersom nya ord och begrepp behöver processas. När en andraspråksinlärare ägnar 

en stor del av arbetsminnets kapacitet till nya ord och att förstå texten kan detta ske på bekostnad 

av att nå en djupare förståelse av texten. Detta innebär att den ökade belastningen på 

arbetsminnet resulterar i att de läsuppgifter som kräver andra läsförståelseprocesser, att till 

exempel kunna dra slutsatser, i värsta fall försummas (Ercetin & Alptekin 2013:737). Denna 

typ av problematik har även uppmärksammats i skolkontext. Hedman beskriver hur den 

övergripande förståelsen för en text lätt går förlorad när en elev med svenska som andraspråk 

påträffar ord och konstruktioner som hen ännu inte har automatiserat (Hedman 2012:81).   

 Som ovan nämnt kan det många gånger vara svårare och mer krävande att nå en djupare 

förståelse av texter vid läsning på ett andraspråk som inte bemästras fullt ut. Detta till trots även 

om en andraspråksinlärare har väl utvecklade lässtrategier som implicit eller explicit tillämpas 

vid läsning på sitt förstaspråk (Ercetin & Alptekin 2013:746). Vid tillägnandet av ett nytt språk 

är dock flerspråksforskare överens om att förstaspråket har en betydande roll (Koda 2007:19; 

Lindholm 2019:20). Jim Cummins, som är en av de ledande forskarna inom flerspråkighet i 

skolkontext, presenterade i slutet av 70-talet interdependenshypotesen (Lindholm 2019:20). 

Grundläggande för hypotesen är att fortsatt undervisning och utveckling av förstaspråket är en 

framgångsfaktor i utvecklandet av andraspråket (Koda 2007:19, Lindholm 2019:20). När en 

inlärare nått en viss progression i sitt förstaspråk kan ett antal av språkfärdigheterna 

transmitteras till andraspråket. Cummins teori utgår alltså från att det finns en unison 

grundläggande språkförmåga som utvecklar likväl första- som andraspråket. Vid läsning är 

alltså vissa färdigheter samma oavsett språk (Lindholm 2019:20).  

I en studie i svensk skolkontext har Ganuza och Hedman (2017) bekräftat 

interdependenshypotesen. De undersökte huruvida ett deltagande i modersmålsundervisning 

inverkade på flerspråkiga elevers språkförmågor och däribland läsförståelsen (Ganuza & 

Hedman 2017:108). Totalt 96 elever i årskurs 1–6 med somaliska som modersmål deltog i 
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studien, där samtliga hade modersmålsundervisning på schemat (Ganuza & Hedman 2017:115). 

Ett resultat av stor betydelse var att goda prestationer på modersmålet somaliska korrelerade 

med goda prestationer på skolspråket svenska, vilket framförallt berörde läsförståelsen. De 

elever som presterade högt på läsförståelsetest på somaliska presterade likväl högt på det 

svenska läsförståelsetestet. Resultaten stödjer alltså interdependenshypotesen, vilken innebär 

ett gemensamt beroendeförhållande mellan språkkompetenserna (Ganuza & Hedman 2018:8). 

Att vara en kompetent läsare på sitt förstaspråk eller modersmål är alltså en väsentlig faktor för 

att även bli det på ett andraspråk.      

Idag finns en enighet bland språkforskare att förmågor transmitteras språk emellan. Men 

det är ej fastställt hur en överföring av förmågorna påverkar eller utvecklar läsförståelsen på ett 

andraspråk: “The question is not if language and literacy skills transfer. The question is how 

much transfer, under what conditions, and in which contexts” (Bernhardt 2005:138 citerad i 

Lindholm 2019:22). Vidare understödjer mycket forskning att språkförmågor transfereras från 

första- till andraspråket. Dock finns förmågor som inte överförs i samma utsträckning som 

andra, vilket leder till att språkfärdigheter i andraspråket får en betydande roll vid 

läsutvecklingen (Grabe 2009:145). Detta visar den vida komplexitet som måste tas till hänsyn  

när läsning studeras i ett andraspråksperspektiv (Lindholm 2019:22).   

 

4.4.1 Läsning på ett andraspråk i en skolkontext  

Som tidigare beskrivits så transmitteras inte alla språkförmågor och Cummins delar upp 

språkförmågan i Basic Interpersonal Communication Skills (BICS) och Cognitive Academic 

Language Proficiency (CALP). Har CALP-förmågan en gång utvecklats i förstaspråket kan 

detta överföras till ett andraspråk (Koda 2007:19). BICS utgörs av vardagsspråk och CALP 

innebär ett skolspråk där mer kognitivt krävande förmågor behövs för att lösa uppgifter och 

förstå olika typer av texter elever möter i skolan. Att utveckla ett andraspråk till BICS-nivå tar 

ungefär ett till ett och ett halvt år, medan CALP tar fem till åtta år. Som en vidareutveckling 

och komplement till BICS och CALP presenterade Cummins en fyrfältsmodell (se figur 1). 

Utifrån två axlar, låg till hög utmaning kognitivt och graden av kontextbundenhet, beskrivs ett 

samband mellan elevers språknivå, undervisningen samt rådande språkliga krav (Lindholm 

2019:21).  
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Figur 2  Cummins fyrfältsmodell (efter Hägerfeldt 2011:61).  

De fyra fälten i figur 1 demonstrerar att uppgifter andraspråkselever möter i skolan är både 

kognitivt och språkligt utmanande beroende av kontexten och uppgiftstyp (Lindholm 

2019:21). För att nå det övre högra fältet i modellen krävs att eleverna har en välutvecklad 

CALP-förmåga, eftersom uppgifterna är högt kognitivt krävande utan att förankras i kontexten.  

          I en skolkontext används ofta begreppen vardagsspråk och skolspråk, vilka har likheter 

med BICS och CALP. Vardagsspråket står för det språk som lärs in i vardagliga situationer en 

inlärare befinner sig i och tar ett till två år att utveckla. Ett skolspråk bygger i grunden på 

vetenskapliga konstruktioner och skiljer sig åt beroende på skolämne. Andraspråkselever måste 

bemästra skolspråket för att kunna tillägna sig texter och kunskaper i respektive ämne. Forskare 

har visat att ett välutvecklat skolspråk i regel tar sex till åtta år för andraspråkselever att 

behärska (Hägerfeldt 2011:38). I skolan är det oftast vid läsning av text som eleverna förväntas 

förvärva kunskap (Hägerfeldt 2011:71). Dessutom står många flerspråkiga elever inför den 

svåra utmaningen att utveckla vardagsspråket parallellt med skolspråket, vilket ställer 

ytterligare krav (Hägerfeldt 2011:39). Eftersom elever i den svenska skolan förväntas tillägna 
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sig kunskap i hög utsträckning genom läsning står andraspråkselever inför en stor utmaning. 

Som redogjordes i avsnitt 4.4 är det ofta svårare att nå de mer kognitivt krävande 

läsförståelseprocesserna för elever som inhämtar kunskap på sitt andraspråk. Flertalet forskare 

är överens om att besitta metakogntiva insikter om och kunna tillämpa dessa som lässtrategier 

är en avgörande faktor för andraspråkselevers läsförståelse och för att i skolspråket kunna läsa 

och inhämta kunskaper (Hedman 2012:80; Hägerfeldt 2011:69; Guvå m.fl. 2012:124).  

Flerspråkiga elever har inte alltid lyckats nå ett fullt utvecklat skolspråk eller CALP, 

vilket ofta krävs för att kunna läsa och tolka olika typer av texter. Dessa elever behöver i 

undervisningssammanhang tydliga anvisningar hur de kan gå tillväga och vilka strategier som 

är lämpade beroende på vilken text de möter, samt vad syftet med läsningen är (Hägerfeldt 

2011:69). Signifikant för goda läsare är att de kan tillämpa effektiva lässtrategier för att förstå 

och minnas längre texter. När avkodning sker utan att främmande ord påträffas i texten kan 

innehållet i texten bearbetas i högre utsträckning (Hedman 2012:80). En andraspråksinlärare 

som inte besitter effektiva läsförståelsestrategier löper risk för att missa information och inte 

kunna förstå det implicita mellan raderna i texten, vilket är ytterligare en anledning till att låta 

andraspråkselever explicit få öva läsförståelsestrategier (Guvå m.fl. 2012:140). 

          Att flerspråkiga elever inte når en djup förståelse av lästa texter på sitt andraspråk kan 

likväl bero på att eleverna möter texter i skolan som ställer krav att de har “rätt” kulturella 

förkunskaper i ämnet (Hedman 2012:95). Om elever saknar tidigare erfarenheter i det ämne 

som en text behandlar är det avgörande att eleverna får ett didaktiskt stöd som genererar mentala 

bilder, vilket hjälper eleverna att läsa mellan raderna i texten (Hägerfeldt 2011:67). 

Andraspråkselever som inhämtar kunskaper genom text måste få möjlighet till att bearbeta 

dessa djupgående (Hägerfeldt 2011:83). För elever som tar del av undervisning på sitt 

andraspråk är alltså undervisningen eleverna möter en avgörande faktor för dessa elevers 

skolframgång (Hedman 2012:94). Att utveckla en läsförståelse på ett andraspråk är, som ovan 

redovisat, betydligt mer ansträngande än på ett förstaspråk. Det är därför av yttersta vikt att 

andraspråkselever får en undervisning som ger dem verktyg att utveckla och tillämpa 

lässtrategier som genererar strategiska och självständiga läsare (Lindholm 2019:1).  

5 Metod 
I avsnittet presenteras den beskrivande textanalys och det tillhörande analysverktyg som ligger 

till grund för studien. Avsnittet redogör avslutningsvis för hur bearbetning av studiens data har 

gått till.  
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5.1 Beskrivande textanalys  

I undersökningen används en beskrivande textanalys. Enligt Esaiasson m.fl. (2017:136) syftar 

beskrivande analyser till att klassificera och kategorisera verkligheten. I undersökningen 

analyseras textfrågor sett till vilken textuell kontext de förekommer i. Vilken 

läsförståelseprocess textfrågorna kategoriseras efter tolkas efter den text som står i anslutning 

till textfrågorna. Fundamentalt för en beskrivande analys är att den har en jämförelsepunkt som 

i sin tur grundas på ett teoretiskt ramverk. I denna undersökning konstrueras det teoretiska 

ramverket av de tre läsförståelseprocesserna som efterfrågas på det nationella provet, vilka har 

beskrivits i avsnitt 4.3. Efter att det teoretiska ramverket befästs är nästa steg att utforma ett 

analysverktyg. Syftet med undersökningen är att granska två läromedel och studera i vilken 

utsträckning elever får möjlighet att öva på de läsförståelseprocesser som prövas på nationella 

proven. Det analytiska verktyget kommer därav utgöras av läsförståelseprocesserna, där en  

process representerar en kategori (Esaiasson m.fl. 2017:137). 

          I undersökningen används analysverktyget som redskap för att utröna vilken kategori 

textfrågor i anslutning till skönlitterära och sakprosatexter i läromedlen kan klassificeras inom. 

Men för att analysverktyget ska bli tillförlitligt behöver några krav beaktas. Det första kravet 

innebär att analysverktyget måste kunna operationaliseras. Det måste alltså gå att bedöma 

vilken av de tre kategorierna uppgiftsformuleringarna kan klassificeras efter. Denna typ av 

klassificering bedöms här vara möjlig baserat på de ingående beskrivningarna som tidigare 

gjorts av respektive läsförståelseprocess. Det andra kravet är att analysverktyget ska baseras på 

entydiga principer. För att kravet ska uppfyllas måste det framgå på vilka grunder indelningen 

har skett. I denna undersökning utgörs grunden till klassificeringen av läsförståelseprocesserna 

i det nationella provet, vilka tidigare utförligt beskrivits. Det tredje kravet innebär att 

analysverktygets kategorier ska vara ömsesidigt uteslutande. Kategorierna behöver alltså vara 

tydligt avgränsade, vilket läsförståelseprocesserna kan betraktas som. Hur noga man än är vid 

utformandet av ett analysverktyg kan gränsdragningsproblem komma att uppstå. Genom att 

visa på transparens i undersökningen och exemplifiera uppenbara exempel likväl som svårare 

klassificeringar så kan en trovärdighet för analysen skapas. Det fjärde och sista kravet är att 

kategorierna ska fungera uttömmande. Detta kravet är ofta svårt att regelrätt uppfylla, vilket 

således även blev utfallet i denna undersökning. Uppgiftsformuleringar kan hamna utanför 

någon av kategorierna och leder därför inte till ett uttömmande. När detta sker behöver 

analysverktyget istället konstrueras som täckande, vilket införandet av en övrigtkategori hjälper 
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till med. Kategorin övrigt komplimenterar alltså de tre andra kategorierna för att 

analysverktyget ska fungera täckande och således uppfylla de krav som framhålls av metoden  

(Esaiasson m.fl. 2017:138–139).   

         De kategoriseringar som analysverktyget utgörs av baserat på läsförståelseprocesserna i 

nationella provet är:  

• Process (1) – hitta information.  

• Process (2) – tolka och sammanföra  

• Process (3) – reflektera över och utvärdera innehåll, form och språk  

I kategorin ”övrigt” placeras de uppgiftsformuleringar som inte kunde placeras i någon av de 

tre ovannämnda kategorierna och således inte går att härleda till någon av 

läsförståelseprocesserna. Frågor som faller inom ramen för kategorin ”övrigt” kan vara frågor 

som kopplar in elevens subjektiva tyckande och tänkande i hög grad eller frågor som inte är 

beroende av den textuella kontexten. Fråga 3 (se bilaga 2) i Svenska impulser ”Vilken roman 

blir du mest nyfiken på” fordrar inte någon av läsförståelseprocesserna, utan baseras enbart på 

elevens åsikt om ett par textutdrag. Fråga 106 i Kontext (se bilaga 1) ”Finns det någon likhet 

med västerländska filmer” rör sig utanför den textuella kontexten genom att utgå ifrån elevens 

förkunskaper om hur västerländska filmer generellt slutar. Texten eleven tagit del av i 

anslutning till frågan berör Bollywoodfilmer och ingen information om västerländska filmer, 

eller hur de generellt slutar går att utröna i texten.  

          I de fall där kategorisering av textfrågorna resulterar i gränsdragningsproblem huruvida 

uppgiften tillhör en läsförståelseprocess eller en annan är det betydande att redovisa exempel 

på detta. Genom att exemplifiera gränsdragningsproblemen skapas en nödvändig transparens i 

undersökningen samtidigt som läsaren får ta del av de övervägande som skett, vilket även 

stärker reliabiliteten (Esaiasson et al. 2017:139). Se avsnitt 7.2.3 för exemplifiering av 

gränsdragningsproblem. På grund av undersökningens begränsade omfång är det enbart de 

analyserade frågorna som redogörs för och inte de angränsande texterna, vilket är en aspekt 

som kan vara god att ta i beaktning.  

 

5.2 Bearbetning av data  

Vid bearbetning av läromedlen har först skönlitterära och sakprosatexter, eller utdrag av texter, 

lokaliserats i respektive läromedel. Därefter har vilken typ av frågor som står i anslutning till 

texten tagits i beaktning. Båda läromedlen kategoriserar frågor efter ett antal olika rubriker som 

redogörs för i 6.2. Av dessa kategorier är det ett par stycken i respektive läromedel som faller 
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inom ramen för undersökningen, vilket innebär att frågorna under dessa rubriker anses vara 

beroende av den textuella kontext de står i anslutning till och läsförståelseprocesser kan således 

övas i frågorna. Frågorna har sedan skrivits av och överförts till ett dokument och numrerats 

för att kunna hänvisas till löpande texten igenom. Vid detta steg i processen har ett par frågor i 

läromedlet Svenska impulser SVA 1 behövts modifierats. Den marginella ändring som gjorts är 

att flertalet frågor i Svenska impulser SVA 1 vid ett par tillfällen i läromedlet skrivits under en 

frågepost. Flera frågor ryms alltså inom samma fråga. Modifieringen som gjorts är att varje 

fråga räknas som enskild i undersökningen. Till exempel frågorna 8, 9 och 10 ”Hur uppfattar 

du berättarjaget?”, ”Vilka är de andra personerna?” och ”Hur verkar relationen vara mellan 

berättarjaget och den övriga gruppen?” står under samma frågepost i Svenska impulser SVA 1 

men analyseras i undersökningen som tre åtskilda frågor, vilket dels beror på att frågorna är väl 

avgränsade och kan stå åtskilda och dels för att denna typ av frågeformuleringar står som egna 

frågeposter i Kontext – Svenska som andraspråk 1. För att bearbetning av materialet ska ske på 

samma grunder i de både läromedlen görs denna modifiering.  

6 Material  
Detta avsnitt ämnar presentera de undersöka läromedlen Kontext – Svenska som andraspråk 1 

och Svenska impulser SVA 1 och på vilka grunder de valts ut. I avsnittet förklaras och motiveras 

även det urval som gjorts i respektive läromedel. I resultat- samt diskussionsavsnittet kommer 

läromedlen vidare benämnas med de förkortade namnen Svenska impulser och Kontext.  

 

6.1 Val av läromedel  

Underlaget i denna undersökning utgörs av två läromedel producerade för gymnasiekursen 

svenska som andraspråk 1. Det ena läromedlet är Svenska impulser SVA 1 utgivet 2019 av 

Sanoma utbildning och författat av Löwenhielm och Markstedt och det andra är Kontext – 

Svenska som andraspråk 1 utgivet 2012 av Studentlitteratur och är författat av Hedencrona och 

Smed-Gerdin. Båda läromedlen används i gymnasieskolan av verksamma lärare i svenska som 

andraspråk, vilket gör dem väsentliga som blivande ämneslärare i svenska som andraspråk att 

undersöka. Att dessa två läromedel aktivt används av lärare i svenska som andraspråk framgår 

i facebookgruppen ”Svenska som andraspråk” som är skapad av föreningen Nationellt centrum 

för svenska som andraspråk. I gruppen finns 13 000 medlemmar där en stor del är verksamma 

svenska som andraspråkslärare. Ett sorts inlägg som är återkommande är lärare som efterfrågar 

rekommendationer av läromedel. Efter att ha gått igenom denna typ av inlägg rekommenderas 

Svenska impulser SVA 1 i hög utsträckning, och Kontext – Svenska som andraspråk 1 
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rekommenderas också men inte i lika hög utsträckning. I facebookgruppen finns även ett 

uppladdat textdokument med en lista på aktuella läromedel som lärare rekommenderar och 

använder. På denna lista finns de två aktuella läromedlen för undersökningen representerade.  

          Till följd av den tidbegräsning som präglar undersökningen finns ingen möjlighet att 

studera alla förekommande läromedel i gymnasiekursen svenska som andraspråk 1. Esaiasson 

m.fl. tydliggör att en analys av allt väsentligt material är det optimala. Men i de undersökningar 

där det finns utomstående faktorer som begränsar detta kan ett urval ske på ”typiska grunder”. 

Detta innebär att det inte finns någon orsak till att analysresultatet skulle skilja sig åt nämnvärt 

om annat material låg till grund för undersökningen. I denna undersökning görs alltså ett 

antagande att de läromedel som studeras här inte torde avvika i större mån från andra läromedel 

författade för svenska som andraspråk 1. Både Svenska impulser SVA 1 och Kontext – Svenska 

som andraspråk 1 överensstämmer väl i sitt upplägg, båda utges av två större läromedelsförlag 

och de resultaten undersökningen visar kan utifrån detta perspektiv till en viss grad  

generaliseras (Esaiasson m.fl. 2017:249).  

 

6.2 Urval i läromedlen  

Eleverna kan möta både skönlitterära likväl som sakprosatexter i det nationella provet. Av 

denna anledning analyseras de textfrågor som står i anslutning till någon av dessa två 

övergripande texttyper. Lyrik faller inom begreppet skönlitteratur men står här utanför 

analysen. Ställningstagandet grundas på att lyrik inte förekommer i det nationella provets 

läsförståelsedel.  

          I båda läromedlen har författarna konstruerat olika uppgiftskategorier. I Svenska impulser 

SVA 1 förekommer kategorierna: diskutera, samtala om texten, skriv, arbeta med ord och 

undersök. I Kontext – Svenska som andraspråk 1 är frågekategorierna: textfrågor, reflektera, 

reflektera mera, ordarbete och uppgift. Underlag för analysen utgörs av kategorierna diskutera 

och samtala om texten i Svenska impulser och av textfrågor och reflektera i Kontext. Urvalet 

baseras på att frågorna i dessa kategorier är beroende av den textuella kontext de står i. Alltså 

för att besvara frågorna inom respektive kategori behöver texten i anslutning till frågorna ha 

lästs och mer eller mindre förståtts. Vid ett tillfälle analyseras frågor som faller inom kategorin 

undersök i Svenska impulser. Frågorna är konstruerade för att få eleverna att läsa mellan 

raderna, vilket är något som uttrycks i uppgiftsbeskrivningen (se fråga 48, 49 och 50 i bilaga 

2). De frågekategorierna som uteslutits i analysen inrymmer frågor där merparten inte kräver 

att eleven tillämpar någon av de läsförståelseprocesserna utan är knutna till andra, ofta 

subjektiva, inställningar och förkunskaper eller att texten är en språngbräda till andra uppgifter. 
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Till exempel följs frågorna 33–36 av Arbeta med ord på sida 108 i Svenska impulser: ”Att 

”skjuta upp” är ett partikelverb. Partikeln betonas alltid i partikelverb. Vad betyder följande 

partikelverb: skjuta av, skjuta in, skjuta på, skjuta till, skjuta upp, skjuta ut?”. I Kontext på sida 

162 återfinns frågor i reflektera mera och lyder: ”Hur ser du på ungdomars 

alkoholkonsumtion?”, ”När finns det risk att fastna i ett beroende? Motivera” och ”Hur kan 

ungdomar påverkas att inte dricka alkohol? Vad biter på dig?”. Dessa exempel visar att texterna 

i läromedel dels används som språngbräda till uppgifter utanför texten och dels till ett subjektivt 

tyckande där svaret inte går att hämta i texten. Dessa uppgiftskategorier och ovan redovisade  

lämnas därför utanför studien.          

           Totalt sett har 378 textfrågor analyserats, där 110 återfinns i Svenska impulser och 268 

i Kontext. Antalet texter som faller inom ramen för sakprosa eller skönlitteratur skiljer sig inte 

åt nämnvärt läromedlen emellan, trots att Kontext har mer än dubbelt så många textfrågor. 

Anledningen är helt sonika att Kontext har fler textfrågor som är bundna till den textuella 

kontexten. Svenska impulser är ett också läromedel som tillämpar frågor och uppgifter i hög 

utsträckning men många gånger följs, de till antalet få textfrågorna, av skrivuppgifter där texten 

i anslutning till frågorna fungerar som en inspirationstext till egen skrivproduktion.  

7 Resultat   
Inledningsvis i 7.1 och 7.2 presenteras det kvantitativa resultat för respektive läromedel. Detta 

efterföljs sedan av delavsnitt som ämnar förklara och exemplifiera textfrågor som kategoriserats  

efter respektive läsförståelseprocess.  

7.1 Analys av läromedlet Kontext – Svenska som andraspråk 1  

I läromedlet Kontext präglas en klar majoritet av frågorna i anslutning till skönlitterära och 

sakprosatexter av läsförståelseprocess (1) hitta information och dra enkla slutsatser, vilket figur 

3 tydligt visar. Totalt 62 % av alla textfrågor placeras här. Näst störst blir process (2) tolka och 

sammanföra med 29 % av textfrågorna och process (3) reflektera över och utvärdera innehåll, 

form och språk utgör 8 %. I kategori övrigt placeras enbart fyra uppgifter vilket genererar 1 % 

av textfrågorna.  
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7.1.1 Hitta information och dra enkla slutsatser i Kontext – Svenska som andraspråk 1 

De frågor som kategoriseras i process 1 har ett svar som explicit går att finna i texten. Vanligt 

för frågorna är att ord eller uttryck som förekommer i frågeformuleringen även återfinns i 

texten, explicit eller synonymt. Fråga 39 och 114 är exempel där informationen står explicit i 

texten och ord överensstämmer i både frågeformuleringen och texten ”Vilka inspirationskällor 

hade han?” och ”Vuxna har en kluven inställning till droger. På vilket sätt märks det, enligt 

författaren?”. I fråga 39 återfinns ”inspirationskällor” både i fråga och text och i fråga 114 står 

hela satsen ”vuxna har en kluven inställning till droger” i frågeformulering och text. För att 

besvara denna typ av frågor behöver eleven matcha information i frågeformuleringen med en 

överensstämmande mening eller synonyma ord i texten. Det eleven kan tillämpa genom att 

besvara denna typ av textfrågor är dels att eleven förstår hur hen ska gå tillväga för att söka 

efter information i texten, men även hur hen lyckas tolka och förstå uppgiftsformuleringar. 

Eftersom frågorna 39 och 114 överensstämmer med ord i frågorna och texterna finns det svar 

som går att klassificera som korrekta eller felaktiga. När svaret står explicit uttryckt i texten 

finns inget utrymme för subjektiva tolkningar, utan begränsas till textkonkreta svar. För att 

besvara fråga 39 och 114 krävs en tillämpning av process 1 hitta information och dra enkla 

slutsatser, där eleven ofta kan tillämpa en sökläsning för att hitta information i texten som 

överensstämmer med uppgiftsformuleringen.    

62%

29%

8%1%

Textfrågor i Kontext – Svenska som andraspråk 1

Hitta information och dra slutsatser Tolka och sammanföra

Reflektera och utvärdera innehåll, form och språk Övrigt

Figur 3 Procentuell fördelning av textfrågorna i Kontext – Svenska som andraspråk  
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          En annan typ av fråga som placeras i process 1, och är återkommande i Kontext, är att 

svaret står uttryckligen i texten men är begränsat till en kortare del av texten. Fråga 28 ”Vilka 

personer finns med i texten” är ett exempel på denna typ av fråga. Svaret finns explicit i texten 

och är samtidigt begränsat till ett kortare parti i texten. Till skillnad från frågorna 39 och 114 

matchar inte information i uppgiftsformuleringen i fråga 28 ordagrant med information i texten. 

Vid denna typ av ufråga behöver eleven dra enklare slutsatser för att besvara frågan. Texten 

eleven behöver läsa för att besvara frågan handlar övergripande om en flicka som behöver lösa 

en tågbiljett ombord av konduktören. Mittemot flickan sitter en man som hon börjar konversera 

med. Alla tre personer står explicit i texten och alla tre kommer till tals, vilket leder till att 

eleven behöver dra en slutsats för att besvara fråga 28 snarare än att matcha information i 

uppgiftsformuleringen med överensstämmande ord i texten.   

 

7.1.2 Tolka och sammanföra i Kontext – Svenska som andraspråk 1 

Process 2 tolka och sammanföra är den näststörst kategorin med en knapp tredjedel av frågorna. 

En frågetyp som faller inom ramen för process 2 är när eleven uppmanas att sammanfatta den 

text hen precis har läst och behöver således göra en helhetstolkning av texten. Fråga 65, 92, 

111, 161, 215, 224 och 239 manar alla eleven att skriva en kort sammanfattning. För att kunna 

sammanfatta en läst text behöver eleven kunna förstå texten och genom att kunna sammanfatta 

det lästa skapas en helhetstolkning som interagerar textens olika delar. I fråga 65 manas eleven 

att ”Sammanfatta vad som krävs av en sann entreprenör enligt Branson”.  

          Ytterligare frågor som kategoriseras till process 2 är textfrågor som frågar efter en texts 

huvudtema eller mellan karaktärsförhållanden i skönlitteratur. Fråga 250 och 108 iscensätter 

detta ”Vilken är textens huvudtanke?” och ”Hur är relationen mellan dem?”. Fråga 89 ”Vilken 

årstid sker utflykten” är ett tydligt exempel på hur eleven behöver läsa mellan raderna för att 

kunna svara på frågan. Texten som står i anslutning till fråga 89 är ett utdrag från romanen 

Gustavs grabb av Leif GW Persson. I textutdraget åker en skolklass till Skansen och för att 

kunna besvara vilken årstid utflykten sker måste eleverna mellan raderna tolka att det är vår, 

eftersom björnarna nyligen vaknat ur sitt ide.  

          Till sist placeras även frågor i process 2 som manar eleven att lyfta fram satser eller 

meningar som kan sättas i relation till textens helhet, vilken fråga 166 ”Vilket problem tas upp 

i insändaren” klassificeras som. Genom att besvara frågan om vilket problem som tas upp i 

insändaren så kan eleven formulera en mening som relaterar till textens helhet. I detta fall 

problematiserar insändaren all mat som slängs. För att besvara frågan kan eleven förstå texten 

som helhet och fastställa dess huvudtema. Detta kräver att eleven kan interagera med samtliga 
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delar i texten och skapa en helthetstolkning för att kunna ta fasta på textens makrotema.    

Gemensamt för samtliga textfrågor som placerats i process (2) tolka och sammanföra är att 

eleven måste ha förmåga att läsa en text mer eller mindre mellan raderna.  

 

7.1.3 Reflektera över och utvärdera språk, innehåll och form i Kontext – Svenska som 

andraspråk 1 

Enbart 8 % av textfrågorna placeras inom process 3 – reflektera över och utvärdera innehåll, 

form och språk. Majoriteten av frågorna här berör textens form och innehåll som fråga 17 ” Ge 

exempel på formella ord som är typiska för lagtexter”, medan någon enstaka manar eleven att 

ta ställning till ett budskap eller en persons åsikter som fråga 204 ”Uttrycker sig ungdomar som 

Ludvig gör i texten? Motivera ditt svar.” För att besvara fråga 17 behöver eleven kunna 

reflektera över utmärkande drag för texttypen. Denna typ av uppgiftsformulering kräver att 

eleven kan betrakta texten med ett ovanifrånperspektiv och kan integrera sina förkunskaper för 

att lösa uppgiften. Eleven behöver alltså viss kunskap om vilka typer av ord som är 

förekommande i lagtexter eller att utifrån sammanhanget kunna avgöra detta. Här handlar det 

om att eleven kan identifiera utmärkande drag för texten, vilket kräver metakunskaper om 

texttypen. Svaren kan eleven alltså inte enbart finna genom en tolkning av texten, som i process 

2, utan kräver även andra kunskaper. I fråga 204 behöver eleven ta ställning till texten genom 

att motivera sin åsikt. Efter att ha tillgodogjort sig innehållet i texten kan eleven, för att besvara 

frågan, kunna reflektera över det lästa och ta ställning till det.  

          Förekommande inom process 3 är även frågor av typen som rör en texts disposition, 

vilket frågorna 25 och 27 realiserar: ”Hur är brevet uppställt” och ”I vilken ordning kommer 

dessa stycken?”. Även denna typ av uppgiftsformuleringar kräver att eleven besitter 

metakunskaper om texttypen. En beskrivning från eleven om hur brevet är uppställt kräver 

således metainsikter om hur ett genretypiskt brev bör vara uppställt. Ömsesidigt för frågorna 

som placeras i reflektera över och utvärdera innehåll, form och språk är att alla kräver ett 

ovanifrånperspektiv av eleven. För att besvara frågorna måste eleven inta en objektiv position  

som läsare och kunna betrakta texten efter den rådande kontexten.  

 

7.1.4 Övrigtkategorin i Kontext – Svenska som andraspråk 1 

I kategorin ”övrigt” återfinns enkom fyra frågor, vilket totalt utgör 1 % av textfrågorna i 

Kontext. Gemensamt för samtliga är att svaret inte går att finna i den anslutande texten, utan 

måste besvaras med besittande förkunskaper. Frågorna 11, 106, 228 och 268 är de som utgör 

kategorin övrigt. Fråga 106: ”Vad innebär det att ”diska” respektive ”att varmröka” när man 

röker?” är en fråga som inte går att besvara explicit med hjälp av texten eller genom att tolka 
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mellan raderna. Orden ”diska” och ”att varmröka” förekommer i texten men lämnas 

okommenterade och inget implicit i texten härleder vad orden kan betyda. Eftersom frågan inte 

går att besvara med texten som hjälp fordras ingen av läsförståelseprocesserna och frågan 

kategoriseras därav som övrig. I Fråga 11 ”Advokaten har förmodligen använt någon 

översättningstjänst. Plocka ur ett stycke på 3–5 rader och skriv om så det blir rätt” bygger enbart 

svaret på att eleven har kunskaper om det svenska skriftspråket och hur ord stavas, därav går 

inte frågan att härleda till någon av de tre läsförståelseprocesserna. 

 

7.2 Analys av läromedlet Svenska impulser SVA 1  

Endast 7 % av textfrågorna i läromedlet Svenska impulser utgörs av process 1 – hitta 

information och dra enkla slutsatser. Process 2 tolka och sammanföra utgörs av 39 textfrågor, 

vilket genererar 36 % av frågorna. Majoriteten av textfrågorna klassificeras efter process 3 – 

reflektera över och utvärdera innehåll, form och språk och 51 % av frågorna placeras  

här. I kategorin ”övrigt” placeras 6 % av textfrågorna.  

 

 

Figur 4 Procentuell fördelning av textfrågorna i Svenska impulser – SVA 1 

7.2.1 Hitta information och dra enkla slutsatser i Svenska impulser SVA 1  

Till skillnad från frågorna i Kontext där ord och uttryck i frågeformuleringen var identiska eller 

synonyma med svaret i texten, domineras frågorna i process 1 i Svenska impulser av att svaren 

återfinns uttryckligt i texten men till en begränsad passage. Frågorna 13 och 35 är exempel på 

detta: ”Vad är det Sandra tänker på och lägger märke till i köket?” och ”Vilka ljud och lukter 
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upplever flickorna?”. Förvisso finns ordet ”köket” med även i texten i anslutning till fråga 13 

men för att besvara frågan måste eleven explicit tolka ett visst stycke av texten. Svaret till frågan 

utgörs inte bara av en mening som innehåller ordet ”köket” utan eleven måste även läsa och 

förstå de efterföljande meningarna som även de innehåller information om vad Sandra lägger 

märke till i köket. I fråga 13 behöver eleven koppla ”ljud” till att det åskar och ”lukter” till att 

det ”luktar starkt av honung, svett och violer”. Svaren finns alltså i princip synonymt med 

”lukter” i uppgiftsformuleringen och ”luktar” i texten, medan eleven behöver koppla åska och 

ljud utan en ordagrann eller synonym matchning mellan ord i fråga och text. För att besvara 

frågorna behöver eleven hitta svaret i en begränsad del av texten men samtidigt även dra enklare 

slutsatser som att åskan kan refereras som ett ljud.  

          Fråga 103 ”Vad påverkar hur vi uppfattar människors klasstillhörighet, enligt Lars 

Melin?” är ett av två förekommande exempel där uttryck i frågeformuleringen är identiskt med 

svaret i texten och kategoriseras som process 1.  

 

7.2.2 Tolka och sammanföra i Svenska impulser SVA 1  

Drygt en tredjedel av frågorna i Svenska impulser sorteras som process 2 – tolka och 

sammanföra. En frågetyp i process 2 utgörs även i Svenska impulser av frågor som uppmanar 

eleven att sammanfatta det lästa kort, vilket exemplifieras i frågorna 21, 39, 56, 59, och 81. 

Som exemplet i avsnitt 7.1.2 behöver eleven även här integrera textens olika delar och skapa 

en helhetstolkning för att därefter kunna producera en sammanfattning som återger det 

väsentliga. För att klara av detta behöver eleven kunna tillgodogöra sig explicit, likväl som 

implicit information, som uttrycks mellan raderna. Eleven kan även behöva göra prioriteringar 

utifrån vad som anses vara mest väsentligt och således bör finnas med i sammanfattningen, 

medan annan information lämnas utanför.  

          Andra uppgiftsformuleringar inom process 2 efterfrågar en helthetstolkning eller att 

eleven lyckas identifiera ett övergripande tema i texten som i fråga 65: ”Vilket syfte har 

texten?”. Ytterligare en typ av frågor är de som manar eleven att sätta ett uttryck eller mening 

i förhållande till texten som helhet, vilket frågorna 77 och 80 belyser: ”Ger kärnmeningarna en 

tydlig bild av textens innehåll” och ”Vilka olika ståndpunkter kan du urskilja i de olika 

inläggen?”. För att besvara denna typ av frågor behöver eleven dels ha lyckats tolka texten som 

helhet, men även kunna realisera tolkningen med för texten utmärkande uttryck eller meningar. 

De tre olika inläggen i anslutning till fråga 80 där eleven ska urskilja ståndpunkterna är enbart 

4–5 meningar långa. Trots texternas begränsade omfång krävs ändå att eleven lyckas skapa en 

helhetstolkning av texten för att kunna lyfta fram ståndpunkterna. Det räcker inte med att förstå 
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vissa delar av texten, utan för att fastställa inläggens ståndpunkter krävs en helhetstolkning där 

även läsning mellan raderna krävs eftersom svaret inte står explicit uttryckt i texten. Eleven 

behöver själv överväga och formulera ståndpunkten, vilket kräver att eleven interagerar med 

texten på ett djupare plan än att enbart hitta explicit information.  

         Slutligen förekommer även typiska frågor i process 2 där eleven behöver tolka svaret 

mellan raderna i texten, vilket frågorna 48 och 107 realiserar: ”Hur förstår läsaren att det är 

byborna som pratar illa om pojken” och ”Vad kan förklara att Felipes bror pratar bakom hans 

rygg?”. För att besvara dessa frågor gällande karaktärsförhållanden behöver en implicit 

tolkning mellan raderna görs av eleven. I anslutning till fråga 48 läser eleven en novell och 

varken ”byborna” eller att någon talar illa om pojken står med i texten. Det är heller ingen annan 

än just pojken som förekommer som karaktär i novellen. Här krävs av eleven att hen utifrån 

berättarperspektivet kan tolka att det är genom någon annans ögon som berättelsen fortlöper 

och således kunna dra slutsatsen att det är byborna som talar illa om pojken.  

 

7.2.3 Reflektera över och utvärdera innehåll, form och språk Svenska impulser SVA 1  

Process 3 – reflektera över och utvärdera innehåll, form och språk blir den största 

frågekategorin med totalt 51 % av textfrågorna i Svenska impulser. Att kategorin är störst leder 

i detta fall till en bredd av vilka frågor som kategoriserats efter process 3. Flertalet frågor berör 

utmärkande drag för den representerade texttypen och realiseras många gånger med frågor om 

språket, vilket bland annat frågorna 28, 51, 52, 75 och 109 visar. Här exemplifierat med fråga 

51 ”Vilka ord i texten syftar tillbaka på utvisningshotade flyktningar?”. Vid denna typ av frågor 

kan eleven objektivt betrakta texten och fokuserade på språkliga drag eller ord som är typiska 

för kontexten. För att besvara fråga 51 behöver eleven besitta kunskaper om hur 

referensbindning används i en text och hur dessa hänger ihop med varandra. Det krävs alltså att 

eleven både objektivt betraktar texten och parallellt använder tidigare förärvda kunskaper för 

att besvara denna typ av uppgifter.  

           I process 3 behöver eleven även ta ställning till texten, vilket bland annat fråga 87 ”Är 

argumenten väl valda. Varför/varför inte?” och fråga 96 ”Är tesen kort och kärnfull?” visar 

prov på. Ett välformulerat svar till dessa frågor kräver att eleven inledningsvis gör en 

helhetstolkning av texterna, vilket innefattar process 2, för att sedan utifrån helhetstolkningen 

kunna avgöra och bedöma om texterna eller delar av texterna är adekvata utifrån 

sammanhanget. Återigen behöver eleven tillämpa metakunskaper för att lösa denna typ av 

uppgifter. Svaren återfinns inte explicit, utan eleven behöver ta sig igenom flertalet olika 

bearbetningar av texten för att formulera svaret.  
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          En typ av textfrågor i Svenska impulser som efter visst avvägande mellan process 1 och 

3 slutligen kategoriseras efter process 3 var enklare innehållsfrågor. Fråga 69 ”I textens andra 

stycke finns en källhänvisning. Vilken information ges där?” och fråga 63 ”Används citat?” är 

båda frågor som placerades i process 3. Trots att frågorna kan besvaras felaktigt eller korrekt 

och är begränsade till en kortare passage i texten, vilka är kriterier inom process 1, klassas 

frågorna som process 3 då eleven behöver ha viss metakunskap för att besvara frågorna. Dessa 

metakunskaper fäller här avgörandet, eftersom eleven måste besitta dessa kunskaper för att 

därefter kunna tillgodogöra sig svaret i texten. För att besvara frågor som klassificeras inom 

process 1 – hitta information och dra slutsatser behöver eleven inte besitta metakunskaper om 

olika texttyper, något som är typiskt för frågor inom process 3 – reflektera över och utvärdera 

innehåll, form och språk.  

 

7.2.4 Övrigtkategorin i Svenska impulser SVA 1  

I Svenska impulser placeras sju frågor inom kategorin ”övrigt”.  En av dessa är fråga 3 

”Utdragen kommer från tre romaner. Vilken roman blir du mest nyfiken på? Varför?”. Vid 

denna fråga behöver eleven förvisso förstå innehållet i texten, men det är ingen av 

läsförståelseprocesserna som behövs för att eleven ska kunna uttrycka en subjektiv nyfikenhet. 

Tre av frågorna i kategorin ”övrigt” handlar om att eleven ska kunna tillämpa en viss typ av 

lässtrategi och ska då kunna besvara fråga 54, 55 och 57: ”Vad gav läsningen er?”, ”Finns det 

några oklarheter att reda ut?” och ”Avsluta med att diskutera vilka ord och uttryck som kan 

vara bra att lära sig.”. Istället för att eleven besvarar frågor som på något sätt knyter an till 

textinnehållet manar uppgiftsformuleringen eleven att snarare fokusera på sin upplevelse av 

läsning och vilka hinder hen upplevde under läsningen.  

 

7.3 Jämförelse av läromedlen emellan och i relation till nationella 

provet  

Sammantaget kan konstateras att läromedlen skiljer sig vitt procentuellt sett till vilka 

läsförståelseprocesser eleven får chans att öva i samband med läsning av skönlitterära och 

sakprosatexter och de textfrågor som återfinns i anslutning till dessa. I Svenska impulser tränar 

eleven process 3 – reflektera över och utvärdera innehåll, form och språk vid 51 % av 

textfrågorna, medan samma kategori utgörs av 8 % i Kontext. 
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Figur 5 Jämförelse läromedlen emellan och i relation till det nationella provet 

I Kontext är det istället process 1 – hitta information och dra enkla slutsatser som eleven får 

öva i störst utsträckning, vilket innebär 62 % av de totala textfrågorna. Respektive kategori i 

Svenska impulser är 8 %. Någorlunda jämt får eleven öva process 2 – tolka och sammanföra i 

de båda läromedlen, 39 % i Svenska impulser och motsvarande 29 % i Kontext. Slutligen visar 

figur 5 att kategorin ”övrigt” utgör 8 % i Svenska impulser och enkom 1 % i Kontext.  

8 Diskussion 
I kommande avsnitt diskuteras undersökningens resultat mot de undersökta frågeställningarna: 

• Vilka av de läsförståelseprocesserna förekommande i det nationella provet testas i 

textfrågorna i de valda läromedlen?  

• I vilken utsträckning har eleverna möjlighet att öva läsförståelseprocesserna med 

läromedlen som utgångspunkt? 

• Vilka skillnader förekommer läromedlen emellan?  

Genom diskussionsavsnittet kommer tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter att 

jämföras och diskuteras mot undersökningens resultat.   
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8.1 Eleverna får öva på läsförståelse i lägre och högre utsträckning 

än det testas  

Förutom process 2 – tolka och sammanföra i Svenska impulser – SVA 1, så lyckas inget av 

läromedlen matcha den procentandel läsförståelseprocesserna utgörs av i det nationella provet. 

Process 2 utgör 33–50 av frågorna i läsförståelsedelen på det nationella provet i svenska som 

andraspråk, vilket svenska impulser matchar med 36 %. Kontext – Svenska som andraspråk 1 

matchar närapå med sina 29 %. Övriga processer i respektive kategori i läromedlen stämmer ej 

överens med den procentandel eleven möter i det nationella provet. Process 1 – hitta 

information och dra slutsatser utgör 7 % i Svenska impulser och 62 % i Kontext, medan process 

1 utgörs av 25–33 % i det nationella provet. Även i process 3 – reflektera över och utvärdera 

innehåll, form och språk hamnar läromedlens procentandelar av läsförståelseprocesserna högre 

och lägre. Men här hamnar Svenska impulser högre med 51 % och Kontext lägre med 8 %. 

Båda läromedlen har således textfrågor i anslutning till sakprosa och skönlitterära texter som 

tränar de tre läsförståelseprocesserna. Det är dock vida skilt i vilken utsträckning eleverna får 

öva på läsförståelse i respektive läromedel. Svenska impulser motsvarar det nationella provet i 

vilken utsträckning process 2 testas och överstiger process 3. I Kontext överstiger process 1 

med stor marginal jämfört med hur frekvent processen testas i det nationella provet, medan 

process 2 och 3 understiger. Detta indikerar att läromedlet Svenska impulser förbereder 

eleverna bättre för läsförståelsedelen i det nationella  

provet i svenska som andraspråk 1.   

          Hedman (2012), Ercetin & Alptekin (2013) och OECD (2019) presenterar att det är 

svårare att nå en djupare förståelse vid läsning av texter på ett andraspråk, då mer kapacitet 

krävs för att förstå orden i texten. I Kontext utgör 62 % av textfrågorna process 1 – hitta 

information och dra slutsatser, motsvarande siffra är 7 % i Svenska impulser. Denna process 

utgör störst skillnad läromedlen emellan. Eleverna får i hög utsträckning öva på att förstå och 

söka information i Kontext, vilket kan hjälpa till en elementär förståelse av texten (Skolverket 

2019c:26). Eventuellt skulle dessa frågor kunna hjälpa eleverna att frigöra kapacitet i ett senare 

skede som kan användas till att tolka texten på ett djupare kognitivt plan. En risk med att nästan 

två tredjedelar av textfrågorna övar process 1 är en eventuell obalans i elevernas utveckling av 

reading literacy. Figur 1 visar reading literacy-processen med tre ömsesidiga 

påverkansfaktorer, där uppgiften är en faktor. Om eleverna i hög utsträckning möter samma typ 

av uppgifter kan detta ske på bekostnad av att utveckla metainsikter för hur andra uppgifter ska 

lösas och hur annan typ av läsning kan gå till. Hög frekvens av samma uppgiftstyper kan alltså 

leda till obalans i de ömsesidiga påverkansfaktorerna, vilket i sin tur påverkar utveckling av 
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reading literacy. Denna typ av uppgifter som ofta återfinns inom process 1 uppgår till 55 % 

lägre i Svenska impulser. Frågan är här om eleverna i tillräcklig utsträckning får möjlighet att 

förstå texten ordagrant och således ges möjlighet att kunna använda processer som är mer 

kognitivt krävande, som till exempel att läsa mellan raderna.  

          Process 2 – tolka och sammanföra utgör 29 % av textfrågorna i Kontext och 36 % i 

Svenska impulser. Kategorin är med andra ord relativt jämn läromedlen emellan. I båda 

läromedlen är det vanligt förekommande med frågor som kräver att eleverna läser mellan 

raderna. Ytterligare en orsak till att eleverna inte lyckas nå en djupare läsförståelse kan vara att 

svenska som andraspråkselever inte har ”rätt” kulturella förkunskaper som krävs för att tolka 

texten (Hedman 2012:95). Fråga 89 ”Vilken årstid sker utflykten?” och 106 ”Finns det någon 

likhet med västerländska filmer” i Kontext är exempel på frågor som kräver kulturella 

förkunskaper av eleverna för att kunna besvaras. För att besvara fråga 89 behöver eleverna veta 

att den rådande årstiden är vår, eftersom björnarna på Skansen nyligen har kommit fram från 

sina iden. Att besitta kunskaper om att brunbjörnar i Sverige går i ide och vaknar på våren blir 

i en läromedelstext för andraspråkselever starkt bundet till en smal kulturell kontext. Även om 

elever förstår texten ordagrant och förmår att läsa mellan raderna kan denna typ av frågor 

motverka att utveckla och tillämpa läsförståelseprocess 2, med tanke på den smala kulturella 

kontexten. När elever saknar förkunskaper menar Hägerfeldt (2011) att det är avgörande för 

eleverna att få tillgång till ett didaktiskt stöd som genererar bilder och således hjälper eleverna 

att tolka texten (Hägerfeldt 2011:67). Om läromedlen ger detta didaktiska stöd går att begrunda.  

          Koda (2007) och Lindholm (2019) redogör för Cummins teori om BICS och CALP, samt 

fyrfältsmodellen. Med detta i åtanke och den höga andel frågor som övar process 1 i Kontext 

riskerar textfrågorna att inte bli tillräckligt kognitivt utmanande för eleverna och den 

skolnödvändiga CALP-förmågan riskerar att bli lidande. Enbart 8 % av textfrågorna 

kategoriserades efter process 3 – reflektera över och utvärdera innehåll, språk och form. I 

Svenska impulser återfinns istället en majoritet av frågorna (51 %) i denna process. Här får 

eleverna i högre utsträkcning öva på CALP-förmågor och skolspråket, som Hägerfelft (2011) 

betonar är av stor vikt att utveckla. Textfrågor som kategoriseras i process 3 innehåller ofta ord 

och begrepp (se frågorna 7, 37 och 46 i bilaga 2) som hjälper eleverna att utveckla ett 

ämnesspecifikt skolspråk eller ett metaspråk, vilket Nygård Larsson (2011) konstaterade att 

svenska som andraspråkselever är i behov att utveckla för att kunna förstå och tillägna sig texter 

i undervisningen. Ytterligare till Svenska impulsers fördel, att process 3 i hög utsträckning övas, 

är att elever som skriver nationella proven i svenska som andraspråk möter fler frågor om 

texttyper som argumenterande, förklarande eller berättande text (Skolverket 2019c:26). Något 
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som alltså Svenska impulser förbereder eleverna inför nationella provet i högre utsträckning än 

Kontext.  

 

8.2 Vikten av metakognitiva insikter vid läsning på ett andraspråk  

Hedman (2012), Hägerfeldt (2011), Guvå m.fl. (2012) och OECD (2019) redogör alla för vikten 

av att andraspråksläsare får möjlighet att utveckla metakognitiva insikter och hur de kan 

tillämpa dessa i sin läsning. En andraspråksinlärare som inte besitter effektiva 

läsförståelsestrategier löper risk för att missa information och inte kunna förstå det implicita 

mellan raderna i texten (Guvå m.fl. 2012:140). I Svenska impulser placeras frågorna 54, 55 och 

57 i kategorin ”övrigt” och uppmanar eleverna att tillämpa en lässtrategi. Istället för att frågorna 

berör innehållet i texten behöver eleverna besvara vad läsningen av texten gav dem, samt vilka 

ord och uttryck som kan vara bra att ta med sig. Dessa typer av frågor genererar snarare en 

utveckling av lässtrategi än läsförståelseprocesser och frågorna placeras därav i kategorin 

”övrigt”. Textfrågor som placerats i kategorin ”övrigt” i Kontext utgörs inte av någon fråga 

som manar till metakognitiva insikter. Viktigt att framhålla är att båda läromedlen kan innehålla 

frågor och övningar som hjälper svenska som andraspråkseleverna att utveckla och tillämpa 

lässtrategier. Urvalet som skett i båda läromedlen är, som det beskrivs i avsnitt 6.2, riktat mot 

att undersöka hur väl läromedlen förbereder eleverna inför läsförståelsen på det nationella 

provet, och därav analyseras textfrågor som står i anslutning till skönlitterära och 

sakprosatexter. Frågor och övningar som utvecklar elevernas metakognitiva insikter om sin 

läsning kan förmodas förekomma i läromedlen, men anträffas inte i någon direkt utsträckning 

i det analyserade materialet. Gemensamt för frågor som placeras i kategorin ”övrigt” är att 

svaret inte går att utröna i texten och såldes fordras ingen läsförståelseprocess. Kategorin 

uppgår till 8 % av textfrågorna i Svenska impulser respektive 1 % i Kontext. De låga siffrorna 

i kategorin ”övrigt” går att betrakta som ett gott resultat gentemot huruvida läromedlen 

förbereder eleverna inför det nationella provet. Ett utfall med högre siffror i kategorin ”övrigt” 

skulle betyda att en större andel textfrågor i läromedlen inte skulle öva någon av de tre 

läsförståelseprocesserna.  

 

8.3 Metoddiskussion  

I den här undersökningen har en beskrivande textanalys med tillhörande analysverktyg använts. 

Metodens förtjänst är att analysverktyget ställer höga krav, vilket är något beaktats i 

undersökningen. Dels ska analysverktyget kunna operationaliseras och dels baseras på entydiga 

principer (Esaiasson m.fl. 2017:138–139). Kategorierna i analysverktyget ska alltså vara tydligt 
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avgränsade, vilket läsförståelseprocesserna kan betraktas som. Med dessa tydliga 

avgränsningar torde kompatibla resultat kunna uppnås om undersökningen genomfördes av 

någon annan. Även om analysen gjorts efter tydliga avgränsningar är det en svaghet att 

kategoriseringen av textfrågorna i denna undersökning byggs på tolkningsförmåga, vilket 

skulle kunna leda till ett varierat resultat vid upprepad undersökning. Ytterligare en svaghet är 

att studiens begränsning inte gjort det möjligt att redovisa de texter som stått i anslutning till 

textfrågorna, vilket inverkar på studiens transparens. För att stärka transparensen har dock 

gränsdragningsproblem redovisats (se avsnitt 7.2.3), vilket även stärker reliabiliteten 

(Esaiasson m.fl. 2017:139).   

          Baserat på begränsningar i tid och omfattning har inte alla läromedel i svenska som 

andraspråk 1 analyserats. Studiens resultat är därför inte absolut generaliserbart. Även fast 

läromedlens upplägg i hög utsträckning liknar varandra och att de är utgivna av två stora 

läromedelsförlag så visar resultaten en stor skillnad läromedlen emellan. Skillnaden gör det 

svårt att se undersökningens resultat som generaliserbara för andra läromedel i svenska som 

andraspråk 1.   

9 Slutsatser  
Sammanfattningsvis får eleverna öva på de tre läsförståelseprocesserna hitta information och 

dra enkla slutsatser, tolka och sammanföra och reflektera över och utvärdera innehåll, språk 

och form i både Svenska impulser – SVA 1 och Kontext – Svenska som andraspråk 1 och 

läromedlen förbereder således eleverna i viss utsträckning inför läsförståelsen på det nationella 

provet. Men det är enbart Svenska impulser som lyckas matcha process 2 – tolka och 

sammanföra procentuellt med hur frekvent den testas i det nationella provet. Process 3 – 

reflektera över och utvärdera innehåll, språk och form överstiger, medan process 1 – hitta 

information och dra enkla slutsatser understiger procentuellt mot nationella provet. I Kontext 

överstiger process 1 markant, medan de andra två processerna understiger procentuellt mot det 

nationella provet. Ovanstående redogörelse indikerar att Svenska impulser i högre utsträckning 

förbereda eleverna för läsförståelsedelen i det nationella provet i svenska som andraspråk 1. 

Men eftersom flertalet läsförståelseprocesser differerar i förekommande frekvens mot det 

nationella provet finns en potentiell problematik i hur väl läromedlen förbereder eleverna.  

          Det går att anta att undervisande lärare i svenska som andraspråk har större benägenhet 

att använda läromedel i sin undervisning. Ammert (2011), Skolverket (2006a) och Wikman 

(2004) står enade i att ämnesbehörighet är en faktor i hur frekvent läromedel används, där 

obehöriga lärare använder läromedel mer. Skolverkets senaste statistik visar att enbart 40 % av 
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gymnasielärarna i svenska som andraspråk har ämnesbehörighet, vilket gör antagandet att 

läromedel är vanligt förekommande i svenska som andraspråksundervisningen  

rimligt (Skolverket 2019b:14).  

          Som redovisats i avsnitt 6.1 används studiens undersökta läromedel i aktuell 

undervisning i en svensk skolkontext och antagandet, att obehöriga lärare använder läromedel 

i högre utsträckning, leder till pedagogiska konsekvenser. I Kontext får eleverna i hög 

utsträckning öva på en elementär läsförståelse som konsekvens av den höga andelen textfrågor 

som övar läsförståelseprocessen hitta information och dra enkla slutsatser. Lärare som förlitar 

sig på läromedlet Kontext löper en risk att deras svenska som andraspråkselever inte förberedes 

tillräckligt inför det nationella provet, eftersom tolka och sammanföra och reflektera över och 

utvärdera innehåll, språk och form inte övas i samma utsträckning som de testas. Utifrån detta 

resultat riskerar eleverna även att i lägre utsträckning utveckla CALP-förmågor och 

skolspråket, vilka är viktiga skolframgångsfaktor för svenska som andraspråkselever. 

Skolspråket behöver bemästras för att elever ska kunna tillägna sig texter och kunskaper i 

respektive ämne och det är just vid läsning av text elever förväntas förvärva kunskap 

(Hägerfeldt 2011:38, 71). Svenska som andraspråksundervisning som utgår från Kontext 

riskerar alltså att bli bristfällig utifrån ett läsförståelse- och skolspråksperspektiv.  I Svenska 

impulser – SVA 1 får eleverna i fem gånger så hög utsträckning öva på att reflektera över och 

utvärdera innehåll, språk och form, vilket inbegriper textfrågor där eleverna möter och övar 

det viktiga skolspråket.  

          Elever i ämnet svenska som andraspråk som undervisas efter Svenska impulser får större 

möjligheter att utveckla de mer kognitivt krävande läsförståelseprocesserna tolka och 

sammanföra och reflektera över och utvärdera innehåll, form och språk och elever som 

undervisas efter Kontext möter i hög grad textfrågor som övar hitta information och dra 

slutsatser. Dessa vida skillnader riskerar att eleverna inte får samma förutsättningar att klara 

läsförståelsedelen på nationella provet i svenska som andraspråk 1. Eleverna ges också olika 

förutsättningar för att utveckla de mer kognitivt krävande läsförståelseprocesserna, vilka PISA-

resultaten visar är en större utmaning för elever med utländsk bakgrund (Skolverket 2019a:14). 

Resultaten visar att en undervisning till fullo grundad på läromedlen inte tränar läsförståelsen i 

den utsträckning den testas, vilket ställer krav på att lärare kan granska läromedlen och göra de 

didaktiska val som krävs för att säkerställa en gynnsam undervisning (Skolverket 2006b:51; 

Calderon 2015a). När enbart 40  % av undervisande gymnasielärare i svenska som andraspråk 

är behöriga är det tvivelaktigt om de besitter den ämneskompetens som krävs för att granska 

och didaktiskt anpassa undervisningen till och utöver läromedlen. En undervisning som utgår 
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från läromedlen utan didaktiskt anpassade val riskerar att missgynna svenska som 

andraspråkselever, eftersom undervisningen eleverna möter är en avgörande faktor för deras 

skolframgång (Hedman 2012:94). 

          Hur läromedlen ger eleverna möjlighet att utveckla lässtrategier är i denna studie inte till 

fullo studerat, eftersom enbart ett urval av textfrågor har gjorts. Men det går inte att förbise att 

dessa metakognitiva insikter är en väsentlig faktor till en god läsförståelse för andraspråkselever 

(Lindholm 2019; Hedman 2012; Guvå m.fl.; OECD 2019; Hägerfeldt 2011). För att nå goda 

resultat på läsförståelsedelen på det nationella provet är alltså även metakognitiva insikter en 

viktig aspekt, vilket kan vara ett gott komplement till denna studie eller inriktning för nya 

läromedelsundersökningar.   
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Bilaga 1 – Kontext svenska som andraspråk 1 

Språk i olika sammanhang  
S. 33 Textfrågor  

1 Vilka personer kommunicerar med varandra?  

2 Vilka kommunikationssätt använder de?  

3 Vad erbjuder advokaten?  

4 Varför har advokaten valt just denna mottagare?  

5 Vilket yrke hade svensken innan han pensionerades?  

6 Varför har advokaten bytt e-postadress?  

7 Vad säger James-Eriks vänner om Nigeria?  

 

S. 34 Reflektera  

8 Vilket syfte tror du att advokaten har med sitt brev? Ge en motivering.  

9 Vilket syfte har James–Erik med sitt svar? Ge en motivering.  

10 Advokaten använder en mer formell stil än Jan-Erik. Ge exempel.  

11 Advokaten har förmodligen använt någon översättningstjänst. Plocka ur ett stycke på 3–5 

rader och skriv om så det blir rätt.  

12 James–Erik använder en informell stil. Ge exempel på detta.  

 

S. 37 Textfrågor  

13 Vilket efternamn får barn till föräldrar som har samma efternamn?  

14 Vilket namn får barn som har äldre syskon? 

15 Vilke efternamn får ett barn utan äldre syskon? 

16 Vilket efternamn får barnet om faderskapet inte är fastställt? 

 

S. 37 Reflektera  

17 Ge exempel på formella ord som är typiska för lagtexter. 

 

S. 42 Textfrågor  

18 Vem skriver brevet?  

19 Vem är brevet adresserat till?  

20 Vad är ärendemeningen i brevet?  

21 Vilket huvudsyfte har skribenten?  

22 Vilka skador fick Angelika?  

23 Hur har hotellet agerat?  

 

 

S. 42 Reflektera  

24 Hur märks det att detta är ett formellt brev? Ge exempel.  

25 Hur är brevet uppställt? Markera i texten eller skriv första och sista ordet för varje stycke.  

26 Vilken del beskriver var olyckan inträffade? 

Process 1 – hitta information och dra enkla slutsatser 

Process 2 – tolka och sammanföra  

Process 3 – reflektera och utvärdera innehåll  

Övrigt   
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27 I vilken ordning kommer dessa stycken?  

 

S 49 Textfrågor  

28 Vilka personer finns med i texten?  

29 Var befinner de sig? 

30 Vad gör konduktören när det visar sig att kvinnan inte har någon platsbiljett? 

31 Vem är den här “tjejen” egentligen? 

32 Vilken analys gör hon när det kommer till upploppen i Paris? 

33 Var bor kvinnan? 

 

S 49 Reflektera  

34 Killen i texten har fördomar. Vilka? Hur märks det?  

35 Konduktören har också fördomar. Hur märks det? 

36 Hur förstår man att tjejen inser att hon blivit utsatt för fördomar? 

37 Varför tror du killen är “glad i sin inskränkthet”? 

 

 

Entreprenörskap   
S. 61 Textfrågor  

38 Hur beskriver Fredrik Sträng sin tid på lågstadiet?  

39 Vilka inspirationskällor hade han?  

40 Vilka likheter finns mellan orientering och klättring?  

41 När började han med klättring?  

42 Vilka två skäl anger han för att klättra?  

43 Hur beskriver han sin panikångest inför döden? 1 Hur försöker han kontrollera den?  

44 Varför blev han höjdrädd?  

45 Vad handlar klättring om egentligen om?  

46 Vilka risker kan man inte förutse?  

47 Vad innebär det brödraskap som uppstår på ett berg?  

 

S. 62 Reflektera  

48 Vad menar Sträng med att hans dödsångest är en av hans drivkrafter?  

49 Sträng anser att han är en försiktig person. Hur visar det sig i hans vardagsliv och i hans 

klättring?  

50 Vad menar han med att “vi alla har vårt personliga Everest att klättra”?  

51 Sträng säger att klättring “handlar om livslängtan, en hyllning till livet”. Vad menar han 

med det?  

52 Vilken nytta har Sträng av erfarenheterna från klättringen?  

 

S. 70 Textfrågor  

53 Vilken uppgift ser Zinar Pirzadeh med sitt skrivande?  

54 Vilken dag blev hennes bok klar?  

55 Vad är hennes bok inspirerad av? 

 

 

S. 70 Reflektera  

56 Vad kan det betyda med “både stora och små ord”?  

57 Vilka regler tror du författaren syftar på?  

 

S. 74 Textfrågor  

58 Vilken är huvudtanken i Bransons text?  
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59 Vad innebär det att vara entreprenör?  

60 Vad är ett tryggt liv?  

61 Vad händer när vi har det gott ställt?  

62 Hur kan man skapa ett vilt äventyr i livet?  

63 Hur lär vi oss nya saker? Vilka exempel ger Branson?  

64 Vem är det som misslyckas?  

 

S. 74 Reflektera  

65 Sammanfatta vad som krävs av en sann entreprenör enligt Branson.  

 

 

Berättelser – i bok och film  
S. 90 Textarbete  

66 Varför ska sönerna hugga i skogen?  

67 Varför kan inte fadern hugga?  

68 Hur går det för de två första sönerna?  

69 På vilka sätt lurar pojken trollet?  

70 Hur slutar sagan?  

 

S. 90 Reflektera 

71 Under hur många dagar utspelar sig sagan?  

72 Antalet tre förekommer på olika sätt i sagan. Hur?  

 

S. 96 Textfrågor 

73 Vad luktar det?  

74 Vad är det som låter?  

75 Vem hälsar till farmor? 

 

S. 96 Reflektera 

76 Var befinner sig farmodern? Hur vet man det?  

77 Hur vet man att hon inte mår så bra?  

 

 

S. 103 Textarbete  

78 Vad var speciellt med resan till Furuvik?  

79 Vad har mamman lagt i matsäcken?  

80 Vilken plats besöker klassen i berättelsen?   

81 Hur kommer de dit?  

82 Varför och när ska barnen ha skolmössa på sig?  

83 Hur ser mössorna ut?  

84 Vad händer med Uffes mössa?  

85 Vem hämtar mössan?  

 

S. 103 Reflektera  

86 Varför är hans matsäck så viktig för honom?  

87 Hur gamla är barnen i texten tror du? Motivera.  

88 Varför är den här gruppen barn “lite finare än andra”?  

89 Vilken årstid sker utflykten?  

90 Varför blir Uffe en hjälte på skolan?  

91 Varför beslagtar fröken hans mössa?  

 



  

 46 

S. 118–119 Textfrågor  

92 Sammanfatta kortfattat handlingen i Den tappre fångar bruden från 1985.  

93 Hur ser det ut på inspelningsplatsen?  

94 Vad handlar filmen om denna gång?  

95 Vem är Salim Reza och vad gör han?  

96 Varför finns ingen storyboard (bildmanus)?  

97 På vilket sätt liknar filminspelning tragiken i Bombay?  

98 Vilka ingredienser finns i en Bollywoodfilm?  

99 Vilka hinder möter de förälskade i filmen?  

100 Varför är familjen så viktig i Indien?  

101 Hur beskrivs kvinnorna i romantiska filmer i Indien?  

 

S. 119 Reflektera 

102 Hur ser man på kärlek och äktenskap?  

103 Vilka följder får det?  

104 Vilket behov fyller de romantiska filmerna?  

105 Hur slutar i regel de olika intrigerna i Bollywoodfilmerna?  

106 Finns det någon likhet med västerländska filmer?  

 

S. 129 Textfrågor  

107 Vilka tre personer agerar i scenen?  

108 Hur är relationen mellan dem?  

109 Vad får vi veta om Mikaels situation?  

110 Hur mår han?  

111 Sammanfatta vad Lisbeth Salander gör i avsnittet.  

 

S. 129 Reflektera  

112 Vilka vapen använder Lisbeth Salander i striden?  

113 Vad tänker Lisbeth Salander göra när hon lämnar Mikael?  

 

 

Vardagsliv i olika situationer  
S. 161 Textfrågor  

114 Vuxna har en kluven inställning till droger. På vilket sätt märks det, enligt författaren?  

115 Hur tror ungdomar att livet blir om man dricker alkohol?  

116 Ge exempel på pinsamma situationer.  

117 Vilka verkliga faror finns med alkohol?  

 

S. 162 Reflektera  

118 Vilken inställning har författaren till alkohol?  

119 Hur är artikeln uppbyggd?  

120 Vad nämns i början – i inledningen?  

121 Vad tas upp i avhandlingen?  

122 Vad uppmanar författaren till i avslutningen?  

 

S. 169 Textfrågor  

123 Vad var mamman intresserad av att köpa?  

124 Vilket var ursprungspriset och vad blev det tillslut?  

125 Varför är försäljaren inte intresserad av att sänka priset?  

126 Ge några exempel på mammans sätt att pruta.  
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S. 169 Reflektera  

127 Vad menar mamman med att hon inte är någon utlänning?  

128 Vad menar den kinesiska kvinnan med “Men kära barn, var lite bussig”?  

 

S. 176 Textfrågor  

129 Hur reagerar Salem Al Fakir på konsumtionssamhället?  

130 Vilken dröm hade föräldrarna?  

131 Vad hände på gymnasiet?  

132 Vilka två samhällsfrågor har Al Fakir tagit upp i sina texter?  

133 Vilka kommer att avgöra jordens framtid enligt Al Fakir?  

134 På vilket sätt visar Al Fakir att han har ett miljötänkande?  

 

S. 176 Reflektera  

135 Vad menar Al Fakir med att “Om djävulen skulle finnas så skulle han sätta sig i en 

helylleperson”?  

136 Hur miljövänligt lever Al Fakir själv?  

 

S. 179 Textfrågor  

137 Vilka ingredienser behövs?  

 Under vilken punkt får du instruktioner om:  

138 – hur du ska vispa grädden?  

139 – vad plastfolien ska användas till?  

140 – hur länge parfaiten ska stå i kylskåpet? 

 

S. 179 Reflektera  

141 Varför är det viktigt att klä formen med plastfolie?  

142 Är detta en tydlig och bra instruktion? Motivera.  

143 Läs vad som står under Genre-instruktion. Följer instruktionen för att laga en parfait 

mallen?  

 

 

Samhällsliv i media – att informera och argumentera  
S. 189 Textfrågor  

144 Hur långt störtdök planet?  

145 Vad inträffade störtdykningen?  

146 Vilken tid på dygnet hände detta?  

147 Varför tvingades piloten störtdyka?  

148 Vilka skador fick passagerarna?  

 

S. 189 Reflektera  

149 Hur reagerade passagerarna?  

150 Vad menas med “ett rekorderligt bolag”?  

 

 

S. 194 Textfrågor  

151 Vad tillverkar Chris Pongpitaya?  

152 Var har han sin verkstad?  

153 Vilka är hans kunder?  

154 Var har Chris arbetat tidigare?  

155 Varför är hans verksamhet olaglig?  

156 På vilka två olika sätt byggs bilarna?  
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157 Vilket märke säljer mest?  

158 Hur lång tid tar det att bygga en bil? 

159 Vad kommer delarna ifrån? 

160 Vilka skillnader finns mellan orginalbilen och kopian? 

161 Sammanfatta texten med 10–15 meningar.  

 

S. 194 Reflektera 

162 Chris Pongpitayas företag är ganska stort. Hur förstår man det?  

163 Vad innebär det att “utnyttja en gråzon”?  

164 Hur ser han på framtiden?  

165 Vad drömmer han om? 

 

S. 201 Textfrågor  

166 Vilket problem tas upp i insändaren?  

167 Nämn en av de orsaker till att mat kastas som tas upp i insändare. 

168 Vilka är det som kastar mat? 

169 Vilka tre huvudargument mot att kasta mat förs fram i insändaren? 

170 Hur avslutas insändaren?  

171 Vilka förslag ger hon?  

172 Vad är textens huvudtanke? 

173 Vilka argument stödjer den? 

 

S. 201 Reflektera  

174 Vilka faror finns med bäst-före-datum?  

175 Vilket argument tycker du är mest övertygande i insändaren?  

176 Vilken sifferfakta nämns i insändaren?  

177 Anges några källor där? 

 

 

Kritiska röster – referera och kolla källan  
S. 213 Textfrågor  

178 Vem har skrivit texten?  

179 Var publicerades texten? I vilken tidning?  

180 När publicerades texten? 

181 Vilken rubrik har texten?  

182 Hur många medlemmar har Facebook, enligt författaren?  

183 Ledarskribenten anser att Facebook har två sidor. Vilka är dessa?  

184 Varför ska man akta sig för att lägga ut “vad som helst” på Facebook?  

185 Vem grundade Facebook? 1 Vad och var studerade han?  

186 Hur vill Facebook att användarna ska uppleva sajten?  

187 Vad har växt fram i skuggan av Facebook?  

188 Vilken utmaning uppmanar skribenten till? 

 

 

S. 223 Textfrågor  

189 Hur gammal är Bereta?  

190 Vad är speciellt med henne?  

191 Varför kommer inte barnet, enligt henne?  

192 Hur märks det på sjukhuset att det är krig?  

193 Vad visar läkaren för berättaren?  

194 Får Bereta en son eller en dotter?  
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S. 223 Reflektera  

195 Varför berättar inte kvinnan var männen finns?  

196 Serierstad gör en poäng av att detta är hennes “livs första krigsreportage”. Varför gör hon 

det tror du?  

  

S. 227 Reflektera  

197 Vad vill Kellerman säga med sin serie?  

 

 

Vardagsliv i språk och relationer – beskriva  
S. 238 Textfrågor  

198 Ge exempel på slang och ungdomsspråk i texten.  

199 Vem är “det stora svinet” som ingen vill ha med att göra? 

200 Vilket straff får Ludvig för att han är oförskämd, enligt pappan? 

201 Var befann sig mamman och vad gjorde hon? 

202 Vilka lektioner hade Ludvig på onsdagen? 

203 Hur många syskon har Ludvig? 

 

S. 238 Reflektera  

204 Uttrycker sig ungdomarna som Ludvig gör i texten? Motivera ditt svar.  

205 Vad innebär det att pappan kallar Ludvig “vår lilla akademiker”?  

206 Varför tror du att mamman är ledsen?  

207 Hur märks det att mamman och pappan har olika förhållanden till sina barn?  

 

S. 249 Textfrågor  

208 Vad heter herr och fru Medelsvensson?  

209 Vad arbetar de med?  

210 Vilken typ av bil har de?  

211 Vilken vardagslyx unnar de sig? 

212 Vilka länder lockar som resmål? 

213 Vad gör Maria och Mikael någon helg varje år? 

214 Vad gör de på sin fritid? 

215 Sammanfatta texten med 7–10 meningar.  

 

S. 249 Reflektera  

216 Vad menas egentligen med begreppet Medelsvensson? 

217 Vad står det i texten om att Maria får panik någon gång om året?  

218 Vad handlar det om? 

219 Kommentera statistiken i rutan Medelsvensson i siffror.  

 

S. 254 Textfrågor  

220 Vad gör barnen på eftermiddagarna?  

221 Vad gör ungdomarna när de börjar åk 7?  

222 Varför är det farligt att ha med tjejer i gruppen? 

223 Vart tar de bygghissen? 

224 Sammanfatta kort innehållet i texten. 

 

S. 255 Reflektera  

225 Hur märks det att skolan är gammal?  

226 Varför flyttade de markeringarna? 
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227 Hur förstår man att ingen bor i de nya hyreshusen? 

228 Vad innebär det att “diska” respektive “att varmröka” när man röker?  

229 Varför springer de iväg när de upptäcker en annan grupp? 

230 Vilka tempus använder Nyqvist när han berättar sin historia? 

 

 

Hem ljuva hem – sammanfatta och reflektera  
S. 265 Textfrågor  

231 Vilken är textens huvudtanke?  

232 Vad var syftet med Dongtan i Kina?  

233 Vad hände? 

234 Vad tycker Joakim Kaminsky att vi behöver satsa på?  

235 Vad är speciellt med Freiburg i Tyskland? 

236 Vad har hänt med motorvägarna i en del länder? 

237 Vad menas med resiliens? 

238 Vad är ett jordskepp?  

239 Artikeln är skriven på ett avancerat språk. Sammanfatta i några meningar vad den handlar 

om.  

 

S. 268 Textfrågor  

240 Vad är det personen i texten beskriver?  

241 Ge exempel på de beskrivningar författaren använder. 

 

S. 268 Reflektera  

242 Hur viktigt är hemmet för denna person? 

243 Hur märker du det i texten? 

 

S. 270 Textarbete  

244 Vem är det som är utan bostad? 

245 Var har hon bott fram tills idag? 

 

S. 270 Reflektera  

246 Vad innebär att man har “knapp ekonomi”?  

247 Vad är en “skräddarsydd lösning”? 

248 Vad innebär rätt förutsättningar i denna text? 

249 Vilka slutsatser kan du dra efter att ha läst texten? 

 

 

Arbetsliv – söka jobba  
S. 277 Textfrågor  

250 Vilken är textens huvudtanke?  

251 Vilka är killarna i SHM?  

252 Vad har det gått bäst för dem? I Sverige eller utomlands?  

253 Varför hinner inte SHM inte med så mycket studioarbete?  

254 Hur mycket kostar det att boka SHM för en spelning?  

255 Vad säger de om de amerikanska producenterna? 

 

S. 277 Reflektera  

256 Deras liv beskrevs som en “dröm”. Vad kan det betyda?  

257 Vad betyder det att inte “få mycket gratis”?  

258 Vad betyder det att “vinna mark på svenska dansgolv”?  
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259 Vad betyder uttrycket “i regionerna av”?  

 

S. 292 Textarbete  

260 Hur många väskor försvann förra året? 

261 Vad kostade detta flygbolagen? 

262 Hur många väskor försvinner varje dag? 

 

S. 292 Reflektera  

263 Varför kan ett inställt plan till Paris innebär att en väska måste till Moskva?  

264 Problemet med väskor som försvinner har fått folk att välja ett annat sätt att transportera 

sitt bagage. Vilket?  

265 Vad tycker krönikören om detta?  

266 Vart tar alla saknade väskor vägen?  

267 Vilken teori har författaren?  

268 Vad tror du om detta?  
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Bilaga 2 – Svenska impulser 1 SVA  
 

Berättelser omkring oss  
S. 84 Diskutera  

1 Vad handlade de olika utdragen om?  

2 Vad är det för slags berättelser?  

3 Utdragen kommer från tre romaner. Vilken roman blir du mest nyfiken på? Varför?  

 

S. 87 Samtala om texten  

4 Vad är det som händer i utdraget?  

5 Var utspelar det sig?  

6 Hur ser det ut där?  

7 Hur uppfattar du berättarjaget?  

8 Vilka är de andra personerna?   

9 Hur verkar relationen vara mellan berättarjaget och den övriga gruppen?  

10 Hur skulle du beskriva stämningen i utdraget?  

11 Finns det något i texten du känner igen eller kan relatera till? Vad, och varför?  

12 Hur kan du förstå ordet “svärmar” utifrån sammanhanget?  

 

S. 91 Samtala om texten  

13 Vad är det Sandra tänker på och lägger märke till i köket?  

14 Hur blir det tydligt att detta är en främmande miljö för henne?  

15 Hur framgår det att Sandra inte känner de andra barnen så bra och inte riktigt är 

närvarande i det som sker på kalaset?  

16 Hur ser de vuxna på kalaset på Sandra?  

17 Hur framgår det i texten?  

18 Novellen utelämnar mycket av det som händer på kalaset. När “bryter” novellen 

beskrivningen av det som sker på kalaset och varför just där? 

19 Vad tror du händer sen?  

20 Hur tolkar du den sista meningen, när Farsan säger “Sen Sandra, när vi ä mera hemma hos 

oss”?  

  
Berättelser omkring oss – novellen  

S. 105 Samtala om texten  

21 Vad handlar novellen om? Sammanfatta handlingen med några få meningar.  

22 Vad berättar rubriken om innehållet? 

23 Under hur lång tid utspelar sig novellen? 

24 Vilken bild får du av huvudpersonen? 

25 Vilka andra personer förekommer i novellen? 

26 Hur ser relationen ut mellan personerna? 

27 Det sägs inte mycket om var novellen utspelar sig. Men en ledtråd ges. Vilken?  

Process 1 – hitta information och dra enkla slutsatser 

Process 2 – tolka och sammanföra  

Process 3 – reflektera och utvärdera innehåll  

Övrigt   
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28 Beskriv språket i novellen. 

 

S. 107 Samtala om texten 

29 Beskrivningarna av de två personerna är koncentrerade till vissa detaljer. Vilka?  

30 Hur uppfattar du personerna, utifrån detaljer som nämns?  

31 Hur är stämningen mellan senora Merceditas och hennes besökare?  

32 Vad skapar denna stämning?  

 

S. 108 Samtala om texten  

33 Hur beskrivs staden och människorna?  

34 Vad ser flickorna?  

35 Vilka ljud och lukter upplever flickorna?  

36 Vilka andra sinnen beskrivs i utdraget? Ge exempel 

37 Vilka bildspråk använder författaren?  

38 Vilken stämning skapar bilderna?  

 

S 114 Samtala om texten  

39 Vad handlar novellen om? Sammanfatta handlingen men några få meningar.  

40 Varför tror du att novellens titel är Nani?  

41 Hur inleds novellen?  

42 Är detta ett exempel på in medias res?  

43 Vilken bild får du av platsen som novellen utspelar sig på?  

44 Stenen i novellen kan sägas symbolisera en moders- eller föräldragestalt. Vilka stöd kan ni 

hitta i texten för den tolkningen?  

45 Författaren arbetar med kontraster, det vill säga motsatser: hård – mjuk, kall – varm (ljum). 

Vilken effekt tror du att författaren vill uppnå? 

46 Vad har novellen för berättarperspektiv?  

47 Har novellen ett budskap?  Vad är det för budskap i så fall?  

 

S. 114 Undersök! 

48 Hur förstår läsaren att det är byborna som pratar illa om pojken? 

49 Hur förstår läsaren att pojken är föräldralös? 

50 Hur förstår läsaren att byn är fattig? 

 

 

Skrivandets hantverk  
 

Skrivandets hantverk – att läsa och förstå sakprosatexter  

S. 150 Diskutera  

51 Vilka ord i texten syftar tillbaka på “utvisningshotade flyktingar”? 

 

 

52 Vilka ord i första meningen fungerar som textens referenter? 

53 Ge exempel på ord i texten som syftar tillbaka på referenterna i första meningen. 

 

S. 167 Diskutera  

Använd dig av lässtrategierna efter läsning. Diskutera i mindre grupper:  

54 Vad gav läsningen er? 

55 Finns det några oklarheter att reda ut?  

56 Sammanfatta det viktigaste som texten tar upp.  

57 Avsluta med att diskutera vilka ord och uttryck som kan vara bra att lära sig. 
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S. 167 Undersök  

58 Vilka bildspråk hittar ni i texten? 

 

 

Skrivandets hantverk – att skriva referat  

S. 183 Undersök  

Läs igenom artikeln på s. 164.  

59 Sammanfattas innehållet i artikeln på ett rättvis sätt i referatet?  

60 Hade ni valt att lyfta fram någonting annat?  Vad i så fall, och varför?  

61 Vilka referatmarkörer används i referatet?   

62 Finns det referatmarkörer i listan på s. 181 som ni skulle ha valt i stället?  

63 Används citat? 

64 Vilka ord syftar tillbaka på ordet “ungdomar” i det andra stycket?  

 

 

Skrivandets hantverk – grunderna i utredande skrivande  

S. 197 Samtala om texten 

65 Vilket syfte har texten?  

66 Vilka typer av resonemang används i texten (s. 190–191)? 

67 Är innehållet relevant utifrån syfte och mottagare? Ge exempel. 

68 Hur gör eleven för att inkludera läsarna i inledningen?  

69 I textens andra stycke finns en källhänvisning. Vilken information ges där?  

70 Det finns ett citat i texten. Hur framgår det att detta är ett citat?  

71 Är texten sammanhängande (till exempel genom referensbindning och 

sammanhangssignaler)?  

72 Är språket varierat och anpassar efter syfte och mottagare?  

 

S. 198 Undersök  

73 Hur presenterar skribenten information från källan?  

74 Vilka referatmarkörer används?  

75 Vilka referatmarkörer använder skribenten för att tydliggöra att ett resonemang eller 

tankegång är elevens egen?  

76 Vilka ord och uttryck använder eleven för att inkludera läsaren?  

 

S. 200 Diskutera  

77 Ger kärnmeningarna en tydlig bild av textens innehåll? 

78 Hade det kunnat skrivas ännu tydligare?  

79 Hur använder eleven uppgiftsinstruktionen i sin disposition?  

 

 

Skrivandets hantverk – argumentera  

S. 204 Samtala om texten  

80 Vilka olika ståndpunkter kan du urskilja i de olika inläggen? 

81 Försök att sammanfatta varje inlägg i en mening, som beskriver vad skribenten tycker. 

82 Är det någon av skribenterna som motiverar eller ger något argument för sin åsikt?  

83 Hur lyder motiveringen eller argumenten i så fall?  

 

 

S. 210 Samtala om texten  

84 Hur lyder tesen?  
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85 Vad är syftet me den upprepade tesen flera gånger?  

86 Vilka olika argument ger skribenten för sin tes?  

87 Är argumenten väl valda?  Varför/Varför inte?  

88 Vilka åsiktsuttryck använder skribenten? 

89 Skribenten stödjer sin argumentation på ett par olika källor. Vilka?  

90 Varför tror du att skribenten väljer att ta upp ett motargument, som ju talar emot den tes 

som skribenten driver?  

91 Hur bemöter skribenten motargumentet?  

92 Vilka sammanhangssignaler använder skribenten i övergångarna mellan de olika styckena?  

93 Vilken funktion fyller dessa i texten? 

94 Detta är tänkt som en artikel som skulle kunna publiceras i en tidning. Är språket anpassat 

efter sammanhanget?  

 

S. 211 Samtal om texten  

95 Är tesen tydlig och begriplig? 3 Varför/varför inte? 

96 Är tesen kort och kärnfull? 

97 Vilket syfte fyller den kora bakgrunden som leder fram till tesen? 

 

S. 212 Samtal om texten  

98 Är argumentet relevant för den tes som skribenten driver?  

99 Vad stödjer eleven sitt argument på?  

 

S. 214 Diskutera  

100 Tycker ni att skribenten bemöter motargumentet på ett övertygande sätt? Varför/varför 

inte?  

101 Vilka motargument mot supporterkulturen kan ni komma på? 

102 Hur skulle eleven som skrivit artikeln kunna bemött era förslag på motargument, om hen 

hade valt att ta med dem? 

 

 

Olika sidor av språket s 234–254  
S. 241 Samtala om texten  

103 Vad påverkar hur vi uppfattar människors klasstillhörighet, enligt Lars Melin? 

104 På vilket sätt menar Melin att språkbehärskning och social rangordning hänger ihop? 

105 Håller ni med honom? Förklara hur ni tänker!  

 

S. 242 Samtala om texten  

106 Varför tror du att Felipes vänner har svårt att acceptera Felipes val av skola?  

107 Vad kan förklara att Felipes bror pratar bakom hans rygg?  

108 Ge exempel på vad som utmärker språket i texten.  

109 Tycker du att språket används för att förena eller stänga ute i det här utdraget? 

110 Hur tror du att Felipe talar på sin skola?  
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