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Bakgrund



Har läroboken en framtid inom ämnet svenska för invandrare? Frågan är berättigad då ämnets speciella
karaktär gör att den inte självfallet utgör förstahandsvalet numer. Men trots att skolan allt oftare lämnar
läroboken till förmån för nya kunskapskällor som dagstidningar, IT och skönlitteratur, är det fortfarande
för många lärare ett stöd att ha ett bra material att hämta inspiration ifrån. Det kan därför vara intressant
att göra en inventering av läroböcker i ämnet svenska för invandrare, i dagligt tal kallat sfi.

Vad är sfi?

Definitionen av sfi enligt Nationalencyklopedin är svenska för invandrare, en grundläggande utbildning i
svenska språket med samhällsorientering för vuxna invandrare.1  Historien bakom dagens undervisning
går tillbaka så långt som till 1965. Då togs ett riksdagsbeslut att undervisning i svenska för vuxna
invandrare skulle erbjudas via de svenska studieförbunden. Verksamheten har sedan kontinuerligt vuxit
och utvecklats. Idag ligger ansvaret hos landets kommuner, men kommunerna är fria att själva välja vem
man anlitar som utbildningsanordnare. AMU och den kommunala vuxenutbildningen har traditionellt
varit flitigt engagerade för verksamheten.
      Allt sedan starten har man avverkat tre läroplaner: de från 1971, 1976 och 1991. 1994 var det dags
igen. Då införlivade Skolverket läroplanen i sfi med läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). I
samband med detta kom också en ny kursplan. Betygskriterier arbetades fram liksom centralt fastlagda
prov. Riktvärdet för antalet undervisningstimmar skars ner från 600 till 525.2 År 2000 omarbetades
kursplanen  av Skolverket och gavs ut på nytt.

Syfte och problemformuleringar

När jag som nyanställd ledare vid ABF i Norrköping ombads att dels hålla en kurs i svenska för manliga,
vuxna nybörjare dels erbjöds välja ut en lärobok som skulle köpas in för ändamålet, gick det upp för mig
att valet av material på inget sätt var självklart. Vad var egentligen bra i den uppsjö av läroböcker jag hade
att välja mellan? Jag insåg att ämnet lämpade sig för det examensarbete jag vid samma tidpunkt skulle
påbörja på grundskollärarutbildningen vid Linköpings universitet.  Mitt syfte med denna uppsats är därför
att analysera och utvärdera ett antal läroböcker i svenska för invandrare på nybörjarnivå och därigenom
besvara följande frågeställningar:

• Vad bör en lärobok i sfi på nybörjarnivå för vuxna innehålla?
• Vad är tecken på god kvalitet för en lärobok i sfi?

1.3 Metod

I syfte att svara på mina problemformuleringar har jag gått till väga på följande sätt. Jag har först granskat
gällande styrdokument (Lpf 94 och kursplanen i ämnet svenska för invandrare) och deras relation till
läroboken. Sedan har jag beskrivit min urvalsmetod för undersökningsmaterialet och presenterat de
utvalda läroböckerna mer ingående.
      När det gäller  läroboken som forskningsområde har jag vidare genomfört en studie av relevant
litteratur i ämnet. Detta litteraturstudium har resulterat i ett antal frågor som jag anser relevanta att ställa i
samband med en kvalitetsbedömning av läroböcker i sfi. Tillsammans har dessa frågor fått utgöra den
analysmodell som jag sedan applicerat på undersökningsmaterialet. Analysen har sammanförts med en
utvärdering av materialet. Detta har i sin tur legat till grund för resultatavsnittet och den slutdiskussion
som följer efter analysen och utvärderingen.

                                       
1 Nationalencyklopedin  (Höganäs 1995),  band 16 s. 394.
2 Vem älskar sfi  (Stockholm 1997), s. 16ff.



Relationen lärobok, Lpf 94 och kursplanen för sfi
1.1 Lpf 94

All undervisning i Sverige följer en gemensam, av regeringen fastlagd, läroplan. Läroplanen i sin tur vilar
på gällande skollag från 1985. Här finns den värdegrund undervisningen ska omfatta, allmänna riktlinjer
för verksamheten samt målformuleringar.
       När det gäller sfi-undervisning styrs den av Läroplanen för de frivilliga skolformerna – Lpf 94. Denna
kompletteras i varje ämne av en kursplan som anger den specifika kursens syfte, mål och lägsta
kunskapsnivå eleven ska ha uppnått vid kursens slut.
       I frågan om läroboksval nämner läroplanen endast att rektorns ansvar är att ”...arbetsmiljön i skolan
utformas så att eleverna får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra hjälpmedel
för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska
hjälpmedel,...”.3 Läroplanens direktiv för hur lärare ska välja lärobok är som synes tämligen allmänt
hållna.

2.2 Kursplanen i svenska för invandrare

Kursplanen i svenska för invandrare omfattar förutom en kort inledning till ämnets karaktär och struktur
även olika typer av målbeskrivningar. Här finns mål att sträva mot och mål att uppnå. Kursplanen anger
också gränsen för vad eleverna ska kunna vid kursens avslut och betygskriterier för godkänt samt
allmänna råd för tillämpning av betygskriterier. Inte heller kursplanen i sfi ger några uttalade direktiv om
hur man som lärare bör välja lärobok.4 Tar jag som lärare hänsyn till de övergripande riktlinjer som läro-
och kursplan ger är valet av lärobok alltså mitt.

3 Urval och presentation av undersökningsmaterial

3.1 Urval

Jag har valt ut fyra  läroböcker i svenska för invandrare på nybörjarnivå för min studie för att få en
lämplig mängd material att bedöma. Jag har ställt tre enkla krav på dessa läroböcker: de får inte vara för
gamla, det ska vara böcker som används inom dagens sfi-undervisning och de ska fokusera på olika
innehåll på några betydande punkter för att inte ge ett alltför likvärdigt material att jobba med. Mitt val
har därför fallit på  Svenska – mitt nya språk  av Maj-Siri Österling (1985), Vi ses! Vi hörs! 1 av Eva Cerú
(1994), Svenska året runt  av Ulla Keyling (1995) och + 46 del 1 av Maria Gull och Britt Klintenberg
(1996). Jag vill påpeka att det är läroböckerna i sig som är föremålet för min analys, inte de läromedel
som helhet där dessa läroböcker ingår.

3.2 Presentation av undersökningsmaterial

Svenska – mitt nya språk 1 är skriven av Maj-Siri Österling och utgiven 1985 på förlaget Brevskolan. Till
boken hör även ett ljudband och handledning. Den är en nybörjarbok på grund-sfi-nivå. Den utgör den
första delen av tre som tillsammans ska täcka in sfi-kursens 525 timmar. Författaren säger sig lägga
tonvikt vid praktisk användning av det svenska språket utifrån elevens situation. Målet för läroboken är att
huvudsakligen arbeta med det talade språket genom att lyssna och arbeta med situationer som eleverna har
egna erfarenheter av.
      Boken omfattar totalt åtta kapitel med likvärdig indelning. Varje kapitel innehåller en målbeskrivning,
två texter, tal- och skrivövningar, fakta om Sverige samt en repetitionsdel.

                                       
3 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna 1994, s. 36.
4 Kursplanen SFI070 – Svenska för invandrare http://www3.skolverkt.se/kursinfo/99_00/skolform/37/kurs/stskr/_2152.html
2000-11-13



      Förutom dessa kapitel finns ytterligare delar som gör boken komplett. Här hittar vi en alfabetisk
ordlista, fler grammatiska övningar och en kort grammatisk översikt med förklaringar.
      Vi ses! Vi hörs! 1 är en lärobok utgiven 1994 av Utbildningsradio AB sammanställd av Eva Cerú. Den
är första delen i en serie av tre. Till boken hör också tio tv- och radioprogram. Tillsammans utgör bok, tv-
och radioprogram ett paket som säger sig  lära ut svenska genom att eleven tittar, lyssnar och läser.
Paketet där  Vi ses! Vi hörs! 1 ingår i är riktat till nybörjare. Målsättningen  är att stärka språkförståelsen
och ge bilder av svenska företeelser.
      Boken bygger på helfrasinlärning, det vill säga att eleverna lär sig fasta uttryck utantill. Den behandlar
vardagliga situationer och bokens tio avsnitt är koncentrerade kring var sitt tema. Bland de teman som är
representerade finns bostad, arbete och föreningsliv.
      Vi ses! Vi hörs! 1 avslutas också med ett kapitel för läraren – ”lärartips”. Här diskuteras möjliga sätt
att introducera kursboken, men också förslag till arbetsgång och extraövningar kopplat till varje enskilt
kapitel.
      Ulla Keyling har skrivit Svenska året runt som förlaget Brevskolan gav ut 1995. Till läroboken är
också en fristående grammatika kopplad samt en ljudkassett. Hela paketet ska ge grundläggande
kunskaper i svenska motsvarande sfi-nivån och är alltså ett nybörjarmaterial. Tyngdpunkten beskrivs ligga
i vardagen, familjen och olika traditioner och kulturer. Målet är att utveckla det svenska språket utifrån
situationer kopplade till svensk och annan kultur.
      I läroboken får man i texterna följa en familj under ett års tid och kring deras vardag byggs teman upp,
främst kring olika svenska högtider och dess firande. Parallellt med texterna löper en grammatisk
undervisning kopplad till vart och ett av bokens totalt 36 kapitel. Dessutom innehåller de sista 20 sidorna
en kort grammatik i det svenska språket. Här behandlas exempelvis regler för uttal och skrift samt
förkortningar.
      +46  del 1 är från 1996 och författad av Maria Gull och Britt Klintenberg. Läroboken är utgiven av
Almqvist och Wiksell. Denna del utgör den första av två delar som tillsammans ska motsvara sfi-nivån.
Till boken hör också ett kassettband, en datadiskett och en lärarhandledning. Ingen specifik övningsbok
eller grammatika medföljer. Man vill erbjuda ett, vad man kallar för, samhälls- och kulturorienterande
språkläromedel med tonvikt på autentiska personer och verkliga händelser. Den kommunikativa
språkundervisningen ska sättas i centrum. Läroboken utger sig också för att vara flexibel och lätt att arbeta
individanpassat med, vilket ska stimulera eleverna till att ta ansvar för sin egen inlärning.
      Bokens innehåll är fördelat på sju kapitel samt en kortare grammatik där ordföljd och de fyra
ordklasserna verb, substantiv, pronomen och adjektiv förklaras samt övningar till dessa områden. Kapitlen
har anknytning till vardagliga situationer som exempelvis att handla, att gå till doktorn, hur man bor, olika
fritidsintressen och studier. Övningar för att läsa, tala, skriva och lyssna  blandas kontinuerligt från kapitel
1-7.

4 Om läroboken som forskningsområde
Det har visat sig under arbetets gång att det inte finns någon litteratur som behandlar just läroboken i sfi-
undervisningen – inte utifrån något perspektiv. Däremot finns ett svenskt arbete kring lärobokens historia,
Läromedelsförfattarnas Förenings material Lärobok om läroböcker från 1991. Boken är skriven av
Lennart Berglund och vänder sig till lärare och studerande vid lärarhögskolor, aktiva lärare och andra som
är intresserade av detta område. Syftet med boken är att råda bot på den underlåtenhet som finns i
utbildningen av blivande lärare och fortbildning i konsten att värdera läromedel.
      Här ges först en översikt över lärobokens tillkomst med inblickar i allt från redigering, illustrationer
och tryckning. Boken fortsätter sedan med att ge en bild av läroboksförlagens situation, med betoning på
de små förlagens arbete.
      Hur en läroboksförfattare resonerar beskrivs i Berglunds bok, följt av en modell på 13 frågor kring
lärobokens innehåll, pedagogiska uppläggning, språk, stil samt typografiska och tekniska utformning.
Modellen ger en fingervisning om vad man bör tänka på inför ett läroboksval. 5

      Nästkommande avsnitt ger en bild av olika perspektiv man kan ha på läroboken: förläggare, författare,
lärare och elever kan med all säkerhet ge de mest skiftande omdömen om en och samma bok. Berglunds

                                       
5 Lärobok om läroböcker red: Lennart Berglund (Uppsala 1991), s. 39ff.



bok avslutas med siffror gällande 1991 för läromedelsbranschen (priser, statistik etc),
läromedelsbranschens historik och upphovsrätt och kopiering. En utförlig referenslista avslutar boken.
      En något färskare bok är Kunskapens texter. Jakten på den goda läroboken från 1998 utgiven av
Universitetsförlaget och sammanställt av ett antal nordiska författare: Egil Borre Johnsen, Svein
Lorentzen, Staffan Selander och Peder Skyum-Nielsen. Boken är en introduktion i lärobokskunskap och
vänder sig till yrkesverksamma lärare och studenter på lärarutbildningar och har till syfte att ge en djupare
förståelse för samspelet mellan skola, samhälle och skolans ämnen.
      Boken är indelad i fyra större avsnitt. Det första kallar man Text och samhälle där man tittar på hur
myndigheter, förlag och läroboksförfattare tar till vara skolans kunskap. Här konstaterar man att
läroboken genom alla tider alltid blivit till i ett historiskt sammanhang och därför påverkad bland annat av
tidens politiska, ekonomiska och pedagogiska strömningar. Läroboken blir vad man kallar en samhällets
spegelbild.6

      I detta avsnitt ges även en historisk introduktion till läroboksutvecklingen allt från 1600-talets kyrkliga
dominans där gudfruktighet och lydnad premierades, via 1800-talets nationalism till 1900-talets slut då
man istället sätter begrepp som individ, demokrati och internationalisering i fokus. Avdelningen avslutas
med en titt på relationen text, myndighet och marknad där man studerar vem eller vilka som bestämmer
över samhällets läroböcker och hur relationen dem emellan kan se ut genom att ge exempel från flera håll
i världen. Man ser på planering, ekonomiska ramar, teknologi samt förlagens och författarens roller.
      Andra avsnittet heter Text och ämne och utgör bokens huvuddel. Här går författarna in på det
förhållande som råder mellan läroboken och de olika ämnena. Man har ytterligare delat in avdelningen i
tre mindre områden som man kallar tradition, äkthet och närhet. I avsnittet om tradition ställs frågan hur
traditioner bevaras och förändras i läroböcker, medan äkthet försöker ge en bild av hur ”sant” ämnena och
världen skildras i lärobokstexten. Avslutningsvis behandlar avsnittet med närhet hur läroboken påverkas
av att den vänder sig till en specifik ålder och nivå. Inom avsnitten tradition, närhet och äkthet gör man
sedan kapitlet igenom en undersökning av olika ämnen och dess läroböcker. Ämnen som finns
representerade är biologi, slöjd, språk, historia, religion/filosofi, matematik, modersmål, musik, teckning
och yrkesämnen. 7

      Text och stil är bokens tredje avsnitt och berör frågor om lärobokens litterära egenart. Finns den
överhuvudtaget och hur ser den i så fall ut? En kvalitetsbedömning görs också av lärobokstexterna som
läsmaterial. Författarna menar att tre mål står i förgrunden för en god lärobokstext: den ska informera,
motivera och förenkla.
      Utifrån dessa antaganden granskar man i det här avsnittet skrivkonst, layout och metod i läroböcker.
När det gäller skrivkonsten konstaterar man att olika läroböcker kan ha skiftande stilar. Vissa lägger
tonvikten på en berättande textframställan, medan andra betonar de beskrivande och redogörande
aspekterna. Layouten har genomgått stora förändringar under 1900-talet då tekniken ständigt erbjuder nya
finesser för att ge läroboken ett intressant yttre. Men om det alltid förbättrar kvaliteten på läroboken i sig
är en annan fråga.
      När det gäller metoder funderar författarna exempelvis kring hur lärarens undervisning genom tiderna
förhållit sig till läroboken. Man hänvisar till en undersökning i frågan gjord av John Zahoric mellan 1989-
1991 som pekar på förhållningssätt lärare kan inta till läroboken: (1) läroboken används som källa till det
mesta i undervisningen (2) läroboken används som utgångspunkt för studierna och (3) läroboken används
som referens- och tolkningsunderlag. Denna undersökning erbjuder frågor för pedagoger som är värda att
reflektera över.8

      Det avslutande kapitlet bär namnet Text och lärande och har tre huvuddelar: för det första diskuterar
man inlärningsbegreppet utifrån en didaktisk, pedagogisk och facklig bakgrund. För det andra redogör
man för lärares och elevers attityder till läroboken och också hur man som pedagog resonerar vid sitt val.
För det tredje finns presenteras ett antal modeller för läroboksanalyser. Hela boken avslutas med en
gedigen referenslista till området och också en rekommendation till lämplig litteratur om man vill läsa
mer om ämnet.

                                       
6 Egil Borre Johnsen & Svein Lorentzen & Staffan Selander & Peder Skyum-Nielsen Kunskapens texter. Jakten på den goda
läroboken (Oslo-Stockholm 1998),  s. 17.
7 Ibid. s. 39ff.
8 Ibid. s. 175.



5 Analysmodell
Jag har här sammanställt en analysmodell som omfattar tre större frågor med ytterligare frågeställningar
kopplade till respektive område. Jag har utgått från de frågor som presenteras i Lärobok om läroböcker
samt de frågor som också finns sammanställda i Kunskapens texter. Jakten på den goda läroboken. De
indikationer modellen ger ligger också till grund för en fortlöpande utvärdering.

Fråga 1: Innehåller läroböckerna rätt stoff?
Läroböckernas stoff ska:
a) vara korrekt, aktuellt  och objektivt
b) vara anpassat till rätt stadium och ålder för målgruppen
c) vara presenterat på ett språk som är begripligt för den som ska ta del av innehållet
d) spegla det mångkulturella samhället
e) bestå av olika typer av texter
f) behandla olika språkliga element som  grammatik, ordförråd och ordförklaringar, uttal och prosodi på

ett varierat och autentiskt sätt

Fråga 2: Har läroböckerna ett godtagbart pedagogiskt perspektiv?
Läroböckernas pedagogiska perspektiv  ska:
a) möjliggöra varierade och individanpassade undervisningsmetoder, redovisningssätt och studiegångar
b) medvetandegöra eleverna om olika inlärningsstrategier
c) motivera till eget ansvarstagande för lärandet

Fråga 3: Är läroböckernas illustrationer godtagbara?
Läroböckernas illustrationer ska:
a) utnyttja färger på ett riktigt sätt
b) samspela väl med texten
c) fylla en uppgift i sig själv och inte endast vara dekorativa

6  Analys och utvärdering av undersökningsmaterial
Nedan applicerar jag de frågor som jag sammanställt i min analysmodell på undersökningsmaterialet.
Läroböckerna presenteras i kronologisk ordning efter utgivningsår och inleds med det äldsta materialet.

6.1 Svenska – mitt nya språk  av Maj-Siri Österling (1985)

6.1.1 Stoff

Innehåller läroboken korrekt, aktuellt och objektivt stoff? Ett sätt att kontrollera korrektheten är att
granska de fakta boken presenterar. Författaren behandlar fakta på ett rimligt sätt med tanke på att detta är
en lärobok i ett främmande språk och inte en lärobok i exempelvis historia där kraven på korrekthet är
större. Den innehåller en förhållandevis liten mängd direkta fakta, vilket måste räknas som normalt med
tanke på målgruppen. Språkinlärning, inte fakta står i centrum.
      Frågan om innehållets aktualitet anknyter på ett direkt sätt till frågeställningen. Det kan bekräftas att
en bok producerad 1985 innehåller detaljuppgifter som idag inte kan betraktas som aktuella. Stoffet som
helhet brister dock inte i detta avseende, eftersom det anknyter till teman som aldrig förlorar i aktualitet på
det här stadiet: väder, att åka tåg, mat med mera.
     Innehållet i texterna presenteras till största delen på ett objektivt sätt, men några iakttagelser är värda
att kommenteras. Ett antal meningar som eleverna ska lära in visar ett mycket traditionellt sätt att se på
könsrollerna; meningar som ”Kalle snickrar”, ”Anders lagar bilen” , ”Eva kan sy!” och ”Maria kan baka”9

tyder inte på att författaren velat värna om jämlikhet i någon större utsträckning.
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Är stoffet anpassat till rätt stadium och ålder för målgruppen? Att det är en nybörjarbok och att stoffet
därmed är avsett för detta stadium är inte heller att ta miste på. Boken tar avstamp i det svenska alfabetet
och svårigheten stegras gradvis genom att texterna blir mer omfattande, ordförrådet större och de
grammatiska övningarna mer komplicerade. Ett exempel på detta är att boken inleder det grammatiska
studiet med att eleven ska räkna upp fem verb, men avslutar boken med krav på att behärska
tempuskonstruktionen perfekt.
      Stoffet är också anpassat till vuxenstuderande. Områden som arbetstid, ackordsarbete,
pensionärsföreningar och varför man bör sluta röka behandlas. Detta är ämnesområden som inte ter sig
lika naturliga i en bok avsedd för lägre åldrar.

Är stoffet presenterat på ett språk som är begripligt för den som ska ta del av innehållet? Författaren har
valt att genomgående använda sig av enkla, korta ord. Slang saknas genomgående i boken, precis som
andra avvikande ordformer som dialektala uttryck eller svordomar.
      Att texterna i boken är okomplicerade kan lätt konstateras genom att göra en LIX-bedömning av en av
bokens texter. Läsbarhetsformeln LIX anger textens svårighetsgrad där 20 är ett lågt värde och 60 ett
högt. Värdet räknas fram med hjälp av antal ord, meningar och ordens längd.10 Jag har valt att titta på den
sista sammanhängande text som finns i boken (se nedan) för att kontrollera hur komplicerat textens språk
är. LIX-talet för följande text är 28, vilket pekar på att texten i sig är enkel.

Om föreningar

Jag frågade några personer om de är med i någon förening. Så här svarade de:

- Jag är med i pensionärsföreningen. Det räcker. Jag går på deras möten och på onsdagarna har vi kul i Folkets Hus. Vi
spelar kort och frugan är med.

- 1975 gick vi med i grekiska föreningen. Sen dess har vi inte haft några problem med fritiden. I föreningen finns det massor
av olika aktiviteter.

- Ja, jag är med i vår idrottsförening – det är mest för barnens skull. Äldsta pojken spelar fotboll och flickan orienterar. Det
är viktigt att barnen har fritidsintressen.

Man borde kanske vara med i någon politisk förening också, men jag hinner inte med allt jag vill.11

Den mest dominerande meningstypen i bokens texter är påståendesatser, men även fråge-, uppmanings-,
och utropssatser finns. Meningsbyggnaden är övervägande parataktisk, det vill säga  boken arbetar
övervägande med huvudsatser och i lägre grad med bisatser.12 I texten ovan kan man se att ingen av totalt
13 meningar innehåller en bisats. Parataktiska meningar är ofta förekommande i den funktionella
brukssvenskan och i talspråk, vilket ytterligare förstärker intrycket av textens enkelhet.
     I texterna finns också en hög grad av konkretion. Jag har slumpmässigt valt ut var 20:e sida och
kontrollerat det totala antalet ord och fördelat de förekommande substantiven i grupper om antingen
konkreta eller abstrakta substantiv. Av de totalt 56 ord jag undersökt visar sig endast 18 vara abstrakta,
vilket ger en majoritet av 68 %, för de konkreta orden.
     Bokens mer avancerade texter bygger också på upprepningar av ord i flera fall. Det ger texterna en stel
prägel,  som exemplet nedan visar (min kursivering för att visa upprepningen av ord):

Indjerit Singh Parmar är bussförare i Göteborg. Han är indisk sikh. Sikhernas religion säger, att de inte får klippa håret. De har
håret i en turban. Turbanen är en religiös symbol. Indjerit vill ha turban i jobbet.13

Speglar stoffet det mångkulturella samhället? I skolans värdegrund fastslås att skolan ska bidra till att
eleverna utvecklar en identitet som kan relateras inte bara till det svenska utan ytterst till  det globala.14

För att det ska kunna ske måste såväl svensk som annan kultur belysas. Boken behandlar det svenska
kulturarvet genom att titta på mer uttalade företeelser som Sveriges geografi, folkmängd och matkultur,
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men också outtalade kulturella företeelser som att svenskar anses inbundna och vanliga svenska
samtalsämnen. Däremot finns inga svenska, eller andra högtider beskrivna.
     Dessa företeelser ställer författaren sedan mot elevernas kultur genom att be dem göra jämförelser med
sina egna bakgrunder. Bland exempel på företeelser i boken som förekommer från främmande kulturer
finns frågor kring varifrån eleverna kommer, bilder som visar yrken som man traditionellt förknippar med
andra kulturer än den svenska (väva mattor, dreja och så vidare) och uppgifter att redovisa hur man en
gång bodde, alltifrån lägenheten i sig till om det var en stad eller by och i vilket land.
      Det kapitel som verkligen gör skäl för att koncentrera sig kring olika kulturella jämförelser är kapitel 5
som behandlar mat i olika former, från inköp, recept och priser till olika grönsaker och kostcirkeln. Här
försöker författaren hela tiden ta upp olika aspekter från olika kulturer: jämföra matpriser mellan olika
länder, om man lagar olika maträtter i Sverige och i ursprungslandet och i så fall vilka, vilka ingredienser
som inte går att få tag på här och hur man går tillväga när man ska handla mat, det vill säga hur ofta man
handlar, vem som gör inköpen etc.
     Även när det gäller de löpande kapiteltexterna försöker man då och då göra en anknytning till
invandrares situation i Sverige och ger på så vis en bild av det mångkulturella Sverige. Här finns texter
om hur det är att vara invandrad finska och arbeta på fabrik i Sverige, liksom texter om känslan av
utanförskap fast man bott i landet sedan 1960.

Består stoffet av olika typer av texter? Här finns både faktatexter och skönlitterära texter, exempelvis i
form av dikter. Österlings bok ger också vissa hänvisningar till hur eleverna kan utnyttja andra
pedagogiska läromedel för att utveckla språket. Uppgifter kopplade till skönlitteratur, tidningar, tv, radio,
musik, ordböcker och telefon finns representerade här. Det kan underlätta för eleverna att finna andra
typer av texter och medier som källor till språket.

Behandlas olika språkliga element på ett varierat och autentiskt sätt? Grammatikundervisning-
en startar redan i kapitel 1. Ordet grammatikövning nämns överhuvudtaget inte i kapitlen, men övningar
av typen ”Skriv fem verb.” och ”Samla alla tidsuttryck du behöver.” finns med vid återkommande
tillfällen. 15 Trots att boken inte vill ge sken av att fokusera alltför mycket på explicit grammatik är
grammatikundervisningen boken presenterar till stor del sådan. En del grammatik bakas naturligtvis in i
ett sammanhang, exempelvis vid inlärning av fasta uttryck, men den explicita grammatikträningen
dominerar med traditionella ”fylleri-övningar”. Vill man ha ytterligare explicit grammatikträning finns
detta att få i slutet av boken, där ett grammatikavsnitt med övningar och förklaringar finns.
      Ordförrådet tränas bland annat genom att ord struktureras i ordlistor i direkt anknytning till varje nytt
ämnesområde, det vill säga flera ordlistor samsas inom varje kapitel. Orden är av en allmän och vardaglig
karaktär. Ordförrådet är också avpassat till rätt nivå och berör ämnen,  såväl i samhälls- som vardagsliv,
vilket anknyter till elevernas egna situationer. En kompletterande ordlista finns också längst bak i boken.
Man övar exempelvis med hjälp av ordassociationer av typen ”bok-papper-författare-sida-ord”16 och
arbetar med enkla och sammansatta ord. Att samla ord utifrån bilder uppmuntras samt ordlekar av typen
”Skriv tio ord med 5 bokstäver.”17 Motsatsord tränas liksom liknande ord i olika ordklasser ”verb: äta,
substantiv: restaurang”.18 Ordförrådet övas alltså upp utifrån en mängd olika perspektiv.
      Boken saknar helt ordförklaringar och respektive ordlista i kapitlen får kompletteras av elevernas egna
anteckningar. En alfabetisk ordlista finns dock längst bak i boken, vilket är bra. Det gör att den som vill
kan kontrollera stavning och grammatiska funktioner hos de ord han eller hon önskar. Ytterligare en
finess med att inte ge alltför utförliga ordförklaringar, är att dessa lika ofta leder eleverna till fel förklaring
som till rätt. Ordförklaringarna måste därmed kompletteras i alla fall.
      Vad det gäller uttalsundervisning och träning av prosodi behandlar boken inte detta överhuvudtaget,
utan där är eleven utelämnad till lärare, andra elever och kassettbandet.
      Det saknas inte material att använda i inlärningssituationer som koncentreras till respektive område
lyssna, tala, läsa och skriva i den här läroboken. Situationer där man talar och lyssnar organiseras ofta i
form av parintervjuer, texter finns i ökad svårighetsgrad från ettordsmeningar till enklare, löpande texter
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och skrivuppgifter finns tillgång till i varje kapitel knutet till temat kapitlet koncentreras kring. Boken
uppvisar därmed en variation i angreppsätt och övningsuppgifter.
       Den autentiska språksituationen kan författaren skapa genom att exempelvis ha uppgifter som
uppmanar eleverna att  besöka bibliotek, butiker, stadshus, arbetsplatser, tidningar etc. Detta finns i viss
mån representerat i Österling bok. Här uppmanas elever att kontakta föreningar, men det är också den
enda uppmaningen i hela boken att på något sätt ta sig ut i samhället utanför skolan. Frågor kring vad man
läst i tidningen på morgonen eller vad man såg på TV:n igår finns också, och visserligen anknyter dessa
uppgifter till världen utanför skolan, men det är för lite för att ge eleverna känslan av att språksituationen
är på riktigt.

6.1.2 Pedagogiskt perspektiv

Möjliggör läroboken varierade och individanpassade undervisningsmetoder, redovisningssätt och
studiegångar? Ett rikt utbud av uppgifter till varje avsnitt finns som gör att eleverna har många alternativa
sätt att arbeta med samma språkliga moment. Kapitel 7 innehåller exempelvis totalt 19 olika uppgifter att
arbeta med. Två uppgifter är skrivinriktade, fyra muntliga, sju uppgifter riktade till grammatik- och/eller
ordinlärning, tre diskussionsfrågor, två uppgifter där man väljer att antingen arbeta muntligt eller skriftligt
och en problembaserad fråga. Att variera metodik utifrån detta material ska inte vara någon svårighet.
      Möjligheter att individualisera utifrån materialet finns därmed också. Boken är inte så starkt styrd att
man som lärare eller elev inte kan ta sig några friheter i valet av vilken ordning man vill arbeta med
boken. Ordförrådet bygger på en kronologisk progression, eftersom tidigare använda ord dyker upp och
kompletteras med fler i påföljande kapitel, men grammatiken lever sitt eget liv i denna bok. Det rena
grammatikmaterialet till varje kapitel är förhållandevis litet och grunderna i grammatik gås istället igenom
i en separat del. Det lämnar stora möjligheter för läraren att lägga upp grammatikgenomgångar i den
ordning han eller hon själv vill och även möjligheter att individualisera efter varje elevs enskilda behov.
De många uppgifterna tillsammans, med en inte alltför styrd kronologisk progression i materialet, gör
också att man som  lärare har möjlighet att anpassa studiegången till enskilda elever vid behov.
       Man får redovisa sina kunskaper, om man följer Österlings bok, antingen via en dialog, muntlig eller
skriftligt, eller genom göra någon form av skriftlig övning: konstruera meningar av något slag är populärt.
Om man ska få in alternativa redovisningssätt, som exempelvis att arbeta med eller till musik, göra
dramaövningar, teckna, spela rollspel eller att se på film är det läraren själv som får introducera detta.
Boken gör det inte. Det finns dock ett stort underlag bland de varierade övningarna i boken att arbeta fram
alternativa redovisningssätt ur.

Medvetandegörs eleverna om olika inlärningsstrategier? Fokuseringen  på läsande, skrivande och talande
gör att olika inlärningsstrategier i viss mån begränsas, eftersom boken inte ger tillräckliga alternativ till
dessa. Enda allvarligare försöket att arbeta med en annan inlärningstrategi i tidigare nämnda kapitel 7 var
den problembaserade uppgiften ”Vad gör en barnskötare? Ta reda på det på arbetsförmedlingen! Vad
krävs för att bli barnskötare?”. 19 Det är för lite för att göra elever medvetna om olika inlärningsstrategier
eller ge dem tillfälle att prova på några olika.

Motiverar läroboken till eget ansvarstagande för lärandet? Ett sätt är att kontinuerligt utvärd-
era  inlärningen, för att göra eleverna uppmärksamma på vad man behöver koncentrera sig på. Denna bok
innehåller en mager modell för utvärdering av elevernas språkinlärning, med frågeställningar som varför,
hur och när du lär dig svenska vid ett enda tillfälle i boken. Ytterligare ett sätt är att fokusera på det egna
ansvarstagandet är att  ange tydliga mål för studierna och detta lyckas läroboksförfattaren bättre med. Mål
finns formulerade för vart och ett av kapitlen i boken.
     Det är också viktigt att läraren främjar elevernas egna ansvarstagande för lärandet, genom att utgå från
att alla kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning. Denna lärobok bygger dock en hel del på att
det finns en lärare eller annan ledare som organiserar materialet i boken – man överlåter inte detta till
eleven. Inledningsvis bygger boken på enkla, tämligen mekaniska ”fylleriövningar” som den enskilde
eleven måhända klarar av själv, men vart efter boken glider över till mer komplicerad språkanvändning
ställs också större krav på att eleven ska kunna sortera upp och ta ansvar för studieplaneringen själv.
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Eftersom det inte är en självklarhet att alla elever har motivation eller förmåga till detta, kräver boken att
användaren deltar i någon form av gemensam och lärarledd undervisning.

6.1.3 Illustrationer

Utnyttjar läroboken färger på ett riktigt sätt? Här finns såväl tecknade bilder som fotografier. Det är de
tecknade bilderna som dominerar och dessa är gjorda av Kira Malmsten, Ari Jeskanen och Staffan Lindén.
En eller flera bilder finns i stort sett på varje sida; av bokens totalt 133 sidor (då räknas inte register, delen
för grammtikövningar eller den korta grammatiken) finns endast 28 sidor helt utan någon form av
illustration.
      Det mest slående när det gäller illustrationerna i denna bok är att man närmast uteslutande arbetar med
färgerna svart och vitt. Den enda färg som utnyttjas vid sidan av dessa är blå, och den förekommer
dessutom endast i samband med text, aldrig i några illustrationer av något slag. Detta ger boken en
gråaktig ton som inte är särskilt tilltalande. Naturligtvis framhävs den blåmarkerade texten på ett utmärkt
sätt på detta vis, man kan inte undgå att se vad som är viktigt på varje sida, eftersom det är markerat med
blått, men det lämnar en hel del att önska i kontakten med övriga illustrationer.

Samspelar illustrationerna väl med texten? Text och bild har i de allra flesta fall en naturlig koppling i
boken. Exempel på detta är att illustrationerna är tydliga och nära knutna till temat för texten, vilket ger
eleverna en möjlighet att skapa sina egna  bilder av de ord och den innebörd som texten man arbetar med
verkligen vill ge.
Fyller illustrationerna en uppgift i sig själv? Det sammantagna intryck som illustrationerna gör på mig
som läsare är dock att de är till för att förtydliga och försköna text. Det finns inga illustrationer som är
lämnade utan text för att ligga till grund för övningar på egen hand. Det är att utnyttja illustrationernas
möjligheter på ett otillräckligt sätt.

6.2 Vi ses! Vi hörs! 1 av Eva Cerú (1994)

6.2.1 Stoff

Innehåller läroboken korrekt, aktuellt och objektivt stoff? Ingen av dessa frågor kommer att besvaras
negativt, tvärtom som analysen nedan visar är stoffet just korrekt, aktuellt och objektivt. Läroboken
innehåller väldigt få partier där den levererar rena fakta exempelvis i form av faktarutor eller liknande.
Det är endast vid ett par tillfällen som Cerú använder sig av exakta uppgifter och då gör hon det mycket
medvetet. I ett avsnitt om frimärken sägs till exempel att det kostar 3:20 att skicka ett brev som väger 20
gram inom Sverige, med tillägget att detta är en siffra som gäller i maj 1994 när författaren skriver detta.20

Cerú har förstått att information av den här typen snabbt blir inaktuellt, men genom att använda sig av en
liten del direkta fakta och att behandla det på det sätt hon gör lider inte boken av att sakförhållanden
ändras med åren. Tvärtom, det kan bli en naturlig uppgift för eleverna att, om möjligt på egen hand, ta
reda på vad som gäller idag.
      Boken känns också aktuell men en del korta kommentarer kan vara av värde här. Områden som att bli
sjuk eller hur man tar sig fram i Sverige med tåg är naturligtvis teman som aldrig förlorar i  aktualitet.
      Författaren har inte heller några som helst problem att förhålla sig objektiv till sin text, till stor del
beroende på att materialet hon använder sig av inte behöver värderas eller kommenteras utan används i
helt andra syften, nämligen för språkliga studier.

Är stoffet anpassat till rätt stadium och ålder för målgruppen? Här finns både sådant som är väl anpassat
till vuxenstuderande, men också det som kan ifrågasättas. Här finns bilder och teman avpassade till
vuxenvärlden, exempelvis bilder på pensionärer istället för popidoler, och teman som berör arbete i
motsats till exempelvis ungdomskärlek. Det som till en början riskerar att uppfattas som barnsligt kan
vara den stora del sångmaterial som finns i stoffet. Kommer man som 50-årig man från exempelvis
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Kosovo kan det vara svårt att sätta sig bredvid en 25-årig kvinna från Irak och sjunga ”Åk-visa” eller
”Hittevisa”. Eftersom boken  ofta arbetar utifrån sång och musik blir eleverna säkert vana vid detta
allteftersom, men risken är att eleverna inte tycker att det riktigt passar sig inledningsvis.
      Däremot är materialet avsett för just det stadium (nybörjare) som det utger sig för att vara. Här börjar
man med enkla ett-ordsmeningar utifrån frågeställningar kring den egna personen. Det är inte förrän
längre fram i läroboken som längre texter presenteras. Innehållet omfattar också sådana baskunskaper som
en nybörjare är i behov av: datum, alfabetet, siffror och enkla fraser för att fråga vem...?, vad...? hur...?
och så vidare. Cerús bok svarar väl mot det behov man har som nybörjare i svenska språket. Även
arbetsområdena är valda för att täcka in så många områden som möjligt vilka eleverna snart kommer att
komma i kontakt med.

Är stoffet presenterat på ett språk som är begripligt för den som ska ta del av innehållet? Språket i boken
är väldigt enkelt och lättillgängligt. När det gäller ordförrådet har ett antal olika aspekter granskats. Här
finns exempelvis inga nybildade, egna ord av den typ som förekommer i Keylings material. Ord- och
böjningsformer är övervägande talspråkliga (fast inte fastän och så vidare). Ordförrådet är inte heller
särskilt omfångsrikt, utan texterna bygger på att det är små enkla stycken eller dialoger som byggs ut och
blir allt längre och längre i boken med ett modernt, nutida bruksspråk i. Det är ett normalt riksspråk utan
några inslag av dialektala uttryck eller någon större mängd slang eller grova ord. LIX-värdet ligger på 21,
vilket antyder att det är en mycket enkel text eleverna har att göra med.
      Det man verkligen lägger märke till här är att författaren i ordförrådet ibland tenderar att arbeta med
upprepningar och åter upprepningar av ord, precis som fallet i viss mån var i Österlings bok. Det är främst
sångtexterna i boken som arbetar med att upprepa ord och uttryck ofta, vilket för sångtexter i sig inte är
något ovanligt, men som är valda av författaren just för att man genom sångerna når såväl ordförrådet som
prosodin i språket. Även de löpande texterna bär drag av detta som texten nedan visar: (min kursivering)

Det var en julafton för snart 40 år sedan. Julafton, den 24 december, är ju en stor dag på
året. Vi  barn bara väntade och väntade på att det skulle blir kväll för att få öppna alla
paket. Vi hämtade paket på posten från mormor och morfar och från farmor och farfar. Det
låg paket under hela julgranen. Vi fick många paket, men det var inte dyra saker i dem, för
det fanns inte så mycket pengar. /.../21

Det finns belägg för att beskriva läroboksspråket som mycket enkelt utan att för den skull bli banalt eller
enkelspårigt. Författaren har lyckats finna en nivå i språket som gör att både den genuine nybörjaren såväl
som den som kommit ett stycke på väg kan ha utbyte av denna bok. Med rätt lärare som själv vill arbeta
utifrån materialet och som kan motivera exempelvis arbetet med sångtexterna ska inte läroboksspråket
behöva vara varken ett hinder eller något att göra sig rolig över.

Speglar stoffet det mångkulturella samhället? Huvudpersonerna i Vi ses! Vi hörs! 1 är Andrej Zolotkov
och Gudrun Klemenson. Detta är ett enkelt och beprövat recept som författaren använder sig av för att på
ett tidigt stadium i läroboken ge möjligheter att skildra olika kulturella erfarenheter. Vi kan alltid följa hur
Gudrun och Andrej reagerar på olika saker eller låta dem gestalta olika kulturer. Möjlighet till jämförelse
ges och det är lätt,  både som lärare och elev, att knyta an med egna erfarenheter utifrån just den egna
kulturen. Detta får dock ske på elevernas eller lärarens initiativ. Boken ger inga uppgifter som leder
eleverna till att göra dessa jämförelser. Hur kommer det sig?
      Det kan vara värt att notera att boken inte har som mål att gestalta flera kulturmönster utan säger sig
endast vilja ge inblickar i svenskt vardags- och samhällsliv samt svenska kulturmönster. Detta är precis
vad man gör. Det finns bilder för en mängd uttalade och outtalade svenska kulturella företeelser, som att
det är vanligt att svenskar går ut på balkongen för att röka,22 en stor mängd sånger ur det svenska
kulturarvet och hur man kokar lingonsylt.23  Det är i och för sig bra men det borde vara en självklarhet att
inte bara ställa Sverige och svenskar i fokus, utan istället knyta an till egna erfarenheter hos eleverna för
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att på så sätt skapa större förståelse för hur svenskar ofta tänker och handlar i olika situationer. Något
mångkulturellt perspektiv finns inte i den här boken.

Består stoffet av olika typer av texter? Texterna i boken varieras inte i någon högre grad. Här finner vi
bara sångtexter och fiktiva texter sammanställda av författaren själv. Det finns en poäng med att låta
eleverna möta flera olika texttyper, därför att man på så sätt gör studierna verklighetsnära på ett annat sätt.
När de lämnar klassrummet kommer de att ställas inför en mängd olika sorters texter: reklam,
skönlitteratur, massmedia, informationsblad etc. Genom att använda sig av olika sorters texter varieras
också språksituationer på ett naturligt sätt. Det förekommer inte samma typ av språk i Försäkringskassans
broschyrer som det gör i Aftonbladet. Att lära sig behärska dessa olika sociala sfärer tidigt gör att språket
har en stor chans att utvecklas såväl kvantitativt som kvalitativt. Det är en enkel sak för en
läroboksförfattare att få med i ett manus och det är förvånande att Cerú inte insett vilka vinster det finns
med att göra det.

Behandlas olika språkliga element på ett varierat och autentiskt sätt? Explicita grammatik-
övningar grammatikövningar eller förklaringar förekommer inte överhuvudtaget i detta material. Det finns
inte heller någon separat del för grammatiska förklaringar eller regler i boken. Författaren låter de
grammatiska övningarna ingå som en naturlig del av språket, inte något som ska avskiljas eller förklaras
på det här stadiet. Istället lär man sig fasta uttryck för saker och ting, exempelvis hur man säger att man
vill ha något eller hur man förklarar att man inte vill ha något. Det presenteras som två olika fraser, inte
som en övning för hur man uttrycker negationer i svenskan och var man ska placera ett eventuellt ”inte” i
satsen. Det som mest kan likna en grammatisk övning är en passage där man tränar meningsbyggnad
genom att svara ja eller nej på givna frågor.24 Bilder används också vid något tillfälle för att förklara ental
och flertal.
      Nästa område att studera är arbetet med ordförrådet. Boken varierar detta arbete på ett mycket bra sätt.
Här finns hörövningar där det gäller att identifiera vissa ord och man använder sig också av bilder för att
förklara innebörden av dem. Det är ett utmärkt sätt att visa vad ord betyder. Däremot finns inga gloslistor
i anslutning till kapitlen eller någon ordlista i slutet av boken. Intressant är också att vissa ord och uttryck
presenteras mycket närmare, exempelvis hur man ska hälsa i Sverige. Det kan skilja sig åt om det är en
person man redan känner eller om det är i ett officiellt sammanhang där det passar sig att ta i hand. Sådana
specifika skillnader kan vara svåra att lära sig, eftersom det är intimt förknippat med det sociala och
kulturella beteendet i landet, vilket man ingalunda kan förklara genom enbart en synonym.
     Vidare finns mer traditionella ”fylleri-övningar” där ett antal ord finns att välja mellan som eleverna
sedan ska placera in i ett antal meningar. Grupper av ord som tillhör samma område som datum, siffror,
sjukdomar, kroppsdelar, månaders namn etc presenteras tillsammans. Många fasta uttryck och hela fraser
finns som eleverna kan ta till sig och där det alltså inte bara är orden i sig utan också hur de placeras
inbördes som tränas. Texterna är också utmärkta underlag för elevernas egna gloslistor. Ordförrådet är ett
område med stor variation och som aldrig känns tråkig eller enformigt i Cerús bok.
       Det finns inga förklaringar kring uttal och prosodi. Jag tror dock att inte minst sångövningarna kan
främja ett gott uttal. På några ställen i boken övas också reduktion genom att eleverna själva ska markera
vad i texten man faktiskt uttalar och vad som faller bort i svenska språket.
      Cerús bok varierar språkövningar på ett bra sätt genom att erbjuda olika sätt att arbeta med tal och
skrift, men också hörövningar och partier att läsa finnas att tillgå. Uppmaningar till eleverna att söka
kontakt med samhället utanför skolans dörrar finns exempelvis i form av promenader för att samla ord
samt besök i butiker eller närmaste polisstation. Läroboken möjliggör därmed en varierad och autentisk
språkundervisning.

6.2.2 Pedagogiskt perspektiv

Möjliggör läroboken varierade och individanpassade undervisningsmetoder, redovisningssätt och
studiegångar? Det jag väljer att fokusera på när det gäller det pedagogiska perspektivet i den här
läroboken är bokens avslutande två avsnitt, som är speciella just för detta material: lärartips och förslag
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till arbetsgång och extraövningar. I introduktionen av lärartips står det bland annat att ett rikt språkligt
inflöde är av vikt, att ge glimtar av ”svenska” företeelser och att kontext, ljud- och bildillustrationer ska
hjälpa till att möjliggöra förståelse. Vidare säger man att helfrasinlärning ligger till grund för texter och
övningar och att systematisk grammatikträning inte bör läggas in på den här nivån. 25 Sammanfattas dessa
påståenden förstår vi att de pedagogiska tankarna bakom utformningen av boken är inspirerade bland
annat av Krashens inputhypotes, som säger att riktigt språktillägnan sker när det språkliga inflödet
inläraren utsätts för ligger på en lite högre nivå än den han eller hon själv befinner sig på. Att bli utsatt för
ständigt språkligt inflöde är då mycket viktigt – annars kommer aldrig någon tillägnan att ske enligt
Krashen. 26

      Intressant är också att Cerú här uppmanar alla användare av boken att nyttja andra
undervisningsmaterial som tidningar, blanketter, telefonkatalog och inte minst studiebesök i
undervisningen. Uppmaningen att använda eleverna och deras erfarenheter känns också riktig.
      I det andra avsnittet med arbetsgångar och extraövningar knutna till varje kapitel finns en uppsjö
metodiska tips. Här finns muntliga och skriftliga övningar för den enskilde, övningar i par men också för
hela gruppen. Praktiska inslag som att peka ut föremål i klassrummet, att göra fruktsallad tillsammans, att
rita och teckna och att gå ut i skogen för att samla ord finns. Uppmaningar till språkliga jämförelser
mellan olika språk görs, vilka kan vara utgångspunkt också för kulturella jämförelser. Här finns alltså en
mångfald av övningar och idéer som med hjälp av lärare och elever kan varieras närmast i det oändliga.
      Med hänvisning till det som redovisats om hur boken arbetar med de olika språkliga momenten samt
den gedigna avslutningen i form av extraövningar och förslag på arbetsgångar, har det visat sig att det går
mycket bra att variera undervisningssätten med hjälp av Cerús bok. Man är inte bunden vid att arbeta
enbart med texter och tillhörande glosor, utan det ges förslag på en mängd olika sätt att arbeta med boken,
både på teoretiska och mer praktiska sätt. Som en naturlig följd av detta blir det också lätt att variera
redovisningssätten. Här finns förslag på arbetssätt som i sig kan utgöra redovisningar eller provtillfällen
för eleverna.
      Individanpasssningen däremot vilar mer på läraren att styra. Det boken erbjuder är just tidigare
nämnda extraövningar som naturligtvis är bra för de elever som önskar mer träning, men om elever
behöver träna extra på vissa saker eller kanske inte kan gå fram i samma takt som övriga i gruppen, är det
upp till läraren att styra detta. Följer man Cerús uppmaning att utgå från elevernas egna erfarenheter kan
individualiseringen bli lättare att genomföra. Ju mer läraren känner till om eleven desto större är chansen
att möta denne där han är kunskapsmässigt.
   Också studiegång hör till viss del ihop med möjligheten att individualisera, men medan
individanpassningen bara gäller den enstaka eleven kan studiegången gälla hela gruppen. Måste man läsa
Cerús bok från kapitel 1-10 i ett sträck eller kan man välja kapitel 8 före kapitel 3? Det finns inga hinder
mot att göra på detta vis eftersom boken inte bygger på en progression där grammatik och ordförråd
nödvändigtvis bygger på varandra.

Medvetandegörs eleverna om olika inlärningsstrategier? Även om det finns en mängd olika sätt att gripa
sig an det svenska språket utifrån i den här boken görs inga aktiva försök att göra eleverna
uppmärksamma på detta. Det känns som om eleverna är väldigt utelämnade till lärarens förmåga att
använda sig av de olika inlärningssätt som boken erbjuder. Använder sig läraren aktivt av de förslag som
finns, bland annat i lärartips, har eleverna en chans att börja fundera hur man faktiskt går tillväga för att
lära sig.  Det gäller inte bara för läraren att visa på olika möjligheter att tillägna sig språk. Det gäller även
för honom eller henne att få eleverna att reflektera över det egna lärandet och visa på alternativ till det.
Cerús material prioriterar inte tillräckligt arbetet med olika inlärningsstrategier, något som borde vara
självklart. Det gäller inte att lära eleverna ett språk i skolan utan ge dem själva verktyg för att lära sig
språket – i och utanför skolan.

Motiverar läroboken till eget ansvarstagande för lärandet? Inga egentliga utvärderingar för att få eleverna
att uppmärksamma på vad man gör med språket, hur man gör det och om det går bra finns i boken. Det
går inte att förneka att förmågan att ta ansvar för det egna lärandet är intimt förknippat med motivationen
för att lära sig ett nytt språk. Är du motiverad driver du dig själv att nyttja olika inlärningsstrategier och ta
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ett större ansvar för ett lyckat resultat än annars. Men hur arbetar denna lärobok med de elever som har
svag motivation för språkstudier att inse att de själva i hög grad bestämmer om inlärningen ska bli lyckad
eller inte? Denna lärobok lämnar över det ansvaret helt och hållet till läraren att motivera eleverna att ta
eget ansvar för sina studier. Boken är inte till någon större hjälp i det fallet.

6.2.3 Illustrationer

Utnyttjar läroboken färger på ett riktigt sätt? Här finns både tecknade bilder av Karin Se-
golson, Jan Sjöberg och Stina Hagberg samt ett stort antal fotografier tagna av en mängd personer
redovisade i en gedigen fotografiförteckning. De allra flesta sidor har teckningar eller fotografier av god
kvalitet, ibland båda. Omslagspärmen har nyttjat färgerna på ett bra sätt, men inne i boken finns bara svart
och blå text på vitt papper samt svart-vita fotografier. Trots det gör inte boken ett tråkigt intryck. Det finns
inget förutsägbart i bilderna, vilket gör att boken lever fast man inte använt sig av hela färgspektrat.

Samspelar illustrationerna väl med texten? Text och illustrationer samspelar utmärkt i läro-
boken. Ofta visas en illustration i samband med dialoger för att ge en ram åt situationen, men som också
skänker en autenticitet till materialet. Många hörövningar går ut på att sammanföra rätt bild med rätt text.
Här finns också egna illustrationer med frågan ”Vad  tänker du på när du ser det här?” och övningar där
du själv ska skriva en text som passar till bilden.

Fyller illustrationerna en uppgift i sig själv? Illustrationerna i den här boken blir aldrig bara  något man
lagt till för att inte göra texten för kompakt, utan bilderna har ett egenvärde. Det sammanfattade intrycket
av de illustrationer man valt för den här läroboken måste bli att de är valda med omsorg och att de
förhöjer bokens värde.

6.3 Svenska året runt av Ulla Keyling (1995)

6.3.1 Stoff

Innehåller läroboken korrekt, aktuellt och objektivt stoff? Detta är en lärobok med stoff som i stort är allt
detta, men några få tillägg finns att göra. Att materialet måste bedömas som korrekt är inte konstigt. Det
beror på att inga andra källor än författarens egna, fiktiva berättelser finns här. Inga detalj- eller
faktauppgifter av det slag som annars är vanliga i främmandespråksundervisning presenteras.
       Innehållet framställs också objektivt återigen på grund av att det är eget fiktivt material. Aktuellt är
stoffet även så till vida att det behandlar elementära och tidlösa teman genom att texterna kretsar kring
familjen. Detta är i och för sig bra, men man får inte glömma att sfi-undervisning även ska ha ett aktuellt
samhällsperspektiv. Fokuseringen kring familjen och dess högtider gör att utrymmet för
samhällsperspektivet begränsas i det här materialet.

Är stoffet anpassat till rätt stadium och ålder för målgruppen? När det gäller stadium är det viktigt att
innehållet till en början är så pass lätt att det går enkelt att lära sig och att eleverna gör snabba framsteg.
Här är texterna i början av boken är nog så avancerade. Istället för att använda sig av kortare dialoger eller
enkla fraser använder läroboksförfattaren kompletta texter redan i det första avsnittet. Med rätt hjälp är
detta naturligtvis inte ett problem, men risken är att det kan avskräcka den elev som kanske kommer som
analfabet till kursen. Sammantaget för hela nybörjarstadiet är dock boken bra.
      Även när det gäller materialets relation till elevernas ålder är det viktigt att hitta stoff som täcker in
olika områden så att alla kan finna någonting man känner mer för. Framförallt får inte innehållet verka
barnsligt. Författarens beslut här att låta boken koncentreras till livet i en svensk familj under ett års tid
gör att också teman som dotterns förälskelse, de vuxnas gräl och minsta pojkens vägran att klä på sig för
att gå till dagis finns med. Det kan uppfattas både som stötande och löjligt av vuxna elever. Stoffets
anpassning till åldern på den tilltänkta målgruppen kan i viss mån diskuteras.



Är stoffet presenterat på ett språk som är begripligt för den som ska ta del av innehållet? De allra flesta
texter i boken är utformade som dialoger, vilket innebär att språket har en dragning åt det talspråkliga
hållet snarare än det rent skriftspråkliga. Ord som ”herregud” och ”ju” är mer frekventa i talad svenska än
skriven och dessa förekommer då och då i stoffet. Nedanstående utdrag visar exempel på texternas
talspråkliga drag:

- Mormor är ju inte riktigt klok, säger Sara till Lotta, när de träffas efter skolan. Vet du,
vad hon frågade, när jag var hos henne på hennes bröllopsdag? Jo, hon frågade, om jag
hade träffat nån kille, och hon frågade, vad han hette och var han bodde. Jag sa, att han
bodde på Hisingen och att han hette Hassan. Hasse, ja ja, sa mormor då. 27

Svårighetgraden i texterna är inte speciellt hög. LIX-värdet på den längsta, avslutande texten som finns i
boken28 är 28 vilket indikerar att texten är förhållandevis lätt. Det man istället kan lägga märke till när det
gäller den här boken är det lite annorlunda ordval som författaren använder. Man är inte rädd för att
blanda in ord som kan vara svårare för eleverna att ta till sig på detta stadium till exempel slang,
svordomar, påhittade ord som fantasiträfågel,29 och liknelser av typen familjens svarta får.30

      Språket i boken kräver en del handledning för en nybörjare att ta sig igenom, men är å andra sidan
autentiskt på ett sätt som få andra nybörjartexter är. Hur många pedagoger har inte fått kommentaren att
skolan och läroboken lär ut ett språk och att eleverna sedan möter ett (helt) annat på gatan? Övervägande
delar av materialet är fullt begripligt för målgruppen att arbeta utifrån och med hjälp av lärare och andra
elever ska inte språket i läroboken behöva vara avskräckande.

Speglar stoffet det mångkulturella samhället? Det går inte att blunda för att det är en slagsida åt det
svenska hållet. Boken har sitt fokus på svenska högtider, det vill säga uttalad svensk kultur. Här får
eleverna veta hur man firar julotta och midsommar, hur man lagar ärtsoppa och dansar ”Små grodorna”.
Även mer outtalad svensk kultur skymtar fram mellan raderna, som att svensken gärna går ut i skogen för
att finna lugn och ro.
      Boken försöker också kontinuerligt att knyta an till elevernas tidigare erfarenheter genom att be dem
göra jämförelser mellan sitt nya och sitt förra hemland. Fler aspekter av hur det är att tillhöra en annan
kultur än den svenska framkommer i bokens kapitel. I en text för författaren in ämnet via ett av barnen i
den familj boken kretsar kring: unga Sara blir kär i en kille från ett annat land. Texterna visar på en
diskussion kring hur det är att vara tillsammans med någon från en annan kultur, hur omgivningen
reagerar, hur Hassan (som Saras pojkvän heter) hamnade i Sverige, vad som hänt hans familj, hur Sara tas
emot av Hassans familj och så vidare. Det mångkulturella perspektivet har en slagsida åt det svenska
hållet, men andra kulturer berörs också i boken.

Består stoffet av olika typer av texter? Ett sätt att variera språkinlärningen är att hämta texter från olika
slags källor som tidningsutklipp, noveller, sångtexter, broschyrer etc. Det gör att eleverna får möta olika
slag språk, vilket skapar en verklighetsanknytning eftersom språket utanför klassrummets dörrar inte är
tillrättalagt som en lärobokstext. Hur medveten om det är Keyling? Kanske inte alls med tanke på att det
inte finns texter mer än vid ett tillfälle, en dikt av Kerstin Thorvall,31 som är hämtat från någon annan
källa än det eget skrivna i den här boken. Det finns dock uppmaningar till eleverna att vända sig till andra
medier för att på egen hand ta sig an andra typer av texter.

Behandlas olika språkliga element på ett varierat och autentiskt sätt? Grammatiken intar en viktig roll i
denna bok. Det påpekas i förordet att texterna har en grammatisk progression. Bokens tyngdpunkt ligger
inom detta område. Var och varannan sida har hänvisningar till den separata delen Liten grammatik. De
grammatiska förklaringarna anses så viktiga att man inte kan gå igenom dem fortlöpande i boken, utan
författaren har valt att placera dem i en egen bok. Ett undantag finns: boken avslutas med ett schema över
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substantivens olika deklinationer. Denna koncentration på den formella sidan av språket är inte helt
lyckad. Läroboken andas ett budskap: det är bättre att säga en mening korrekt än tio meningar med fel i
tre av dem. Det främjar inte kommunikation i alla lägen, vilket är ett viktigare mål för undervisningen än
grammatisk korrekthet.
      Varje kapitel går igenom minst en, gärna två eller tre, nya grammatiska aspekter. Flera explicita
övningar följer på varje nytt moment, övningar som eleverna kan göra individuellt, i par eller i grupp både
muntligt och skriftligt. Allt som oftast handlar det om att fylla i ett ord i rätt form på en tom rad i en redan
given mening. Grammatiska termer används kontinuerligt genom hela boken allt från genitiv och
pronomen till passivum och rörelseverb. Att grammatisk korrekthet står i centrum går inte att ta miste på,
men någon större variation än att arbeta med explicita övningar finns inte.
      Tyngdpunkten på den formella sidan av språket gör naturligtvis att andra delar får mindre utrymme i
boken. Det gäller till exempel arbetet med ordförrådet som inte är en lika stor och viktigt del i boken.
Trots det presenterar den ett antal olika sätt att arbeta med ordinlärning. Det finns inte någon ordlista till
materialet. Eleverna måste ha ett lexikon att komplettera materialet med, eftersom ordlistor saknas inte
bara i samband med kapiteltexterna utan också för övrigt. Grunden i ordinlärningen utgörs alltså av
texterna som eleverna sedan själva samlar ord från på egen hand för att arbeta vidare med. Här behövs en
hög grad av lärarstöttning för att eleverna verkligen ska ta itu och upprätthålla det arbetet.
     Det finns också uppmaningar att arbeta med fasta uttryck som ”Hur mår du?” men även fria
associationskedjor av typen ”Vad är vackert? Stjärnor på en svart himmel eller...”.32 Här finns chans att
samla in lite mindre vanliga ord. Vidare arbetar läroboken med ord i mer konkreta situationer, när man ber
eleverna ta med sig saker hemifrån som man sedan ska beskriva för varandra eller att man lär sig färgerna
genom att rita med olika slags färgkritor. Eleverna uppmanas också att samla ord i speciella grupper som
ungdomsord eller sammansatta ord samt att samla egna ord via TV, radio och tidning.
     Lärobokens sätt att strukturera uttalsövningar är i hög grad knutna till hörövningar, men boken i sig
tillför också annat material för eleverna att arbeta med. Man går exempelvis igenom reduktion redan i
avsnitt 1 och vid ytterligare tillfällen längre fram i boken. Annars är det främst prosodin som läroboken
redogör för. Det kan gälla ordbetoning, satsbetoning och betoning i hela stycken. Man arbetar metodiskt
med detta avsnitt och startar arbetet med att försöka hitta betoningen i enstaka ord, genom att markera var
i ordet betoningen ska ligga med fet stil. Betoningsträningen går sedan via betoning i fraser till att träna
betoning i hela texter.
      Bokens avslutande del omfattar 19 sidor där man går igenom regler för tal ock skrift. Här ges
översikter om svenskans accenter, intonation, reduktion, betoning och uttal rörande exempelvis skillnaden
på kort och lång vokal, omljud och sje-ljudet.
      Bearbetas de olika språkliga momenten på ett varierat och autentiskt sätt? Det är grundläggande att en
bok ser till att skapa förutsättningar för språkanvänding utifrån de övergripande situationerna läsa, tala,
lyssna och skriva. Detta gör boken utan tvekan och kan därmed bevisligen variera stoffet men kritik kan
ändå föras fram. Variationen i övningarna är liten då de grammatiska, skriftliga övningarna dominerar så
starkt.
      Boken klarar genom sitt val av tema att anknyta till verkligheten och genom att försöka att skicka ut
eleverna till världen utanför klassrumsdörren. Det är viktigt att ha klart för sig att just sfi-undervisningen
har en speciell situation som ämne: man lär sig som elev ett nytt språk i det land där språket talas. De
specifika möjligheterna för skolan att flytta in verkligheten in i klassrummet eller eleverna i verkligheten
är närmast unika. Keylings material skapar förutsättningar för att möten mellan dessa två världar ska
kunna ske.
      Ett bra exempel är avsnitt 24 där det finns ett arbetsområde knutet till telefonkatalogen med uppgifter
som får eleverna att bekanta sig med något så fundamentalt som en svensk telefonkatalog. Här finns
förutsättning för en anknytning till ”den andra världen” som är konkret och begriplig. Det är ett alldeles
utmärkt sätt att förbereda eleverna på en språklig situation man förr eller senare garanterat hamnar i.

6.3.2 Pedagogiskt perspektiv
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Möjliggör läroboken varierade och individanpassade undervisningsmetoder, redovisningssätt och
studiegångar? Ett sätt att få en varierad och autentisk språkmetodik är att försöka anknyta till världen
utanför skolans väggar och detta gör Keylings lärobok ofta. Här finns uppmaningar att besöka bibliotek,
kyrkor, synagogor eller moskéer, att gå och handla tillsammans samt att arbeta med tv, radio och
telefonkatalog.
      Keylings bok är vidare upplagd kring temat högtider. Det i sig är inget hinder  för att träna språket i
olika muntliga och skriftliga situationer, men däremot ger det ingen större variation i att öva språket i
olika sociala sammanhang. De flesta språkliga situationer är knutna till familjen och dess sfär.
      Ett tvärsnitt av bokens övningar visar på variation i uppgifter knutna till avsnitten i boken. Åtta avsnitt
har valts ut (avsnitt 1, 5, 11, 15, 21, 25, 31, 35) för att sammanställa vilka övningsuppgifter som knutits
till dessa kapitel. Det visar att dessa avsnitt erbjuder uttalsövningar, prosodiska övningar, dialoger som
kan skrivas och/eller läsas alternativt framföras som rollspel, diskussionsuppgifter, grammatiska
skrivuppgifter som även kan göras muntligt, uppmaningar att samla ord från olika källor samt
redovisningar muntligt och/eller skriftligt från aktuella TV-program eller tidningar. Det visar att
variationsrikedomen är stor.
       Boken möjliggör en varierad och autentisk undervisning, men underlättar den också för
individualiserad undervisning? Ett steg mot en individanpassad undervisning är att boken påfallande ofta
erbjuder möjligheter för eleven att knyta an till tiden innan man flyttat till Sverige. Författaren uppmanar
eleverna att ta med och spela upp skivor från hemlandet33,  berätta hur man lagar en maträtt hemifrån34

och att visa foton på släkt och vänner.35 Diskussionsämnen som föreslås är också hur pojkar och flickor
kan träffas i olika hemländer36 samt om, och i så fall  hur, man firar påsk enligt hemmets traditioner.37

       Dessa tillbakablickar med individens tidigare erfarenhet i centrum, tillsammans med den mängd olika
uppgifter som finns att tillgå i boken, gör att det går att arbeta individualiserat efter Keylings bok. Den
grammatiska progression som ligger som en drivfjäder i materialet måste dock anpassas utifrån den
enskilde eleven om en individuell studiegång ska vara möjlig.
       Uppmuntrar läroboken olika former av redovisningssätt? Man kan tycka att det egentligen borde vara
tvärtom: redovisningar i form av läxor, prov etc ska vara så lika som möjligt för att skapa ett rättvist
system av värdering gentemot eleverna och för att göra bedömningen av kunskapsnivå lättare för lärare.
Det blir fel att tänka att alla elever ska redovisa inhämtade språkkunskaper på samma sätt om man har en
undervisning som grundar sig på tanken att vägen mot målet kan skilja sig, men att målet är det samma.
Ska man visa att man har tillägnat sig reglerna för pluralformerna för substantiv måste man inte göra detta
på ett prov som är identiskt för alla. Jag kan tänka mig dialoger, uppsatser, prov, dataredovisning med
mera som visar att eleverna tillägnat sig detta. Det är viktigt att lärare och lärobok uppmuntrar varierade
sätt för eleverna att visa att man förstått.
      Keylings bok lägger inga hinder i vägen för detta förhållningssätt. Här finns olika möjligheter att
arbeta med och redovisa sin språkliga färdighet. Uppgifter som kan redovisas såväl muntligt som skriftligt
finns i stor mängd: intervjuer, att teckna och måla, att diskutera eller berätta enskilt, redovisa dikter och
tidningsnotiser, spela rollspel, laga mat, arbeta med fotografier och bilder, sång och att använda
kroppsspråk.

Medvetandegörs eleverna om olika inlärningsstrategier? Det faktum att boken erbjuder upp-
gifter med alternativa arbetssätt gör också att eleverna får chansen att komma i kontakt med olika
inlärningsstrategier. Här lär man sig inte språket genom att endast läsa, tala, lyssna och skriva. Uppgifter
finns där man ska spela rollspel, teckna och måla, att laga mat, använda kroppsspråk och känna på olika
saker med händerna. Alla sinnen och hela kroppen kan engageras i inlärningssituationen för att lära sig det
nya språket.

Motiverar läroboken till eget ansvarstagande för lärandet? Det närmaste man kommer en utvärdering för
att göra eleverna medvetna om sitt egna ansvar är frågan om vad de vill göra efter avslutad kurs i
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svenska.38 I förlängningen kan man tänka sig att denna fråga kan innebära att eleverna funderar över sitt
språk, eftersom det är av betydelse för vad man ska göra sedan. Har man ett språk som räcker för ett
arbete eller betyg gott nog för fortsatta studier? Detta försök till utvärdering är dock alldeles för vagt
formulerat för att medvetandegöra eleverna om det egna ansvaret för inlärningsprocessen. Det som kan
locka eleverna att själva arbeta vidare med boken och på så sätt ta över mer och mer av sitt lärande är att
boken arbetar med många öppna frågor av typen ”Firar man någon sommarfest i ditt land? Berätta! Visa
gärna med bilder och musik!”.39

      Hänvisningar till världen utanför boken är också bra och alternativa sätt att arbeta med en och samma
uppgift. Här kan nämnas exempel som att läsa dikter på hemspråket,40 att göra en budget tillsammans för
ett helt hushåll41 och att lyssna på musik både från Sverige och andra länder.42 Ytterligare ett sådant enkelt
grepp som att ständigt påminna eleverna om att lära sig minst fem nya ord varje dag utan att precisera
vilka fem ord det måste vara, gör att eleverna kan få upp ögonen för andra kunskapskällor än lärobok och
skola. Det kan leda till insikten att man själv kan styra sin språkutveckling och motivera till större eget
ansvarstagande.

6.3.3 Illustrationer

Utnyttjar läroboken färger på ett riktigt sätt? Boken domineras av tecknade illustrationer som Tor Morrise
gjort. Alla teckningar är gjorda i svart-vitt och inga andra färger används för övrigt heller. Text och bild är
svart på vit bakgrund hela boken igenom.  Svenska året runt innehåller en rikedom av illustrationer i form
av tecknade bilder på närmast varje sida i hela boken.

Samspelar illustrationerna väl med texten? De är bilder som har anknytning till texterna genom att
illustrera personer eller händelser från texterna på ett aktivt sätt. Dessutom har de ofta en komisk
anknytning som lättar upp de annars ganska textdigra sidorna i boken.

Fyller illustrationerna en uppgift i sig själv? Rätt utnyttjade är illustrationerna inte bara dekorativa bilder
som har till avsikt att tydliggöra textens innehåll. Bilderna i sig själva har vid flera tillfällen ett eget
berättigande. Exempel på detta är det tomma släktträdet som eleverna själva kan fylla i namn och/eller
foton på sina nära och kära,43 bilden för att beteckna hörövningar44 och illustrationen av ett hus för att
beteckna riktning och befintlighet.45 Sammantaget kan man därför konstatera att illustrationerna i den här
boken fyller sin funktion väl.

6.4 + 46 del 1 av Maria Gull och Britt Klintenberg (1996)

6.4.1 Stoff

Innehåller läroboken korrekt, aktuellt och objektivt stoff`? Undersökningen av stoffet i + 46 del 1 inleds
med frågan om korrekthet, aktualitet och objektivitet. Boken undviker att i någon större utsträckning
arbeta med givna fakta överhuvudtaget, vilket får till effekt att boken inte har några problem med att
presentera det stoff man valt på ett korrekt sätt. Jag har endast funnit två avsnitt i boken som kan vara
diskutabelt utifrån detta perspektiv: texten om MVC och BVC46 och stycket om hur man bor i Sverige.47

Problemet dessa områden kan stöta på är att de uppgifter som anges för hur det går till när man väntar
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barn i Sverige kan förändras och även så även siffror om hur många som bor i Sverige, hur många som
bor i hus etc. Då kan texterna, om de inte kompletteras med nyare uppgifter, bli missvisande.
      Att boken är tämligen färsk märks på de aktuella områden den behandlar. Ett exempel som visar detta
är att man valt att ha med en text om friskolor48 i boken, ett område som inte debatterats grundligt förrän
de senaste åren. Några problem med objektiviteten i texten finns inte heller.

Är stoffet anpassat till rätt stadium och ålder för målgruppen? Boken utger sig för att vara ett
nybörjarmaterial för vuxna. Stämmer detta? Den tar sitt avstamp i alfabetet och enkla frågor som ”Hur
stavar du ditt namn? Vad heter du? Jag kommer från Sverige. Varifrån kommer du?”. Svårighetsgraden är
inledningsvis alltså mycket enkel men stegras genom boken. Meningar blir till stycken och stycken till
flera texter per kapitel. Skrivövningarna växer ut från att stava namn till att skriva kompletta
meritförteckningar och uttalet går från att öva bokstävernas ljud till att öva betoningar i hela dialoger.
Nivån på materialet passar målgruppen.
      För att sedan kontrollera om stoffet är väl avpassat för vuxna måste ämnesinnehållet kontrolleras. Gull
och Klintenberg tar upp områden som berör vuxnas tillvaro och som därför passar bra för dem att studera.
Exempel på detta är blanketter för adressändring, texter om allemansrätten, att beställa tid hos doktorn och
om den svenska utvandringen på 1800-talet. Andra exempel på stoff som lämpar sig bättre för vuxna än
för barn är fackföreningarnas framväxt, texter om hur MVC och BVC fungerar samt en beskrivning av
vad en studiecirkel är. Sammantaget visar detta att läroboken har ett stoff som är väl avpassat vad det
gäller stadium och ålder för den målgrupp den vänder sig till.

Är stoffet presenterat på ett språk som är begripligt för den som ska ta del av innehållet?    När det gäller
språket i + 46 del 1 är det första intrycket av boken att den har ett tämligen enkelt språk med en vardaglig
och personlig grundton. Det verkar också vara varierat och innehållsrikt men kanske något tillrättalagt.
      Även på detta material har svårighetsgraden i texten granskats. LIX-värdet för den sista längre texten i
boken om fackföreningar i Sverige 49 ger 41 i läsbarhetsformel. Det innebär att texten rent principiellt
ingalunda är enkel utan ligger på en ganska normal nivå. Texten är  varken för lätt eller för svår.
   Ytterligare ett antal aspekter måste dock tillfogas för att kunna ge en mer nyanserad och riktigt bild av
språket i läroboken. Den vardagliga ton som boken ger vid första anblicken skapas genom att författarna
till exempel använder sig av teman som tillhör den språkliga sfär där inget fackspråk eller främmande ord
behövs som kan krångla till det hela. Det finns också ett litet antal sammansatta ord som gör att texten blir
enkel att läsa. Vid en kontroll av varje inledande text i de sju kapitlen visar det sig att det saknas
sammansatta ord i texterna i kapitel 1-2 medan kapitel 3 har två. Kapitel 4 har fyra, kapitel 5 tio, kapitel 6
24 och det avslutande kapitlet tio stycken. Bilden av språket i sin helhet i Gulls och Klintenbergs bok blir
att det, precis som stoffet i stort, är avpassat för målgruppen och är enkelt utan att därför bli barnsligt eller
tråkigt.

Speglar stoffet det mångkulturella samhället? + 46 del 1 gör det på ett varierat och annorlunda sätt. Ett
angreppsätt för att få elever och lärare att börja diskutera och arbeta med olika kulturer, är att göra som
man gör redan i inledningen av boken nämligen att visa en karta över hela världen och be eleverna att
berätta varifrån man kommer. Det kan leda till diskussioner om olika länder och olika kulturer. Ett enkelt
grepp boken också använder är att be eleverna göra jämförelser mellan sitt gamla och sitt nya hemland.
Frågor av typen ”Hur bor du nu? Hur bodde du förr?” förekommer och frågor om familj, tidigare yrke etc.
Dessa frågor kan även de leda vidare till diskussioner och ny kunskap kring andra kulturer än den egna.
      Ofta förekommer det fiktiva personer i berättelserna i lärobokens texter vilka har annat ursprung än
svenskt. Bland personer man möter här finns Yan från Kina, Tom från England och Pirjo från Finland.
Detta är  ett grepp författarna använder för att ge en mångkulturell bild i texterna. Ytterligare ett sätt att
leda in diskussionen på olika kulturer är det mer subtila sätt + 46 del 1 använder sig av i vissa rubriker till
en speciell typ av texter. Man använder sig exempelvis av överskriften ”Vad ska de göra?” och så
beskrivs två eller flera typsituationer utifrån teman i boken (i kapitlet om boende rör det sig till exempel
om tre olika typer av boende man har att välja mellan) och eleverna uppmanas att berätta hur de tycker att
textens huvudpersoner bör agera. Detta är ett underfundigt sätt att få elever att diskutera såväl uttalade
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som outtalade aspekter av både den svenska och den egna kulturen. Eleverna kommer att resonera utifrån
sin egen erfarenhetsbakgrund och därför ge olika argument för sina resonemang, argument som ofta
bottnar i antaganden man bär med sig från den egna uppväxten och den egna kulturen. Flera uppgifter av
den här typen finns i boken och med rätt vägledning av läraren kan dessa frågor leda till insikt om den
egna men också om andras kulturer.
      Bilden av den svenska kulturen ges även den utifrån olika perspektiv: det finns beskrivande delar om
vad firandet av svenska högtider kan innebära, exempelvis finns midsommarfirandet beskrivet,50 svenskt
1960- och 1970-tal, fackföreningar med mera. Man använder sig av en äldre svensk dam (Britta
Klintenbergs mamma) som språkrör för det svenska samhället. Hon ger sin version av Sverige och
svenskarna i ett historiskt perspektiv och en mycket bred bild av den svenska kulturen – både den uttalade
och den outtalade. Eleverna har en god möjlighet att få insikter i såväl den svenska som annan kultur
utifrån detta material.

Består stoffet av olika typer av texter? Boken använder sig av ett antal olika texttyper. Fiktiva texter
blandas med intervjuer, TT-utdrag och dikter. Det gör att eleverna får möta olika typer av språk och att
läroboken tar in lite av verkligheten utanför skolan på ett enkelt sätt.

Behandlas olika språkliga element på ett varierat och autentiskt sätt? Denna bok arbetar med grammatik
såväl implicit som explicit. Vill eleverna arbeta med specifika grammatiska moment finns en separat del i
bokens slut som bara behandlar grammatik. Mellan sidorna 191-224 behandlas ordföljd, verb, substantiv,
pronomen och adjektiv. Samtliga delar inleds med en enklare förklaring eller översikt och fortsätter med
övningar kopplade till momentet i fråga. Övningarna kan göras såväl muntligt som skriftligt och
innehåller exempelvis luckövningar där ord ska stoppas in, uppgifter att skriva egna meningar eller
avsluta redan givna meningar. Variationen är stor.
       Upplägget för grammatikundervisningen i den övriga delen av boken har dock ett annat angreppssätt
än den avslutande explicita delen. Den egentliga grammatikundervisningen sker via implicit
språkinlärning. Här nämns sällan ordet grammatik eller termer förknippade med det. Istället arbetar man
med grammatiken i ett sammanhang. Man får träna ordföljd, substantiv, pronomen ja, fler moment än de
som boken går igenom explicit genom att arbeta med vanliga uppgifter som att skriva och/eller berätta
något. Man kan öva verbens olika tidsformer med hjälp av frågor ur ett visst tidsperspektiv (jämför ”Vad
gjorde du igår?” med ”Vad gör du?”) och genom att träna olika typer av fortsättningar på frågeord tränas
bland annat ordföljden. Istället för att kontinuerligt arbeta med vissa grammatiska moment övas
grammatik allteftersom man arbetar med bokens material utifrån ett helhetsperspektiv. Författarna kan på
det här viset erbjuda elever och lärare möjlighet att arbeta med grammatikundervisning utifrån två olika
metoder: som en del av helheten för de elever som inte har en grammatisk referensram att falla tillbaka på
från tidigare studier, men även som något att öva exklusivt om man behöver det och har hjälp av den
grammatiska terminologin. Valmöjlighet finns.
      Nästa språkliga moment att titta närmare på är hur boken arbetar med ordförrådet. Även här är
variationen stor. Ett sätt att arbeta med ordförråd är att gruppera ord med en gemensam nämnare
tillsammans. Det kan gälla till exempel ord för grönsaker, bildelar, yrken etc. Detta sätt att arbeta med ord
varierar Gull och Klintenberg på tre olika sätt. För det första grupperar författarna själva ord efter en
gemensam nämnare, exempelvis ord för familj, kläder och bostad. För det andra kategoriseras hela uttryck
i olika grupper som hur du hälsar på svenska på olika sätt, hur man svarar i telefonen eller hur man
ursäktar sig. För det tredje uppmanas eleverna själva att samla ord som tillhör en och samma grupp ord
som till exempel uppgiften att samla in ord kopplade till mat.51

      Här finns också övningar på att förbinda ett ord med rätt förklaring, att sätta ord i alfabetisk ordning
och att arbeta aktivt med texter genom att stryka under och slå upp nya ord som man sedan ska förklara.
Andra sätt att fylla på ordförrådet är lucktexter som ska fylls i med egna ord, klurigheter som att hitta
namnen på kroppsdelar bland en villervalla av bokstäver, korsord och att arbeta med motsatsord och
sammansättningar. Variationsmöjligheterna när det gäller att träna ordförrådet är många i den här
läroboken.
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      Några ordförklaringar i form av ordlista finns inte i denna bok, men det är intressant att titta hur boken
organiserar introduktionen av nya ord. Görs det i form av ordlistor eller på något annat sätt? Visst finns
ordlistor utplacerade i boken, men det är inte så att varje nytt enskilt ord finns upptaget i någon lista, utan
det är upp till eleverna att organisera nya ord så att inte några glöms bort. Följaktligen finns inte heller
plats i boken för att skriva egna förklaringar till nya ord varken på svenska eller elevernas egna språk.
      När det gäller de två avslutande momenten, uttal och prosodi, har dessa en del gemensamma
arbetsmetoder. Det finns tämligen omfångsrika avsnitt för att träna dessa båda delar av språket. Uttalet
tränas kontinuerlig i ett avsnitt i varje kapitel som kallas ”öva – uttal”. Man börjar med att med hjälp av
illustrationer visa hur man ska forma läpparna för att åstadkomma vokalerna. I fortsättningen arbetar man
med att träna enskilda vokalers uttal, för att längre fram i boken öva på att skilja mellan två eller fler
vokaler. Det gäller både att lyssna till lärarens uttal, själv härma efter och försöka att identifiera
vilken/vilka vokaler det är frågan om. Det kan gälla till exempel att skilja mellan ila-illa-yla eller myt-
mytt-möt-mött.52 Konsonanter tränas också och en hel del övningar koncentreras till svårare konsonanter
eller konsonantpar som sk, ng, rd, rn, rs och rd.
      Övningar för prosodin finns för att såväl öva betoning i ord, meningar och hela dialoger. Man tränar
också på hur svenska språket reducerar en del i sitt uttal, det vill säga vi säger inte exakt vad det står med
bokstäver (jämför meningen ”Vad är det?” i skriftspråket med hur det egentligen låter: ”Va e de?”).
Sammantaget uppvisar den här boken flera övningar även när det gäller uttal och prosodi och lämnar inte
allt till kassettband och lärare att ta hand om. Gemensamt för de arbetsområdena grammatik, ordförråd,
uttal och prosodi är att övningarna är både varierade och verklighetstrogna.

6.4.2 Pedagogiskt perspektiv

Möjliggör läroboken varierade och individanpassade undervisningsmetoder, redovisningssätt och
studiegångar? En övergripande anmärkning är att + 46 del 1 innehåller en hel del material som kan
varieras på många olika sätt för att stimulera inlärning. Här finns olika typer av texter att läsa, att lyssna
till, att fylla på ordförrådet ifrån, att ha som diskussionsunderlag eller för läsförståelseövningar. Boken har
olika typer av skrivuppgifter för att kontrollera förståelse, stimulera fantasin etc. Många uppgifter går att
använda både för muntlig och skriftlig övning, både enskilt, i par eller i grupp. Talövningar i form av
förberedda och oförberedda inlägg, dialoger och debatter kan göras och underlag för rollspel finns i flera
av kapitlen. Är du i behov av mer struktur och helhetsöversyn ger de grammatiska övningarna tillfälle för
att få också det. En verklighetstrogen språksituation skapas så långt det är möjligt, exempelvis genom att
använda riktiga blanketter för övningar. Övningar med andra hjälpmedel som lexikon finns också.
      Den största möjlighet till variation i undervisningen skapas dock genom de ”Tag reda på!”-uppgifter
som finns i flera av kapitlen. Uppgifterna är forskningsfrågor knutna till olika områden som skola,
vårdcentral, apotek och hyresmarknad och innehåller frågeställningar som ”Var ligger din vårdcentral?
Vad är fri-kort och när får man det?” samt ”Hur får du en ny lägenhet om du vill flytta?”. Olika områden
gås på de här sätten igenom och variationen när det gäller metodik och inlärningsstrategier knutna till
dessa uppgifter är oändliga.
     Det är också redovisningssätten kopplade till dessa ”Tag reda på!”-uppgifter. Svaren på frågorna kan
redovisas exempelvis i broschyrform, i en dialog, som en väggtidning, genom att visa en film eller göra
ett rollspel med mera. Möjligheterna är många. Annars finns naturligtvis även mer traditionella
redovisningsmöjligheter av språkkunskaper utifrån detta material. Bra är också de repetitionsmoment,
”Kan du det här?”,  som avslutar varje kapitel och som exempelvis kan utgöra delprov i lärarens
undervisning.
      Stora möjligheter att variera både metodik och redovisningssätt utifrån läroboken finns alltså. Hur är
det då med möjligheter att individualisera undervisningen och studietakt om du vill arbeta efter Gulls och
Klintenbergs bok? Eftersom grammatiken till största delen är utflyttad ur det egentliga materialet och inte
heller ordförrådet bygger på att man följder en viss ordning, finns inga hinder för att exempelvis hoppa
mellan olika kapitel. Det gör att läraren kan ta upp det som är relevant för var och en av eleverna om man
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för övrigt har målet att individualisera undervisningen till denna grad. Även studietakten går att reglera
om elevantalet är stort, men man ändå vill följa denna bok. Genom att låta + 46 del 1 utgöra baskursen
som alla ska följa och sedan komplettera med annat material för de som vill och kan gå fortare fram är
möjligheterna till individanpassad undervisning stor.

Medvetandegörs eleverna om olika inlärningsstrategier? I varje kapitel finns ett avsnitt författarna kallar
för ”Lär att lära!”, som på ett mer specifikt sätt arbetar med att få eleverna att bli medvetna om  hur man
faktiskt kan tillägna sig språk på olika sätt. Eleverna får prova på och lära sig att använda lexikon som ett
komplement och testa olika sätt att aktivt arbeta med ordinlärning genom att exempelvis arbeta med
motsatsord eller med ord i nya meningar. Frågor kring hur du gör för att lära in till exempel grammatik
eller uttal hjälper eleverna att bli medvetna om hur man faktiskt går till väga och erbjuder också möjlighet
att få tips från andra om hur de gör för att lära sig. Boken visar på möjligheten att använda tidningar, radio
och TV som instrument för inlärning. Speciellt kapitel 6 och 7 fokuserar på att göra eleverna medvetna
om hur de lär och vilka alternativ som finns. Frågor som ”Hur du gör för att lära dig förstå bättre?” och
”Hur  gör du får att komma ihåg det du lärt dig?”53 gör att eleverna måste tänka igenom hur de faktiskt lär
och på så sätt även bli medvetna om de förtjänster och de brister som finns med dessa tillvägagångssätt.

Motiverar läroboken till eget ansvarstagande för lärandet? Genom att läroboken försöker få eleverna
medvetna om och hur de lär sitt nya språk har också grunden lagts för att lägga det största ansvaret för
inlärningen på eleverna själva. Läroboken arbetar aktivt med utvärderingar ända från kapitel 1. Samtliga
kapitel avslutas med en repetition och en utvärdering som författarna kallar ”Kan du det här på svenska?”.
Där  sammanfattas det viktigaste från kapitlet i fråga och avslutas med frågan ”Vad behöver du öva
mer?”. Eleverna får redovisa hur stor andel av sin tid man lagt ner på exempelvis grammatik eller
hörövningar, för att sedan själva bättre kunna utvärdera vad man behöver träna på. Detta ger goda
förutsättningar för att eleverna ska nå insikt i att det först och främst är upp till dem själva att lära sig
språket – ingen annan, varken lärare eller någon annan, kan göra det åt dem.

6.4.3 Illustrationer

Utnyttjar läroboken färger på ett riktigt sätt? Illustrationer i det här fallet rör sig både om teckningar
gjorda av Ulf Ragnarsson och en hel del fotografier från olika källor.54 Titelsidan är en modern
framställning där det finns teckningar, ett fotografi och färglada ytor. Väl inne i materialet ser det inte
riktigt likadant ut. Påfallande många sidor har varken teckningar, fotografier eller färger. Det finns
utrymme för att arbeta mer aktivt med illustrationer i läroboken.
    Färgerna är däremot något som utnyttjas väl i flera olika sammanhang. Många olika färger används och
de fungerar inte bara förskönande för materialet i stort utan fyller också en praktisk funktion, exempelvis
genom att markera vissa delar av fraser, som är fasta uttryck, med en viss färg medan resten av meningen
(där ord går att byta ut) markers med den annan: Jag förstår inte (röd) penna (svart).55 Färgerna nyttjas
också för att göra serier där bilderna i sig utgör en berättelse att arbeta med utifrån olika perspektiv till
exempel att samtala kring, skriva berättelser om, samla ord inom olika kategorier och så vidare. Man
särskiljer också de extrauppgifter som boken innehåller genom att markera dem med en särskild färg.

Samspelar illustrationerna väl med texten? Det finns utrymmer för text och bild att samspela ännu mer
aktivt i den här läroboken, men det finns en naturlig koppling mellan text och bild i de flesta fall. Ofta
anknyter bilderna till det aktuella temat för kapitlet ifråga.

Fyller illustrationerna en uppgift i sig själv? Alltför sällan får bilden utgöra startpunkten för
arbetsområdet. Fria associationer kring bilder fångar ofta delar av ordförrådet som man inte annars
kommer åt och denna potential utnyttjas inte här. Bilderna är annars av god kvalitet med aktuella personer
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i fokus, exempelvis prinsessan Viktoria och vänsterpartiets Gudrun Schyman. Det skänker aktualitet till
läroboken.

7     Resultat

• Vad bör en lärobok i sfi på nybörjarnivå för vuxna innehålla?
• Vad är tecken på god kvalitet för en lärobok i sfi?

Det finns vissa komponenter som måste finnas med i en lärobok för sfi-undervising. Till dessa
komponenter räknas ett stoff som är inte är för faktabetonat, utan som ständigt kan kompletteras med nya
uppgifter. Det ger boken en längre livslängd. Stoffet måste dessutom vara korrekt och objektivt.
      Läroboken bör också vara avpassad till sin målgrupp ifråga om ålder och nivå. Den ska börja med
alfabetet och sedan gradvis öka det språkliga inflödet. Stoffet ska presenteras på ett språk som man kan
anta vara begripligt för dem som ska arbeta med boken och materialet bör vara sammanställt utifrån ett
flertal olika källor, inte bara en.
      En vilja att belysa det mångkulturella samhället måste också finnas i en lärobok av det här slaget. Det
innebär att man inte bara fokuserar på svenska seder och bruk, utan att man också ger uppgifter där
eleverna själva måste göra jämförelser med andra kulturer. Viktigt är också att läroboken har såväl
implicit som explicit grammatik. Grammatiken ska inte betonas mer än andra språkliga moment, men det
bör finnas regler för språkets uppbyggnad att tillgå i boken och övningar att göra knutna till grammatik
som ett komplement till den implicita grammantikinlärningen.
      Ordförrådet bör tränas utifrån ett antal olika angreppssätt för att ge ett mångsidig och varierat innehåll.
Det måste ha anknytning till områden som är viktiga för en person för att klara av att aktivt kunna ta del i
det svenska samhället, det vill säga täcka in både privata och samhälleliga språksfärer. Ordförklaringar
ska också finnas i någon form. Uttals- och prosodisk träning ska ingå som ett kontinuerligt moment i
undervisningen. Samtliga dessa språkliga moment måste framställas på ett varierat och autentiskt sätt.
       Det bör också var möjligt att variera och individanpassa undervisningsmetoder, redovisningsätt och
studiegång utifrån läroboken. Det innebär att variationen i fråga om uppgifter inte kan inskränka sig till
”fylleri-övningar” och exempelvis bara fokusera på skriftliga uppgifter. Många olika moment måste
finnas med: skrivövningar, muntliga övingar, grammatikuppgifter, rollspel med mera både individuellt, i
par och i grupp. Finns detta i boken är det också lätt att variera redovisningssätten och läraren har en god
möjlighet att använda även bokens uppgifter som underlag för eventuella prov. Det blir också lättare att
individanpassa materialet om det finns fler alternativ att arbeta med ett och samma område.
      Studiegången kan varieras och individanpassas om bokens upplägg inte bygger på en kronologisk
progression i grammatiska övningar och ordförråd. Att vara tvungen att slaviskt följa en bok från första
till sista sidan gör inte undervisningen särskilt effektiv.
      Det är också betydelsefullt att läroboken innehåller material som gör eleverna, eventuellt med hjälp av
läraren, medvetna om olika inlärningsstrategier och som också gör dem uppmärksamma på det egna
ansvaret att lära sig själva lära. En lärobok i sfi bör innehålla ett sådant material. Det kan exempelvis röra
sig om uppgifter som varieras på olika sätt och som sedan efter utförandet utvärderar tillvägagångssättet.
Det kan röra sig om frågor som hur uppgiften genomfördes, vilket resultat man nådde, om man kunnat
göra den på ett annat sätt, vilket sätt passar just mig etc.  På så sätt nås en medvetenhet om olika sätt att
lära.
       Genom att ständigt följa upp arbetet med mer övergripande utvärderingar kan man även få eleverna
medvetna om att ansvaret och möjligheterna att lära sig ett nytt språk ligger hos dem själva – inte hos
läraren. Det kan vara särskilt nödvändigt just i en sfi-klass där elever kan ha helt andra erfarenheter från
auktoritära skolor där läraren är den som undervisar och inte eleverna som lär in. Det en självklarhet att en
lärobok i sfi ska visa på olika inlärningsstrategier för att eleverna ska kunna  nå sina mål, men också
påvisa elevernas eget ansvar för en lyckad inlärning.
      En lärobok i sfi bör också använda sig av illustrationer på ett varierat sätt för att utnyttja inte bara det
skrivna ordet utan också bilden för att förtydliga innehållet. Illustrationerna ska vara tilltalande
layoutmässigt och användas på ett sådant sätt att de inte bara nyttjas för att dela text som annars kan bli
för mastig. Ett sätt att använda bilder är att låta dem utgöra utgångspunkten för fritt skrivande,
diskussioner, ordsammanställan etc. Då blir bilden något mer än bara en förgyllning av lärobokens



utseende. Dessutom kan illustrationer på ett annat sätt än bara skriftliga eller muntliga förklaringar få
elever att förstå ordens betydelse och olika skiftningar.
      Sammanfattningsvis kan man säga att en lärobok i sfi som innehåller rätt stoff, har ett godtagbart
pedagogiskt perspektiv och där illustrationerna är godtagbara är en lärobok som har god kvalitet.

8    Diskussion

8.1 För- och nackdelar med respektive lärobok

I Österlings bok Svenska -  mitt nya språk  finns det flera tilltalande aspekter. Arbetet med ordförrådet har
författaren lyckats med på ett ypperligt sätt, framförallt tack vare den stora variation i övningar knutna just
till detta område. Att samtliga kapitel dessutom avslutas med ett repetitionsmoment  är mycket bra, samt
att varje kapitel har en tydlig målsättning.
      De teman som författaren valt att låta läroboken fokusera kring är relevanta för vuxenstuderande och
det är utmärkt att man gör ett allvarligt försök att spegla det mångkulturella samhället. Man knyter
upprepade gånger an till elevernas egna erfarenheter, vilket kan ge eleverna känslan av att vara
huvudperson i klassrummet.
      Till bokens förtjänster hör också grammatikupplägget och de många hänvisningarna till världen
utanför. Grammatik finns med från början, men inte i proportioner som är alltför avskräckande. Att sedan
lägga förklaringar och extraövningar i en avskild del gör att både elever och lärare kan använda detta vid
behov och inte låter undervisningen styras av  detta.
      Författaren vill även få eleverna att se att språket inte bara kan studeras i en lärobok med hjälp av en
lärare. Det är positivt. Det språk som eleverna möter i den verkliga världen är inte med nödvändighet
exakt det man finner i läroböcker – även om Österling kommer nära nog. Därför ska man utnyttja tv,
tidningar och radio precis som läroboken uppmanar eleverna till.
     Negativt i boken är dess gråa intryck. Här finns sidor som likt en bok i matematik radar upp övningar
med svart text på vit bakgrund utan en enda färgklick på sidan.  Det erbjuds också dåligt med hjälp om
man vill träna uttal och prosodi. Faktarutorna känns gamla och det gör också de traditionella mönster som
illustrationerna ibland ger uttryck för exempelvis gällande könsrollerna. Den största bristen är dock
oförmågan att göra eleverna uppmärksamma på olika inlärningsstrategier och vikten av eget
ansvarstagande för sina språkstudier.
     Till de starka sidorna i Cerús Vi ses! Vi hörs! 1  kan räknas nivån i materialet. Det är en nybörjarbok
med ett rikligt språkligt inflöde som den som inte kan någon svenska alls har stor glädje av. Det är också
bra att det finns uttalsövningar även i det skrivna materialet och att det läggs stor vikt vid hörövningar. Att
lyssna och härma om och om igen är grunden för ett bra uttal. Ett gott uttal hjälper också  läroboken
eleverna nå genom att använda sig av många visor i materialet. De inte bara främjar ett gott uttal utan de
upprepar också ord om och om igen.
       Även illustrationerna i den här boken är bra. De tillför eleven ytterligare möjligheter att förstå orden.
Men bäst av allt är ändå avsnittet med lärartips och förslag till arbetsgång. Den gör att materialet kan
varieras i det oändliga, vilket är viktigt om skolan har tänkt sig att köpa in en bok som ska kunna
användas över en längre period. Lärartipsen hjälper läraren att förstå bokens uppbyggnad och kan lättare
motivera val av övningar för eleverna. Förslaget till arbetsgång ger exempel inte bara på ett sätt att arbeta
utan flera. Det är utmärkt.
      Trots allt det positiva finns det också delar i den här boken vilka inte är bra. Sångerna ger förvisso
chansen att öva uttal men de kan riskera att uppfattas som barnsliga också. Det är dåligt att boken inte
skildrar det mångkulturella Sverige bättre och att ingen som helst förklaring till grammatiska fenomen
finns. För den elev som har läst språk tidigare kan det vara till hjälp att se system i språket med hjälp av
grammatiken. Enkla grammatiska förklaringar borde finnas tillsammans med övningar på momenten, om
än i en avskild del.
      Mest problematiskt är dock att boken inte på ett mer uttryckligt sätt kräver av eleverna att de ska
reflektera över sin egen inlärning. Det måste vara en av skolans viktigaste uppgifter: att lära eleverna lära
sig själva. Fler utvärderingar och förslag på alternativa inlärningsstrategier som eleverna själva förstår
efterlyses.



    Det finns ett antal positiva aspekter också i Keylings Svenska året runt. För det första är det bra att det
finns en avskild del där man går igenom uttalsregler för svenska språket. Det kan underlätta för vissa att
inte bara härma för att träna uttal, utan att också ha regler att hänga upp det hela på. För det andra har
författaren lyckats att göra ordförrådet till ett område som är finurligt strukturerat som lockar eleverna att
arbeta på ett varierat sätt. För det tredje uppskattas de uppgifter i boken som är kopplade till världen
utanför: uppmaningen att gå till biblioteket och att arbeta med telefonkatalogen är bra exempel på sådana
övningar.
      Bokens negativa sidor överväger tyvärr dess positiva. Det första man slås av när man granskar den här
läroboken är all den explicita grammatiken. Flera grammatiska moment tas upp i varje avsnitt och övas,
övas och åter övas. Boken ger också ett lite tråkigt intryck, kanske beroende på att man bara använder sig
av teckningar och inga fotografier. Texterna och språket är redan från början tämligen avancerade och
ibland med ett innehåll som riskerar att uppfattas som lite barnsligt när ämnen som ungdomsförälskelser
behandlas. Det kulturella perspektivet har för hög koncentration på just svensk kultur och det saknas annat
textmaterial än författarens eget. Utvärderingen av arbetet är alldeles för generell för att den kan väcka
eleverna till ett eget ansvarstagande för sitt lärande.
    Vilka fördelar och nackdelar har läroboken + 46 del 1 av Gull och Klintenberg? Faktum är att det
mesta i den här boken är tilltalande, men några viktiga punkter ska kommenteras här. Framförallt är det
här ett material som lägger vikt vid att göra eleverna uppmärksamma på olika sätt som man kan använda
sig av för att lära sig ett språk. Vid varje kapitels slut måste eleverna fråga sig vad man lärt sig, hur det har
gått till och om resultatet varit bra. Det kan ge tips om hur man effektiviserar inlärningen. Genom att
eleverna lär sig att lära inser de också det egna ansvaret för studiernas framgång. Det är inte läraren som
lär dig något – eleverna lär sig själv med hjälp av andra. Det är en viktig insikt som den här boken lyckas
förmedla.
      Boken innehåller också många bra övningar kring uttalsträning och ordförråd. Grammatiken övas
både explicit och implicit, vilket är bra. Det är mycket lätt att individualisera grammatikundervisningen
utifrån ett material som detta. Elever som inte tillgodogjort sig grammatiken från det egna modersmålet
kan inledningsvis koncentrera sig på helfrasinlärning medan de elever som är hjälpta av att se system i
språket kan få de mest grundläggande förklaringarna här.
      Till allt detta positiva går också att lägga en nivå i materialet som är väl avvägd utifrån målgruppens
behov, teman som känns relevanta att ta upp och övningar som försöker anknyta till världen utanför
klassrummets väggar. Det är svårt att finna något överhuvudtaget i materialet som är så störande att det
kan räknas till bokens nackdelar. Naturligtvis finns det delar även i detta material som kan göras bättre
(fler illustrationer, bilder som skildrar det mångkulturella samhället och så vidare), men i grund och botten
är boken en väldigt bra lärobok i svenska för invandrare vilket förtjänar att framhållas.

8.2 Jämförelse av stoff, pedagogiskt perspektiv och illustrationer i läroböckerna

Dessa böcker skiljer sig åt på flera punkter, men några drag har man gemensamt när det gäller innehållet.
Alla innehåller de väldigt lite direkta fakta. Läroboksförfattarna har insett att det samhälleliga perspektiv
som en sfi-lärobok ska ha inte nås genom att man späckar boken med information, utan att man istället
håller boken aktuell genom att be eleverna själva ta reda på dagsaktuella fakta. Detta gör samtliga dessa
läroböcker på ett bra sätt: man har uppgifter där eleverna själva skickas ut till världen utanför
klassrummet dels för att träna språket, dels för att ta reda på relevant samhällsinformation.
      Gemensamt är också många av de teman man valt att låter böckerna fokusera på som exempelvis köpa
och sälja, på posten, på arbetet och familjen. Det är naturligtvis teman som är nödvändigt för en
nybörjarelev att ha ett språk för. Till dessa gemensamma drag kan också läggas ett enkelt språk med
många tillfällen till repetition i alla fyra läroböckerna.
      Ytterligare något som förenar dessa böcker är den stora variation man åstadkommit när det gäller
övningar kring ordförrådet. Samtliga böcker har lagt stor vikt vid att variera ordinlärningen. Det man
sedan skiljer sig åt på är att man arbetar på olika sätt med ordförklaringar, ordlistor etc. Det är endast



Österlings lärobok som har en komplett ordlista, medan man i övriga böcker måste sammanställa sin egen
som elev.
      Flera saker skiljer dock dessa böcker åt. Medan Keyling låter texterna redan från början vara mer
omfattande och inte har en start med alfabetsträning, har de tre övriga inledningsvis enklare texter och
man lägger också vikt vid alfabetiseringen. Texter man använder sig av är också av olika sorter: Keylings
bok använder sig nästan uteslutande av texter hon skrivit själv, medan Cerú väljer att också använda sig
av en hel del sångtexter. Österling samt Gull och Klintenberg använder sig av andra texter än de man själv
skrivit, till exempel skönlitteratur och tidningsnotiser. Samtliga läroböcker uppmanar också eleverna mer
eller mindre att arbeta med andra texter än de som är tillgängliga i boken.
      Läroboksförfattarna använder sig inte heller av samma strategi för att ge en bild av det mångkulturella
samhället. Medan + 46 del 1  och Svenska – mitt nya språk  ger bilder av såväl svensk som annan kultur
väljer Svenska året runt och Vi ses! Vi hörs! 1 att närmast fullständigt koncentrera sig på svensk kultur.
      När det gäller grammatik och uttalsträning finns likheter och skillnader mellan materialen. Keyling
väljer att låta den explicita grammatiken dominera grammatikupplägget i boken medan Cerú gör precis
tvärtom. Hos Österling prioriteras de explicita grammatikövningarna och Gull och Klintenberg låter
explicit och implicit grammatik finnas sida vid sida i sina läroböcker.
      Uttalsträningen innefattar också prosodisk träning och även på den punkten skiljer sig böckerna åt. I +
46 del 1 ägnas en stor del av boken till just uttalsträning, så eleverna är ingalunda utelämnade åt lärare
och/eller en kassett. Svenska året runt har också den uttalsövningar men i lägre grad. Istället har man ett
avsnitt i slutet där man hittar regler för uttal. Svenska -  mitt nya språk och Vi ses! Vi hörs! 1 är varandras
motsatser när det gäller att arbeta med uttal. Det finns inga som helst övningar för det i Österlings bok,
medan det är en högt prioriterad del i Cerús, där det övas bland annat med hjälp av det omfattande
sångmaterialet.
      När det gäller det pedagogiska perspektivet har dessa läroböcker ett innehåll och ett upplägg som
vittnar om att man är bekant både läro- och kursplan för ämnet. Samtliga böcker försöker också att knyta
an till elevernas egna erfarenheter, för att på det sättet underlätta språktillägnan och materialen uppvisar
också en stor variation bland övningarna. Detta bör också få till följd att det är lätt att variera arbets- och
redovisningssätt för eleverna. Det är även möjligt för läraren att utifrån samtliga fyra läroböcker lägga upp
en individuell studiegång för en elev och det är också möjligt att individualisera arbetet. Övningar kan
göra enklare eller mer komplicerade, de kan göras enskilda eller i par och så vidare.
      Det som skiljer dessa böcker åt är istället hur man försöker att få eleverna medvetna om olika
inlärningsstrategier, samt hur man arbetar för att få dem medvetna om det egna ansvaret för sitt
studieresultat. I princip kan samtliga böcker utges för att göra eleverna uppmärksamma på att det finns
olika sätt att tillägna sig ett nytt språk, utifrån det faktum att alla böckerna i olika grad arbetar med en stor
mängd skiftande uppgifter som gör att eleverna får prova på olika inlärningsstrategier: att arbeta ensam, i
par, muntligt, skriftlig, praktisk, med rollspel, genom att röra sig, mimik med mera. Men det är bara + 46
del 1 som faktiskt uppmanar eleverna att reflektera kring hur de bär sig åt när de lär. Detta att
medvetandegöra eleverna om hur man går till väga är oerhört viktigt för att man hela tiden ska kunna ta
till sig ny kunskap. Det endast är Gull och Klintenbergs bok som på ett bra sätt stöttar lärare och elever att
forma en undervisning med det livslånga lärandet som mål.
      + 46 del 1 är också den lärobok som på bäst sätt arbetar med kontinuerliga utvärderingar för att
eleverna ska bli medvetna om hur det går i studierna. Genom att ständigt be dem reflektera över om det
går bra eller inte, och varför det är så, ökas den egna medvetenheten  hos eleverna för att ett språk inte är
något statiskt som man lär sig bemästra genom att läsa det någon timme om dagen.
      Sammanfattas därför det pedagogiska perspektivet gällande dessa läroböcker kan man konstatera att
det finns betydande skillnader dem emellan gällande  inlärningsstrategier och eget ansvar. Även om
samtliga böcker kan anses följa rådande styrdokument och är möjliga att arbeta med individualiserat
utifrån brister en majoritet av läroböckerna i det viktiga arbetet att göra eleverna medvetna om det egna
ansvaret för sin språktillägnan.
      Avslutningsvis några kommentarer kring jämförelsen av illustrationerna i de olika böckerna. Samtliga
böcker utom Keylings bok arbetar såväl med tecknade bilder som fotografier. Endast Gull och
Klintenbergs bok arbetar med fler färger än svart-vitt och blått. Detta indikerar att böckerna har en hel del
gemensamt när det gäller illustrationer, men naturligtvis finns även sådant som skiljer dem åt. Viktigt är
att bilderna inte bara blir något som förhöjer bokens utseende, utan att de leder till ett mer aktivt
språkstudium. Österlings bok har förvisso uppenbara kopplingar mellan illustrationer och texter, men



nöjer sig med detta. Cerús lärobok har ett helt annat förhållningssätt till bilderna, vilket hon delar med
Keyling och Gull och Klintenberg. I dessa böcker används illustrationer för en mängd olika saker: för
grammatiska ändamål (förklara singularis och pluralis), för fria associationer, som ordförklaringar med
mera. Bilder har en förmåga att förtydliga när ord ibland bara förvirrar och kan sätta fart på den mest
tystlåtne talaren eller den mest motsträvige skribenten. I varierande grad har dessa läroboksförfattare
insett detta.

9   Slutord

Hur förhåller sig då undersökningsmaterialet till problemformuleringarna? Samtliga läroböcker har stoff
vilket till största delen är korrekt, aktuellt och objektivt. Österlings lärobok, tillsammans med Gull och
Klintenbergs, har också ett innehåll som är avpassat till rätt stadium och ålder, medan Cerús och Keylings
böcker brister något i detta avseende.
    Alla böcker har också ett språk som måste anses vara begripligt för målgruppen ifråga, medan man
skiljer sig åt i hur det mångkulturella samhället skildras. Åter är det Österling och Gull och Klintenberg
som gör ett allvarligt försök att anlägga ett mångkulturellt perspektiv på sitt stoff, medan Cerú och
Keyling i alltför hög grad fokuserar på det svenska samhället. Det är också dessa två läroböcker som är
sämst på att använda olika typer av texter.
       Språkliga moment behandlas i undersökningsmaterialet på ett varierat och autentiskt sätt.
Sammantaget visar detta att endast Österlings och Gull och Klintenbergs läroböcker innehåller rätt stoff.
      När det gäller det pedagogiska perspektivet möjliggör i stort sett samtliga böcker varierade
undervisningsmetoder, redovisningssätt och studiegångar. Det är endast Keylings och Gull och
Klintenbergs läroböcker som försöker uppmärksamma eleverna på olika inlärningsstrategier och bara
sistnämnda författarpar som arbetar med att motivera eleverna till eget ansvarstagande för lärandet.
Sammantaget pekar detta på att det endast är Gull och Klintenbergs lärobok som har ett godtagbart
pedagogiskt perspektiv.
      Vid analysen och utvärderingen har det också framkommit att endast Cerús och Gull och Klintenbergs
läroböcker utnyttjar färger på ett riktigt sätt. Samtliga läroböcker har däremot ett tämligen gott samspel
mellan text och bild, men bara Cerú och Keyling låter illustrationerna till fullo utgöra en uppgift i sig
själva. Sammantaget är inga av dessa läroböckers illustrationer godtagbara.
      Utifrån en kritisk analys och utvärdering av det här slaget kan konstateras att trots att samtliga dessa
läroböcker i sfi vid en första anblick tedde sig som både mycket användbara och trevliga, uppvisar de
samtliga brister i olika avseenden. I förlängningen innebär detta också att läraren bör tänka sig för extra
noga om han eller hon planerar att lägga upp all sin undervisning utifrån en och samma lärobok. Rådet
måste istället bli att välja det som är bra ur flera läroböcker och komplettera det med andra läromedel.
Den fulländade läroboken i sfi verkar ännu återstå för någon att skriva.
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