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ABSTRACT 

Gustavsson, L. & Hult, H. (eds) Text och bild i läromedel: sju 

analyser av svenska som andraspråk. 

Texts and Illustrations in Instructional Materials: Seven Analyses 

of Swedish as a Second Language. Department of Communication 

Studies, University of Linköping , SIC 4. 

This report contains seven analyses of texts and i llustrations in 

instructional materials used in the teaching of basic skills to 

adult immigrants. The authors, representing several different 

research fields, discuss various aspects of three materials, 

chosen to serve as representative examples, e . g.: What is the 

visual code that af f ects the choice of illustrations and what 

implicit ideologies are revealed by these illustrations? What 

assumptions about the learner's knowledge and lack of knowledge 

underlie texts and illustrations? What dif ferent orders of 

presentation can be traced in different materials, as regards 

linguistic phenomena and the various skills to be acquired? 

Which linguistic forms and functions are represented in the 

materials and/or promoted when they are used? 

Linköping, 1983 

Copyright Department of Communication Studies 
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FÖRORD 

- OM LÄROMEDELSANALYS 

Finns det speciella grammatiska och pragmatiska regler för 

läromedelstexter? Måste läromedelsbilden vara pekboksmässigt 

entydig? Måste texten föra tanken till scenariot i absurdistisk 

teater? På vilka sätt bidrar läromedlet till att upprätta eller 

rasera det kornrnunikativa mönster som kännetecknas av den all

vetande lärarens dominans? Hur sammanvägs krav på t ex en de

finierad inlärningsgång med krav på ett autentiskt språk och 

ett autentiskt innehåll i texter och bilder? 

Frågor av det här slaget har ett allmänteoretiskt intresse. 

Läromedlets typiska funktion är att förelägga ett stoff för 

inlärning. I en undervisningssituation kornrner läromedlet att 

styra klassrumskommunikationen vad beträffar såväl form som 

innehåll. I synnerhet i språkundervisning , där språket inte 

bara är medel utan också mål, kommer läromedlet att starkt 

bidra till att definiera kommunikationens ramar. Läromedels 

analysen ger alltså forskaren möjlighet att i autentiskt 

material studera kornrnunikativa styrmekanismer. 

Språkundervisning syftar till att ge eleven kommunikations-

f ärdigheter i ett nytt språk. Läromedlen är mer eller mindre 

uttalat förankrade i olika språkteoretiska och andra traditioner. 

Läromedlen ger oss tillfälle att studera hur mål och medel i 

undervisningen konkretiseras olika beroende på skilda teoretiska 

grundantaganden. 

Analysen av karaktäristiska drag i läromedelstexter och -bilder 

kan identifiera viktiga skillnader mellan pedagogiskt material 

och material som framställts i andra syften. Sådana resultat 

kan öka förståelsen av och medvetenheten om vari det specifika 

ligger i undervisning som kommunikationsform och även vara en 

väg att ifrågasätta pedagogiska traditioner med deras förgivet

taganden och invanda synsätt. 
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De analyser som här presenteras utgår ifrån och hämtar exempel 

från tre specifika läromedel som bara har det gemensamt att de 

används i grundutbildning för vuxna invandrare 1 . 

Karin Aronsson, docent med bakgrund i psykologi och tf professor 

vid Tema Kommunikation , analyserar förhållandet bild - begrepp 

i läromedel. Med utgångspunkt i en jämförelse mellan pekbokens 

och läromedlets bildkoder diskuterar hon problem vid översätt

ning från bild till språk och från språk till bild, i synnerhet 

de problem som är förknippade med olika slag av mångtydighet , 

och diskuterar vidare vilka krav som ställs på bildmaterialet 

för att det skall kunna fylla de olika funktioner som det väntas 

fylla i läromedlet. 

Mångtydighet - entydighet är ett centralt tema också i den 

analys av läromedelsbilder som Elisabet Haglund , fil dr i konst

vetenskap , gör. Efter a tt ha diskuterat under vilka betingelser 

bildmaterialet tillkommer i ett läromedel , uppehåller sig 

Elisabet Haglund vid den ideologiska inriktning som läromedels 

bilderna l åter framskymta och vad bilden kan tänkas förmedla på 

ett psykologiskt p l an . 

Inger Jacobsen , cand mag och verksam i e tt forskningsprojekt om 

andraspråks i nlärning vid Köpenhamns universitet, analyserar 

valet av innehåll i läromedlen. Vad förutsätter läromedl et att 

eleverna vet och inte vet och vad borde de enligt läromedlet få 

veta? Vilka möjligheter ger ett material för att i undervisningen 

behandla den kultur- och identitetskonflikt som eleven befinner 

sig i? 

Lennart Gustavsson, doktorand vid Tema Kommunikation, försöker 

i den ena av sina uppsatser att med utgångspunkt i säregna språk

former och speciella språkfunktioner som är vanliga i en utbredd 

läromedelstradition , definiera områden där forskning om läromedel 

i användning skulle kunna bidra till förståelsen såväl av kom

munikationsprocesser i allmänhet som av språkundervisning som 

en speciellt intressant , dubbelbottnad kommunikationssituation. 
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I s i n andra uppsats visar Gustavsson hur en viss språklig struk

tur, pass i v, i handböcker och l äromedel presenteras enbart som 

språklig form och diskuterar vilka steg som återstår att ta 

innan v i får beskr i vningar och övni ngsmaterial som kan brukas 

för undervisni ng i språk i användning. 

Peter af Trampe , språkvetare verksam vid avdelningen för två

språkighetsforskning vid Stockholms universitet, där han nyligen 

d i sputerat på en avhandling bestående av två experimentella 

studier i språkpedagogik , uppr ättar en typologi för inlärnings

gång, progression , i läromedel. Han behandlar dels progression 

i s tort (produktion vs perception ; tal/hör vs skri v/ l ä s ; l äs

inlärning på L1 vs L2) , dels progress i on i det språkl iga stoffet 

(bokstavsförråd ; relationen ord - bokstav ; ordstruktur) . 

Eija Kuyumcu , som själv är lär are inom grundvux och även har 

erfarenhet av läromedel sproduktion , visar vilka kriterier som 

kan användas vid val a v läromedel för en viss typ av undervis 

ning och tar upp vad som kan vara ett läromedels för- resp nack

delar i spec i ella s i tuati oner . 

Samtl i ga b i drag är bearbetningar av föredrag som hölls vid sym

posiet "Läromedel i grundläggande utbildning för vuxna invand

rare " vid Tema Kommunikat i on i november 1982 . De o l ika analys

erna hämtar till stor del åskådningsmaterial från tre specifika 

läromedel , men denna skrift skall därför inte läsas som en ut

värdering av dessa , utan som en diskuss i on av teoretiskt och 

principiellt intressanta aspekter av l äromedel , med utgångspunkt 

och exemplifiering i ett konkret, gemensamt material. De sex 

artikelförfattarna har i nbjudits att medverka för att företräda 

olika kunskapsområden och forskningsintressen, inte primärt på 

grund av egna direkta erfarenheter av grundvux (även om flera 

av dem har sådana eller liknande erfarenheter) . Tanken bakom 

denna skrift är att se vilka generella drag i läromedel som 

skilda ämnesföreträdare kan urskilja och det bedömdes då som 

ange l äget att inte ge alltför styrda direktiv . Den e nda givna 

utgångspunkten var att läromedlen skulle analyseras som vuxen-
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undervisningsmaterial, oavsett deras ursprungligen avsedda an

vändningsområde. Författarnas stora frihet märks bl a på att 

vissa av artiklarna vänder sig till forskarsamhället, andr a till 

verksamma lärare etc. Det är vår förhoppning att olika läsar

grupper skall kunna mötas och här finna stimulans till vidare 

forskning och kritisk eftertanke . 

Valet av material för de aktuella bild- och textanalyserna be

tingades av två krav: materialet skulle utgöras av sådana läro

medel 

- som faktiskt används i alf abetiseringsundervisning för vuxna 

invandrare, 

- som är representativa för olika läromedelstraditioner och 

pedagogiska mål . 

Valet kom då att falla på en försöksupplaga av ett läromedel 

avpassat för den aktuella målgruppen (Elam, M. (projektledare) 

Läseboken 1-7. Linköping: Fortbildningsavdelningen, 1979), ett 

material för läsinlärning i svenska lågstadieklasser (Björnshög, 

J. m fl ELS!. Stockholm: Esselte Studium , 1975) och ett övnings

material för invandrarbarn på låg- och mel l anstadiet (Knutsson, 

M- A. Välkommen ti l l Sverige . Stockholm : Språkförlaget Skriptor, 

1972). Det faktum att man inom grundvux- utbildningen använder 

läromedel som ursprungligen utformats för andra målgrupper, visar 

tydligt på den prekära läromedelssituation som råder inom denna 

utb i ldningssektor , en situation som enskilda, ambitiösa läro

medelsförfattare inte kan göras ansvariga för. Det är vår för

hoppning att denna skrift skall bidra till en fruktbar diskus

sion om läromedlets roll i undervi sningen och till att adekvata 

läromedel utvecklas för denna svårbemästrade undervisning. 

Denna skrift, liksom symposiet , har finansierats med s k forsk

ningsanknytningsmedel av INVUX- gruppen i Linköping, vars uppgift 

är att vidareföra arbetet med i nvandrarinriktade och vuxenin

riktade utbildningar inom lärarutbildningssektorn. Vi vill här 

rikta ett varmt tack till INVUX- gruppen för att den ställt medel 

till vårt förfogande samt till Esselte Studium och Fortbildnings-
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avdelningen i Linköping som gratis tillhandahållit sina respek

tive material. 

Linköping i maj 1983 

Lennart Gustavsson 

Tema Kommunikation 

Noter: 

Håkan Hult 

Pedagogiska institutionen 

1 . Grundutbildning för vuxna (grundvux) har till syfte att ge 

deltagarna kunskaper motsvarande åk 6, i synnerhet i läsning, 

skrivning och matematik. Grundvux vänder sig både till elever 

med svenska som modersmå l och till elever för vilka svenskan 

är ett främmande språk . Det ä r den senare kategorin som här 

står i fokus. 
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De som medverkar i denna skrift kan nås på följande adresser: 

Karin Aronsson 

Tema Kommunikation 

Universitetet i Linköping 

58 1 83 LINKÖPING 

Lennart Gustavsson 

Tema Kommunikation 

Universitetet i Linköping 

581 83 LINKÖPING 

Elisabet Hagl und 

Canadastigen 47 

181 46 LIDINGÖ 

Håkan Hult 

Pedagogiska institutionen 

Universitetet i Linköping 

581 83 LINKÖPING 

Inger Jacosen 

Inst f Nordisk Filologi 

Njalsg 80 

DK- 2300 KÖPENHAMN S 

Eija Kuyumcu 

Borgågatan 30 

163 22 SPÅNGA 

Peter af Trampe 

Inst för lingvistik 

Stockholms uni versitet 

106 9 1 STOCKHOLM 
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VERKLIGHETENS MÅNGTYDIGHET OCH PEKBOKENS BEGRÄNSNINGAR. 

OM BILD OCH BEGREPP I SPRAKLÄROMEDEL. 

Karin Aronsson 

Universitetet i Linköping 

Syftet med pekbokens bilder är att denotera (peka ut) . För det 

lilla barnet bereder exempelvis en bild av ordet BOLL inga svå

righeter , då konkurrerande ord som CIRKEL, KULA, HJUL ännu ej 

existerar i dess vokabulär. Den vuxne bildläsaren har däremot 

anledning att vara mer osäker , eftersom t om en enkel form 

(som cirkelns) ej längre kan uttydas på ett enda givet sätt . 

Verklighetens mångtydighet träder mellan bild och läsare. 

Den tes som jag här skall driva är att bilden i ett traditionellt 

språkläromedel delvis fyller samma funktion som pekbokens bilder. 

Den ger en bakgrund för den prototypiska frågan "vad är det?" . I 

det följande skall jag utifrån två konkreta läromedel i svenska 

för invandrare resonera kring pekbokens bildkod och kring i 

vilken mån nybörjarboken i svenska ansluter till denna kod (också 

då denna vänder sig till äldre barn eller vuxna) . En given fråga 

gäller här vidare under vilka betingelser bildurvalet i språk

boken kan och bör spränga pekbokens ramar . 

Konkretiseringar i det följande kommer att hämtas från teck

ningar ur ett läromedel som framför allt illustreras med teck

ningar (Välkommen till Sverige) samt från foton ur ett läromedel 

som främst är uppbyggt kring fotografier (Läseboken 1-7). Båda 

böckerna används i invandrarundervisningen i svenska. Den aktu

ella framstäl lningen baseras på en vetskap om att dessa två 

bildmaterial i många stycken representerar typiska sätt att 

illustrera nybörjarböcker i svenska för invandrare. Syftet är 

således inte att värdera två isolerade läromedel utan snarare 

att problematisera kopplingen mellan bild och begrepp samt att 

på olika sätt frilägga den outtalade bildkoden i nybörjarboken 

i språk. 

SIC 4 (1983) I 7-24 
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Vad gäller kopplingen mellan bild och begrepp berör jag i det 

följande två olika typer av översättningsproblem; å ena sidan 

från språk till bild och å andra sidan från bild till språk. I 

båda fallen gäller det problem kring mångtydighet och entydig

het, då de två uttryckssätten (språk, bild) många gånger inte 

kan ge ekvivalenta snittningar av den verklighet som skall be

skrivas. 

Den svårfångade verkligheten 

I ett språkläromedel gäller det bl a att avgränsa en gemensam 

verklighet som kan åberopas och kommenteras. För att gå vidare 

i undervisningen måste man veta att al l a elever besitter viss 

basal ordkunskap som gör det möjligt att gemensamt tala om 

exempelvis klassrumsmiljön eller om händelser i hemmet. Man 

måste kunna referera till vissa fenomen och veta att lärare och 

elev åsyftar samma objektiva verklighet (referensdomän) vare sig 

den består av kritor, tavlor, lärare eller av hundar, hus, 

lampor etc. 

Nu förhåller det sig dock så att också mycket enkla objekt som 

KRITA inte existerar i en enda given form (ur-kritan) utan upp

träder i bl a varierande färger och längder. Man kan ta fasta 

på variationen och antyda begreppsomf ånget genom att på samma 

uppslag avbilda långa och korta, vita och röda, hela och av

brutna kritor etc. I läromedel utnyttjas denna metod dock på

fallande sällan. Kritans "kritaktighet" kan också åskådliggöras 

genom att krita ställs mot andra objekt; exempelvis en svart 

tavla eller en pekpinne (till vilka krita kan relateras). Alter

nativt kan man direkt avbilda hur en krita används. I båda de 

senare fallen skapas en kontext som anger olika aspekter av 

begreppsinnehållet. Nybörjarboken väljer dock ofta att avbilda 

olika föremål utan att vare sig antyda kontext eller variation; 

i fragmentariserade avbildningar lösgjorda från eventuella sam

manhang. En bilds innebörd etableras i stället genom att läraren 

i undervisningen etablerar en viss koppling mellan ord och bild. 

Bilden kan sedan återkomma senare i texten och då med den 
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tidigare fixerade tolkningen . Det finns dock vissa komplika

tioner när det gäller att etablera en ordbild, d v s att fixera 

ett givet ord till en viss bild. 

I syfte att åskådliggöra några av dessa komplikationer, lät jag 

drygt sjuttio studerande på klasslärarlinjen ge spontana av

läsningar av en uppsättning bilder ur det tecknade materialet. 

Det visar sig då att mindre än en tredjedel ser boken krita som 

KRITA, medan drygt två tredjedelar i gruppen ser FLÖJT, PROVRÖR , 

BATONG, MASSAGESTAV, TRÄPINNE, EBONITSTAV etc. 

Figur 1. Krita. 

Problemet accentueras ytterligare inför mer komplexa begrepp, 

som exempelvis HUND. Vid samma perceptionsstudie visar det sig 

också att knappt hälften av de blivande lärarna uppfattar en 

bild av "hund " på avsett vis, medan återstoden avläser : SPETS, 

BLANDRAS, SCHÄFER, SVANS (den avbi ldade hunden har en prominent 

yvig svans) m m. En annan förment hund i det tecknade materialet 

avläses av det stora flertalet som en tax. Ett uppenbart problem 

är att betraktaren kan lägga sig på ol ika nivåer i begrepps

hierarkin; en högre (djur), en lägre (hund) och en än l ägre 

nivå (tax). Ställd inför en specifik sorts hund, t ex tax ser 

vi sällan en hund utan just en specifik sorts hund, t ex tax 

eller strävhårig tax; d v s vi väljer spontant en mer innehålls

rik to lkning. 

I samma tecknade material finns en bild av en pojke som ligger 

utsträckt med två kuddar som nackstöd, enligt texten en illustra

tion av PER LIGGER. Bara enstaka tolkningar bland de blivande 

lärarna sammanfaller med den avsedda. Drygt tre fjärdedelar av 
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avläsningarna går i stället ut på att PER SLAPPAR/RELAXAR/ 

VILAR/KOPPLAR AV etc. Återigen är det tydligt hur en mer inne

hållsrik avläsning får företräde framför en mer innehållsfattig. 

Det visar sig således att betraktaren spontant är inställd på 

att läsa in meningsfulla och intressanta samband i bilden. 

Detta innebär också att detaljer eller mer perifera aspekter av 

bilden kan lyftas fram i tolkningen. I det tecknade materialet 

förekommer en bild av TVÅ KLASSRUM. Denna bild tolkas på avsett 

Figur 2. Två klassrum. 

vis av ungefär två tredjedelar av högskolegruppen. Några per

soner i gruppen uppfattar dock teckningen som en bild av KVAR

SITTNING (vid en av bänkarna sitter en ensam gestalt, medan de 

två salarna för övrigt är tömda på elever) . Betraktaren har då 

dokumenterat ett mer aktivt förhållningssätt till materialet. 

Denna senare avläsning framstår för mig också som en mer djup

gående eller ''vitsigare" sådan (jfr Asplund, 1970). Fyndig

heten är självfallet kulturavhängig. En Xingu-indian utan skol

gång skulle exempelvis inte kunna se samma fenomen i just denna 

bild. Samtidigt kan man inte tala om en avsaknad av bildkompe

tens hos den oskolade Xingu-befolkningen eftersom samma grupp 

bl a kan skapa avancerade bilder i sin korgflätning. 

Försök att i bild uttrycka ett språkligt innehåll blir natur

ligtvis än mer problematiska då det gäller utsagor om sekvens 

och tid (hur indikerar man t ex IGÅR?) eller om hela yttranden 

där man i bildprojektion vill kunna identifiera yttrandets 
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olika led . Teleman (1982) har analyserat de vanskligheter som 

är förbundna med att försöka översätta språkets relativa pre

cision (vad gäller t ex tid , kausalitet) till statiska två 

dimensionella bilder. 

Jag har här behandlat olika problem när det gäller att över

sätta från språk till b ild . Utgående från dessa exempel är det 

möjligt att urskilja minst tre huvudtyper av komplikationer vad 

gäller läsart inför en given bild . 

Bildens polys emi 

En första komplikation gäller avgränsni ngen mellan figurativ 

och nonfigurativ avläsning. I vilken utsträckning skal l bilden 

(utifrån bokens intentioner) avläsas helt r ealistiskt och i 

vilken utsträckning är det tillåtet att också läsa in det som 

ej objektivt finns med i bilden? Skulle en av Picassos kubist

iska g i tarrer passera som GITARR i ett s pråkläromedel? Pro-· 

blemet blir vanligtvis int e satt på sin spets, men det är 

uppenbart att avläsningen FLÖJT vid ett lätt skuggat cylind

riskt föremål innebär en friare , mer nonf i gurativ t olkning än 

avläsni ngen KRITA. 

En annan komplikation gäller figur: bakgrund. Vad skall ses 

som bildens figur e ller dess egentliga innehåll? Är hunden en 

bakgrund till svans el l er är det hela hunden som utgör bildens 

essens? Som här visats i exemplet med svanstolkningen av hunden 

(med den yvi ga svansen ) går det e j att ~ priori normera vad som 

är en "korrekt" tolkning. I svans- tolkningen utgår läsaren 

endast från en del av b ilden i stället för den avsedda helheten . 

I andra fall avviker läsaren från författarens avsikt genom att 

tolka hel heten i stället för en avsedd del av denna. Exempelvis 

finns det i det tecknade material et en rumssituation som av

lästs på flera ol i ka sätt av den tillfrågade högskolegruppen. 
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Figur 3. Ett golv . 

Mindre än en tredjedel i gruppen fastnade för den "korrekta" 

tol kningen , ETT GOLV, medan övriga såg KALT RUM/RUM/CELLFÖNSTER/ 

FÖNSTERNISCH etc . 

Ett tredje avseende där individer skiljer sig åt sinsemellan 

gäller graden av utnyttjad översättningsfrihet ; spänningsfältet 

mellan bokstavlig och bildlig avläsning. Exempl et med KVARSITT

NING pekar på en läsning som gått utanför det konkreta eller 

det bokstavliga . Denna mer vitsiga tolkning är också mer ab

strakt än tolkningen TVÅ KLASSRUM . Omvänt är det kännetecknande 

för de "korrekta '' tolkningarna att dessa i allmänhet är bokstav

liga och poänglösa. 

I det föregående har jag velat analysera och ill ustrera några 

typiska översättningsproblem mellan b ild o ch språk. Uppenbart 

fungerar ändå bil derna hjälpligt i sitt konkreta bruk i språk

undervisningen . Hur skall då detta förklaras? Ett viktigt skäl 

tycks vara att man genom undervisningen etablerar ett mekaniskt 

avläsningsmönster e lle r e tt slags provisoriskt bildlexikon där 

varje bilds innebörd genom olika övningar fixeras och kopplas 

till bestämda uttryck . Samtidigt som man lär sig HUND på det 

nya språket får man också lära sig att bilden X står för he la 

djuret (och ej för dess svans) o s v. Betydelsen av de olika 

bilderna "läres " således ut samtidigt som olika ord på det nya 

språket läres ut; d v s man etablerar genom undervisningen en 

serie ordbilder eller läsarter. 
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Pekbokens bildkod 

Att genom övningar etablera ordbilder innebär att man i viss 

mening återskapar den tidiga verklighet där pekboken har sin 

givna uppgift. I det följande tar jag här upp vissa implicita 

regler i pekbokens bildkod och hur dessa har relevans för språk

läromedel. 

(i) Fenomen presenteras fristående från en eventuell kontext. 

Pekboken syftar till maximal tydlighet och förenkl ing . 

Detta innebär att olika fenomen visas isolerade, snarare 

än inbäddade i sina naturliga sammanhang . 

(ii) Bilden avläses figurativt. 

Pekboken bygger på realistisk framställning och realistisk 

tolkning. I språkläroboken tenderar man likaledes att för

siktigt hålla sig till en pekboks- realism. Det rör sig om 

ett mindre djärvt bildspråk än det som redan förskolebarn 

har mött i serietidningen (som förutsätter en förmåga att 

tolka starkt schematiska bilder) . Inför en given bild i 

språkläroboken skall läsa r en normalt välja enklast möjliga 

tolkning; d v s den tolkning som kräver minst slutled

ningskonst. Enligt denna regel bör man exempelvis i figuren 

nedan avläsa ett streck eller ett hängande snöre snarare 

än en stolpe eller en käpp (då den senare tolkningen 

kräver mer inferens). 

Figur 4. Streck eller stolpe. 

(iii) Bilden avläses ur ett frontalperspektiv . 

Pekbokens enkla objekt (som husdjur, hinkar, skor etc) 

visas normalt obeskurna och sedda rakt framifrån och ej 

t ex underifrån eller uppifrån. I enlighet med detta 
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perspektiv-val avläses F i gur 4 som ett bängande snöre 

snarare än som en daggmask sedd uppifrån. I skolbarns 

s k drodlar finner vi däremot framställningar som ofta 

går utanför pekbokens perspektiv-val. Flertydigheten 

bygger då ibland just på valet av perspektiv som i nedan

stående f i gur. 

0 
Figur 5. Två cirklar eller mexikan i sombrero. 

(Iv) Bilden avläses bokstavligt och ej bildligt. 

Det är ovan vitsigare att se en mexikan i sornbrero än en 

cirkel inringad i en annan. Det är analogt möjligt att 

skapa mening i närmast föregående figur genom att där 

avläsa en daggmask som gör reptricket. I den bildvärld 

där pekbokens bildkod gäller har dock alltid den bokstav

liga tolkningen företräde framför den bildliga . Utslätade 

bilder och utslätade tolkningar har företräde framför 

vitsiga tolkningar. Detta är när det gäller pekbokens 

ursprungliga läsare i viss mån påkallat (eftersom riktigt 

små barn ibland saknar omvärldserfarenheter för att kunna 

hantera komplexa bilder) . 

(v) Bilden avläses på en a priori given abstraktionsnivå . 

Då en vuxen använder en pekbok tillsammans med ett litet 

barn fungerar det ofta så att den vuxne initialt defini

erar vad bilderna föreställer genom uppmaningar som "titta 

på hunden! ". Detta innebär ett tillfälligt val av abstrak

tionsnivå , då ordvalet också skulle kunna vara t ex " titta 

på djuret !". Vad gäller läromedel för invandrare åter

skapar man på samma sätt denna (för länge sedan förlorade) 
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enkelhet genom att i undervisningen postulera att en 

hund är en HUND och inte ett DJUR eller en TAX o s v. 

Skall läromedlets skenbart enkla bilder fungera är det i 

många fall mer eller mindre nödvändigt att inför en given 

bild också föreskriva en viss abstraktionsnivå. 

(vi) Bilden återger oförargliga objekt och situationer . 

Pekboken vänder sig till olika kategorier av barn och 

föräldrar och bildurvalet bör inte stöta bort någon av 

dessa (bl a av kommersiella skäl; jfr Bettelheim & Zelan 

1982 om menlösa bilder i skolans ABC- böcker) . Följakt

ligen visas här en bildvärld som är tillrättalagd för en 

tänkt normalpublik. Uppenbart tycks skolan utforma också 

andra bildmaterial som vore de normativa (som om det som 

visas i bild därmed blir sanktionerat) . Sålunda förmedlas 

oförargliga bilder av en utslätad verklighet . 

Bild och association 

Pekbokens bildkod är en entydighetens kod , då den framför allt 

syftar till att reducera mångtydighet . Jag har hittills framför 

allt diskuterat i vilken mån de aktuel l a bilderna lyckas när 

det gäller att denotera ett avsett fenomen. Bilden i språkläro

boken har dock inte endast denotativa utan också konnotativa 

uppgifter (som syftar till att aktivera bibetydelser, associa

tioner). Bilden skall kunna öppna och utvidga klassrumsdiskursen. 

Om bilden skall ge upphov till samtalsöppningar måste det finnas 

något i den som vetter ut mot en vidare verklighet; något som 

väcker associationer . När det som här gäller läromedel för in

vandrare verkar det rimligt att sådana öppningar skulle kunna 

gälla både den egna och den nya kulturen . Uppenbart är bildens 

konnotativa uppgifter ej lätta att förena med pekbokens bildkod. 

Bilden i språkläroboken kan al ltså syfta till att aktivera 

tankar och ideer kring vissa givna ämnesområden, t ex sjukvård, 

fest. Bilden aktualiserar då aspekter av omvärlden som kan ge 

lärare och elev möjlighet att tala om en given tematik. Den ena 
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läsebokens förs t a fem avsnitt (av sexton) behandlar sålunda: 

famil j, arbete , lön , l ägenhet och mat . Vad gäl l er den senare 

tematiken (mat) f i nner man här en ser ie foton av matkassar , 

matvagnar, livsmedelsförpackningar. Dessa fragmentmässiga 

bilder tycks vara valda så att några människor inte skall 

distrahera från det avsedda begreppet som exempelvis VARUHUS. 

Samtidigt blir helhetsintrycket öde och bisarrt när läsaren 

möter bild efter bild av tomma varuhusgångar och stadslandskap 

utan människor. 

F i gur 6 . Ur avsnittet om mat. 

Av den aktuella bokens drygt sextio fotografier av gatubilder, 

affärsmiljöer etc saknas människor i mer än hälften . Om män

n i skor förekommer så är de bortvända eller förlagda långt borta 

i bildhorisonten. I enstaka fall går det dock att utläsa någon 

typ av mimik. Denna är dock mestadels uttrycksfattig . Neutrala 

och stumma ansikten dominerar. De uttryck som ändå förekommer 
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är leenden och ibland skratt och då (icke överraskande) vid 

bilder av umgänge och fest. Mer sammansatta uttryck somtrumpen

het , förvåning förekommer blott i några enstaka foton . I det 

ena fallet rör det sig om en lätt bestört bilförare i en arran

gerad bild av en " trafikolycka". 

En bild kan självfallet uttrycka ett stämningsläge el l er en 

situationell spänning med andra medel än mimik . En av läse

bokens mer laddade foton visar exempelvis e tt lekande barn på 

en refug; helt omedveten om den framrusande trafiken . Kontrasten 

mellan pojkens koncentrerade lek och trafiken gör bilden spän

ningsfylld. Annars är flertalet bilder tagna på ett sådant sätt 

att ingenting i situationen skall aktivera läsarens fantas i. 

Städerskor och diskare tittar på sitt a r betsmaterial, mödrar 

och expediter småler . Merparten foton är emotionellt nivel lerade . 

Uppenbart kan just denna fattigdom på uttryck ha ett värde när 

det gäller entydighet , syftning (dvs bilden visar i någon mening 

städning och ingenting annat) . Samtidigt torde dock fotografi

ernas frusna karaktär innebära att de är förhållandev i s dåliga 

bilder när det gäller att aktivera till samtal kring givna 

ämnesområden. Vill man anknyta till kursdeltagarnas egna kon

kreta upplevelser måste det vara så a tt bilder från mer samman

satta situationer bättre kan l ocka fram egna upplevelser e ller 

reflektioner. I någon mening finner vi att de frusna bilderna 

tolkar sig själva . Det finns från betraktarens sida inte mycket 

att tillägga. För övrigt bör man kanske också begrunda det 

faktum att läsaren inf antiliseras vid denna typ av mekanisk av

läsning , eftersom egentligen vare sig intellekt eller fantasi 

behöver engageras . 
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11 Il 

F i gur 5 . Eva arbetar . 

Det blir inför b ilden ovan trivialt att berätta att kvinnan 

ARBETAR (var je betraktare kan se att den avbildade kvinnan 

ARBETAR/ STÄDAR/ SVABBAR GOLV) . Därutöver är bilden anonym och 

stum. Ans i ktet är halvt bortvänt och det framgår inte om kvinnan 

är trött , mel ankolisk , lycklig eller vilken relation hon har 

till omvärlde n i övrigt. Detta foto , liksom många andra , har en 

nästan officiell karaktär . Vi skulle kunna finna just den här 

typen av stumma b ilder i instruktionsböcker eller statliga ut

redningar (bilde r från en "objektiv" verklighet . .. ). Alterna

tivt skulle ett språklär omedel i s t ället kunna byggas upp kring 

mer s a mmansatta bilder , rika på associationer och antydn i ngar 

el l er mänskligt sammansatta vad gäller sinnesstämning / uttryck . 

Om man beaktar Odd Uhrboms gruvbilder eller Sanders foton av 

olika borgare ä r det uppenbart fullt möj ligt att gestalta 

ARBETE samtidigt som bilden också kan upplevas och tolkas på 

andra plan ; d v s konstnärens foto vetter ut mot en vidare 

verklighet (av sociala och mänskliga sammanhang) . 
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Bilder som Sanders myndiga borgare speglar också något av den 

kultur inom vilken de avbildade personerna verkar. Också läro

medelsbilden borde kunna spela en viktig roll vad gäller 

kulturförmedling. En bild kan visa hur en svensk fjällko ser 

ut, eller Olof Palme eller en kaffekopp med mönstret Gröna 

Anna. Dessa fenomen kan uttryckas i text , men med mindre 

precision. Fotot visar en faktisk fjällko, medan en beskriv

ning i ord aldrig kan ge kons proportioner på ett sådant sätt 

att man med säkerhet kan känna igen verklighetens ko från 

textens ko. Bilder, och då inte minst fotot, har således en 

styrka, jämfört med skriven text, då det gäller att visa hur 

ett fysiskt objekt eller hur en person ser ut . 

Det verkar rimligt, inte minst ur pedagogisk synpunkt, att man 

i ett läromedel för invandrare utnyttjade fotots pregnans vad 

gäller att förmedla information om tex svensktfolkliv, historia, 

politik eller vad gäller att knyta an till andra kulturer . Det 

mest slående i de studerade fotografierna (liksom i det teck

nade materialet) är dock frånvaron av kulturbundna inslag. Bild

erna är påfallande kultur-nivellerade; en tecknad kaffekopp är 

anonymt fantasimönstr ad och en fotograferad kopp är neutralt 

vit. Flertalet tecknade och fotografiskt återgi vna personer är 

fångade utan att klädedräkten är intressant i sig (historiskt/ 

kulturellt) . Likaledes är ansiktena anonyma (och oförargl i gt 

utslätade) . I några fall förekommer kulturellt färgade bilder 

men då ofta relativt schablonmässiga sådana. I det aktuella 

fotomaterialet möter man exempelvis en äldre invandrarkvinna 

i huckle som tvättar för hand utomhus , medan den blonda kort

håriga kvinnan (läs : svenska kvinnan!) på samma uppslag tvättar 

i maskin. I massmedia möter invandraren på samma sätt oftast 

den "moderna" bilden av Sverige och utvandringslandet får stå 

för det som är gammalmodigt. Alternativt skulle det i ett l äro

medel kunna förekomma en mer mångfacetterad bildvärld med bilder 

av både det gamla bondesamhället och av dagens Sverige o s v . 
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Bild och identifikation 

Vid granskning av dessa läromedelsbilder finner man ofta att 

producenten tycks lägga sig på en olycklig "mellan-nivå"; 

bilderna är vare sig entydigt enkla eller mångtydiga. De lite 

halv-schematiska bilderna kommer på så sätt att vare sig fylla 

denotativa eller konnotativa funktioner i texten. Dessa bilder 

är tvåfalt trubbiga; dels är de fattiga på spänningar, antyd

ningar och dels skär de ej begreppsmässigt skarpt (denota

tionen är sällan entydig p g a just de översättningsproblem 

mellan språk och bild som diskuterades i början av denna fram

ställning) . 

En tanke bakom den emotions - och kulturnivellerade bilden är 

troligtvis att den skall underlätta identifikation från läsarens 

sida. Bildaktörernas utslätade och "vanliga" utseende skul l e då 

underlätta sådan identifikation. Det är dock inte yttre likhet 

som primärt skapar identifikation. Inför den skickliga serie

teckningen identifierar vi oss exempelvis inte genom yttre lik

het utan snarare genom att seriefigurerna upplever situationer 

och känslolägen som vi kan engagera oss i (samt genom en viss 

detaljfattigdom i dragen). Likaledes är det för läsaren möjligt 

att l eva sig in i en känsla el l er ett tillstånd speglat i ett 

foto av en person som avviker radikalt vad gäl ler t ex ålder 

och kulturell bakgrund (se också Aronsson, 1981). I ett inne

hållsrikt foto där den avbildade gestalten uttrycker någon typ 

av intressant sinnestillstånd ligger bildens informationsvärde 

snarare i hur välf ångat detta tillstånd är än i hur nära kläde

dräkt eller yttre attribut överensstämmer med betraktarens egna. 

Utifrån läsarens möjligheter till inlevelse måste man således 

beklaga de aktuella läromedelsbildernas stumhet. 

Estetik och autenticitet 

En värdefull skrift känner vi traditionellt igen bl a genom en 

påkostad estetisk inramning (som gyllenläder kring en helig 

skrift) . Hur ter sig de aktuella läromedlen ur detta perspektiv? 
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Vilket värde tillmäter samhället utifrån denna måttstock 

svenskinlärningen för invandrare? Som framgått av tidigare 

exempel prydes dessa böcker ej av illustrationer gjorda av 

etablerade fotografer eller konstnärer (autentisk konst). Det 

rör sig inte hel l er om ur andra aspekter påkostade bilder. 

Detta reflekterar då alltså ytterst en något halvhjärtad sats

ning på undervisningen i invandrarsvenska, inte från den en

skilde producentens, men från samhällets sida. 

De aktuella fotografierna har i många fall amatörfotots prägel . 

Amatörfotot som sådant saknar i sig inte pedagogisk potential 

i ett språkinlärningssarnrnanhang . Det skulle vara möjligt att 

t ex hämta intresseväckande bilder ur ett amatöralbum av en och 

samma familj sedd i ett tidsperspekt i v och i olika miljöer ; hur 

familjen bildas, växer, byter miljö etc. Detta skulle, utifrån 

en eller ett par välvalda familjealbum också kunna ge ett 

stycke spännande nutidshistoria . Vad som är olyckligt i det 

aktuella fotomaterialet är att det ofta förekommer icke autent

iska bilder eller pseudoreportage. Arrangerade bilder, som den 

tidigare omtalade ''trafikolyckan" är komponerade som vore de 

reportage-foton. Sådana bilder förekommer dock inte i reportage

liknande sekvenser. I stället presenteras en eller ett par 

händelsemättade bilder helt lösryckta från händelsens för

historia eller konsekvenser. 

Den tillrättalagda pekboksbilden ger ett isolerat fragment av 

verkligheten. I fotomaterialet, som också i detta avseende 

liknar pekboken, finner man exempelvis på ett och samma uppslag 

isolerade foton av: ett öga, en skomakare, en ambulans, en hink 

med skurborste, ett par fötter m m. Mindre tillrättalagda (mer 

autentiska) bilder tenderar att ge större helheter, exempelvis 

en hel människa och inte blott ett par fötter . Autentiska bilder 

blir med nödvändighet därmed också mer komplexa. Verklighetens 

hund förekommer med en viss husse, i en viss miljö etc, medan 

pekbokens hund existerar i ett vakuum. Att peka ut HUND i en 

autentisk bild kräver därför viss förmåga att abstrahera. Denna 

förmåga kan dock förutsättas när det gäller normalbegåvade 
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vuxna och barn i skolåldern (som boken i invandrarsvenska vänder 

sig till) . 

Barthes (1982) visar på hur det autentiska fotot har en alldeles 

särskild attraktionskraft genom det faktum att det utgör en sär

skild sorts verklighet : detta ögonblick har existerat! Bilden 

bekräftar och fixerar en situation på ett sådant sätt att den 

lever vidare också om den avbildade personen själv inte längre 

är i livet eller själv inte är medveten om att detta särskilda 

ögonblick har gestaltat sig just så som bilden visar. I foto

grafiet kan man så l edes frysa ett stycke verklighet . Denna 

speciella möjlighet hos fotografiet har lustfyllda kvaliteter . 

Man kan i viss mån tala om autenticitetens estetik. 

I samma skrift resonerar Barthes också om en unik bildkvalitet 

~nctum och karakteriserar därmed ett särdrag hos den bild som 

bokstavligt "genomborrar'' betraktaren ; d v s har en udd, en 

inbyggd spänning som gör att betraktaren måste bearbeta och i 

någon bemärkelse arbeta med bilden (exempelvis blunda för att 

ånyo rekonstruera bilden) . Läsaren kan inför en sådan bild 

också reflektera kring något som i bilden är oavslutat eller 

bara antytt . En diskrepant detalj, ett tomrum ... 

En tillbakablick på det aktuella fotomaterialet visar att dessa 

bilder kan beskrivas utifrån pekbokens bildkod snarare än i 

termer av punctum. Man möter oftast stereotypa och utslätade 

bilder. Endast undantagsvis ger de aktuel l a fotografierna 

intressanta antydningar om något utanför bilden. I en missriktad 

strävan efter entydighet försöker dessa böcker att undvika det 

autentiskas komplexitet. Som här tidigare visats smyger sig 

tolkningsproblem dock in också vid de enklaste utsagor och 

bilder. Genuin översättning mellan ord och bild är inte möjlig 

och motståndet mot mångtydighet är ett fruktlöst motstånd . 

Dold teori om bildavläsning 

Det utslätade bildurval som här diskuteras speglar en implicit 

teori om bild och bildavläsning. Denna modell, med rötter i 
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pekbokens bildkod, förutsätter att betraktaren saknar kritisk 

förmåga. Teckningar och fotografier får därför endast återge 

oförargliga fenomen och inte autentiska eller kontroversiella 

sådana. Vidare postulerar modellen att bildavläsaren är extremt 

fältberoende, d v s saknar förmåga att avkoda en figur sedd i 

ett sammanhang. De avbildade fenomenen måste därför presenteras 

som f ristående fragment och med ett realistiskt bildspråk. För 

det tredje ligger det implicit i bildurvalet att läsaren saknar 

induktiv förmåga . Av detta skäl visas a ldrig variation inom en 

begreppsklass utan endast en prototypisk representant; ur-kri~an, 

ur-hunden o s v. 

Om vi förkastar denna mode ll och i stället, i linje med en 

konstruktivistisk perceptionsteori, förutsätter intelligenta 

och aktiva bildavläsare (jfr Arnheim, 1974; Ihde, 1979) följer 

att läromedelsbilden borde gestaltas på helt andra sätt. Den 

ideala bilden kan här summariskt beskrivas med egenskaper som 

står i ett motpolsförhållande till några av de drag, med för

ankring i pekbokens bildkod, som här kritiserats: 

nivellering (emotionellt, kulturellt) autenticitet 

menlös het mening 

stereotypi - variation 

fragment helhet 

isolering sammanhang 

De motsatspar som här ställts upp handlar ytterst sett om 

slentrian eller förnye lse . Förnyelse är i sin tur också en 

kostnadsfråga. Vi lka resurser vill samhället ge till i nvandrar

undervisningen i svenska? Vill man kosta på genomtänkta (och 

därmed också dyrare) material i samråd med konstnärer och 

skickliga bildredaktörer? Skal l nybörjarboken i svenska ge 

något för sinnen och intelligens eller skall vi låta oss nöjas 

med den förvuxna pekboken? 
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BILDEN I SPRÅKUNDERVISNING -

den outtalade entydighetens syndrom 

Ett underligt huvud 

Elisabet Haglund 

f~l dr i konstvetenskap 

Det är en folkhögskola. Vi har ordnat en kurs i svenska för in

vandrarkvinnor . Man har krävt , att deltagarna bör ha genomgått 

de 240 grundläggande undervisningstimmarna. Den här lektionen 

projicerar jag en diabild på väggen för deltagarna i kursen. De 

är sju kvinnor och kommer från världens alla hörn . De är mellan 

26 och 69 år gamla. Målningen visar en väldigt enkelt tecknad 

kvinna, som står i målningens förgrund och som sträcker ut sina 

armar. Hennes huvud är däremot mera komplicerat. Konstnärinnan 

Anna Sjödahl har gett henne ett huvud, som hon lånat från en 

Picassomålning , Kvinna med blå krage, 1 941 . Det är ett typiskt 

Picasso-huvud, där kvinnans ansikte samtidigt är framställt ur 

tre eller kanske t o m fler perspektiv. Detta gör att ena 

ögat pekar åt ett håll, det andra åt ett annat, munnen sitter 

snett och fast porträttet tycks frontalt, så ses näsan i profil. 

Till höger bakom kvinnan i rummet finns en byrå med öppna lådor. 

Kläder hänger ur den och ligger på golvet. Till höger en obäddad 

säng. På väggen i bakgrunden en affisch, som föreställer någon 

modern punkig ungdom. En dörr står också öppen, genom vilken 

tonåringar tycks springa ut och in. Utan att tala om målningens 

titel pekar jag på kvinnan i förgrunden och frågar e l everna: 

"Vem tror ni det är som står där?" De tänker ett tag och skrat

tar och Anka från Jugoslavien, som brukar vara först att svara, 

säger: "Hon har ett lejonhuvud." Nej, säger en annan. Det är en 

kvinna, men hon har ett konstigt huvud. Varför har hon ett 

sådant huvud, frågar jag. "För hon är en mamma", säger någon. 

"Har man ett konstigt huvud då?" fortsätter jag. Till slut kom

mer vi fram till att målningen handlar om hur det kan vara i en 

familj och att Anna Sjödahl använt det där huvudet som tittar 

SIC 4 ( 1983), 25 - 38 
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åt alla håll för att uttrycka tonårsmamrnans förtvivlade situa

tion. - Exemplet med den här målningen, som just heter Tonårs

morsan och är från 1979, visar att man kan använda sig av kom

plicerade och mångtydiga bilder i undervisning för både barn 

och vuxna. Men då krävs det kanske en viss medvetenhet och 

öppenhet hos läraren för bildens uttryck och medel. 

På tryckeriet, där man gör bilderna till läroboken 

När jag i min hand fick de böcker, som man ämnade diskutera vid 

det här symposiet i Linköping, slog det mig genast, att jag 

ville ha reda på hur bilderna, som fanns i de här läromedlen 

och som på något vis i så hög grad präglade dem, egentligen 

hade kommit dit. Här fanns inte bara namnen på författarna, 

utan också på bildredaktörerna . Jag tog kontakt med ett större 

bokförlag och några veckor senare fick jag komma till bildredak

tionens måndagsmöte och kunde då träffa en grupp med sex bild

redaktörer. 

Eftersom många säkert är lika okunniga som jag var om vad bok

produktionen innebär, vill jag här referera, vad man på förlaget 

berättade för mig: Varje bok eller läromedel ges en ekonomisk 

ram , och storleken av denna blir den styrande faktorn i utform

andet. Man arbetar med mycket korta produktionstider . Därför 

är ofta både den ekonomiska ramen och tidsramen mycket snäva. 

Ideerna kring läromedlets pedagogiska utformning, i text och 

bild, kommer från de respektive författarna. Men nu för tiden 

ser man det som en viktig del i produktionen av ett läromedel, 

att bildredaktörerna kornmer in redan från början i planeringen. 

Tidigare var det nämligen så, att när läromedlet nästan var 

färdigt, då var det bildredaktörernas tur. Man diskuterar allt

så vilken typ av bilder man ska ha, vilken pedagogisk inrikt

ning bilderna ska ge, hur många bilder det ska vara i förhål

lande till texten, om man ska använda teckningar eller fotogra

fier eller båda delarna etc. Ifall man nu väljer att använda 

teckningar, blir det oftast så att man använder den tecknare 
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som är tillgänglig, dvs den som inom den givna tidsramen kan ut

föra arbetet. Att använda sig av fotografier som illustrations

material är billigare än att använda teckningar. Bildredaktörerna 

söker och köper vanligtvis fotografierna genom olika bildbyråer 

i Stockholm, där det finns ungefär 2 miljoner tillgängliga foton. 

Men ä ndå kan det vara mycket svårt att hitta just den bild som 

författarna och bildredaktörerna vill ha . Då kanske det krävs 

att en fotograf går ut och tar en bild, men det blir dyrare . 

När man sedan kommer till lay-outen är det oftast så, att texten 

sätts först och att illustrationerna sedan kommer att få sin 

plats i de tomrum som man lämnar för dem . På det bokförlag som 

jag besökte sa man att det blir för dyrt att i detalj p lanera 

textens och bildens utseende för varje uppslag. 

En av b ildredaktörerna, Lars Nyberg, angav vid mitt besök också 

en modell för de olika faktorer som man speciellt bör ta hänsyn 

till för att skapa ett så bra läromedel som möjligt. 

Fi gur A 

Estetiskt 
utseende 

Teknisk 
kvalitet 

Form, 
kvalitet 

Pedagogiskt 
i nnehåll 
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När jag hade tittat igenom de tre läromedel som skulle granskas 

till detta symposium, slog det mig att man genast kan avgöra 

vilken ideologisk inriktning l äromedlet har - ja, bara genom 

att se på bilderna. Om man nu skulle låna den ovan återgivna 

modellen för "ideal" bokproduktion, skulle man kunna införa 

ännu en elips, som anger "ideologisk inriktning; subjektivitet -

objektivitet". 

Figur B 

Estetiskt 
utseende 

Teknisk 
kvalitet 

Form, 
kvalite t 

Pedagogiskt 
innehåll 

Ideologisk inriktning 
(objektivitet-subjektivitet etc) 

Nästan alla läromedel är nämligen bärare av någon sorts ideologi 

och inget kan vara riktigt objektivt. Visserligen försöker man 

på bokförlagen att ta hänsyn till sådana här problem: Hur män 

och kvinnor avbildas, i vilken yrkessituation etc. Är handikap

pade barn med? Finns det barn som invandrare kan identifiera sig 

med? - Men man skulle önska att också den ideologiska helhets

bilden kunde diskuteras i större utsträckning. 

Inställningen till bilden som pedagogisk komponent 

Man måste tyvärr konstatera, att någon riktig medveten inställ

ning till bildens möjligheter och användning inte tycks finnas i 

någon större utsträckning hos läromedelsförfattare. Så tycks 

också vara fallet med de författare som planerat och utformat 

de här granskade läromedlen . 
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Varför man använt just den typ av bilder som man möter i läro

medlen talar man aldrig om. Inte heller hur bilderna ska kunna 

ses och användas. 

Man tycks endast ha någon sorts underförstådd vetskap om , att 

de ska vara så tydliga som möjligt . Att de ska vara så lätta 

som möjligt att avläsa och alltså inte kunna misstolkas. I 

språkundervisning måste detta kriterium vara det viktigaste. 

Men det får inte bli allenarådande . Som situationen nu är kan 

man tala om en underlig inställning till bilden, som yttrar sig 

i den outtalade entydighetens syndrom . 

I läromedlet Elsi , där bildmaterialet utarbetats mycket noggrant 

i samarbete med två tecknare som skapat en viss atmosfär (idyll), 

nämns i lärarhandledningen på 150 sidor nästan ingenting om 

bilderna. Det talas här om att bilderna ska stimulera barnen, 

och det tror jag är rikt igt , men v ilken typ av verklighets

presentation de står för eller hur b i lderna ska ses ur pedagog

isk synpunkt, om detta nämns inte ett ord. Vi citerar lärarhand

ledningen för Elsi: 

"Vi har i ELSI lagt in ett stort antal bilder från olika 

miljöer: från hemmet, skolan, skogen, stranden, lekplatsen, 

staden, landsbygden etc. Bilderna avser bl a att ge barnen 

möjligheter att träna sin iakttagelseförmåga och sin för

måga att på ett klart och förståndigt sätt i ord uttrycka 

vad de upplevt, vad de sett eller hört. Det är mycket tro

ligt att åtskilliga barn i samband med studierna av dessa 

bilder får stifta bekantskap med en del vanliga föremål och 

begrepp som de inte tidigare kände till. På så sätt stimu

leras utvecklingen av deras ordförråd." 

Sedan står det inte mer om bildmaterialet, som upptar mer än 

halva utrymmet i boken! 

I fallet Elsi har pengar alltså l agts ner på att skapa en genom 

bilderna stimulerande bok för barn. Däremot har inte förlags

pengarna räckt till de fyra arbetshäftena som gjorts till läse

boken. Här kan man se de mest hemska avarter på dålig t ecknings

kvalitet och fullständig brist på lay-out. 
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Läseboken är en försöksutgåva som tillkommit i en absolut kris

sit uat i on då i nget underv.isningsmedel funnits för att lära 

vuxna invandrare att läsa. Pedagogiken utgår från elevens var

dagssituation med allt vad den innebär av obegripliga s kyl tar, 

matvaror, identitetshandlingar etc. Detta behovsorienterade 

sätt att undervisa svens ka för invandrare som inte kan skriva, 

är säkert det allra bästa. Men om man läser den medföljande 

Lärarboken (dvs Läs ebokens lärarhandledning) behandlas knappast 

bildens funktion i undervisningen alls av de tre skrivande pe

dagogerna. Man tal ar t ex på sid 136 om "bildanalys av situa

tionsbilder " och "presentation av nya ord som ordbilder" . Vad 

des s a "situati ons b ilder " står för eller vad en "ordbild" kan 

vara för något diskuteras aldrig . Detta är säkert begrepp som 

bör def i nieras mer . Och det ä r kanske j u st för at t man inte 

har någon r i ktig kunskap om b i lden, som de också blivit så 

fullständigt undermåliga i denna för s öksutgåva . Det gäller 

främst teckni ngarnas men också fotografiernas kva l itet och även 

deras avläsbar het. Detkan nämligen vara svårt i bland att upp

fatta ordbilderna; ska b ilden ange ordet s tekpanna eller os 

(sid 42) , är det ' mun ' e l ler vad är det för något som avses 

(s i d35 ). 

Väl kommen har tecknats av författaren själv. Boken bygger näm

ligen på ett mate rial , som författaren för tio å r sedan , när 

inga läromede l alls fanns i svenska för invandrarbarn, utarbe

tade tillsammans med sina egna skolbarn för att hjälpa dem med 

att lära sig svenska. Sedan kom hela studiematerialet att 

tryckas . Tyvärr verkar det som om man har mycket små krav när 

det gäller just bildmaterialet , annars borde nog bokförlaget 

kunnat få fram ett bättre . Genom de här teckningarna blir 

världsbilden mycke t opersonlig och mycket " fyrkantig''. 

Man får en mycket stark känsla a v att läromedelsförfattare , men 

också de som arbetar på bokförlagen är ganska okunniga om eller 

inte riktigt har förstått betydelsen av bildens specifika ut

tryck och möjlighe ter till användning, trots att man i inlärning 

av språk huvudsakligen använder sig av just bilder av o lika slag 

för att förklara ordens betydelse . 
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Den genom bilden framstigande ideologien hos läromedlet 

I Välkommen talar de otroligt stereotypa teckningarna om en 

värld som inte finns. Detta sker, eftersom teckningarna har 

pretentioner att ge en entydig bild av vår verklighet. Denna 

extrema entydighet gör att läromedlet tappar sin förankr ing i 

verkligheten. De förenklade personerna och föremålen i teck

ningarna blir som manipulerbara marionetter. Barn blir dockor, 

hundar och kattor leksaker, stolar och bord blir dockskåps

möbler. Man ser i teckningarna läraren som står framme vid 

tavlan och pekar med en vass p i nne och eleverna sitter upp

radade i bänkarna . Alla positioner och rörelsemöjligheter har 

stelnat . I Välkommen framträder en värld där framförallt lag 

och ordning härskar . 

I Elsi ges till barnen en värld som är indränkt av en ombonad 

och vänlig trygghet . Genast i början av boken anges platsen 

för var barnen i läseboken tycks bo. Man ser på bilden, som 

täcker en hel sida, de röda och gula trähusen, som ligger på 

en mindre gata, där det t o m finns stoppljus vid övergångs

stället. Folk håller på och pysslar i trädgårdarna. Veden ligger 

väl uppstaplad på en grässlänt. Långt bort i bilden syns en 

cement bro: här går nog en motor väg på betryggande avstånd från 

de i träbebyggelsen boende barnen. Där långt borta skymtar 

också de grå hyreshusen i cement. Men det är alltså inte där 

som barnen i boken tycks bo. Nej , i farlig närhet av höghusen 

kommer barnen aldrig. I två andra bilder av den idylliska stads

kärnan kan de åter skymta höghusen i bakgrunden . - Att bo i ett 

rött trähus med vita knutar är säkert en boendeform, som fort

farande en svensk drömmer om och gärna vill identifiera sig med. 

Detta ideal överlämnar man till de små barnen, som ska lära sig 

läsa. Själv tror jag att Elsi till många delar är en stimule

rande, trevlig och nästan lite spännande bok för sjuåringar. 

Men denna typ av entydig idyll skulle kanske kunna balanseras 

med någon annan verklighet? Men hur sedan invandrarbarn kan 

förhå lla sig till denna ideala och arketypiska framställning 

av landet Sverige, det kan man ju undra. Att man använt Elsi 
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som alfabetiseringsmedel för invandrare tycks som helt befängt. 

I Elsi finns nästan ingenting som en vuxen utlänning kan identi

fiera sig med. 

När jag tidigt i höstas tittade på KDS' valaffischer som visade 

den trygga svenska familjen med tre generationer glatt till

sammans, kände jag igen tecknaren som hade framställt denna 

"eftertraktade" idealvärld. De påminde så mycket om omsl ags

bilden till Elsi. Det var samma tecknare som hade gjort KDS

affischen och som skapat atmosfären i Elsi! 

Läseboken, en försöksutgåva från Sö, är en bok som speciellt 

utarbetats för att lära vuxna invandrare att skriva och l äsa 

svenska . Här används också en mycket viktig utgångspunkt, som 

kan motivera invandrareleven att lära sig svenska. Man utgår 

från det direkta vardagslivet med allt vad det kräver av en 

socialt existerande person och vad detta för med sig av identi

tetshandlingar, skyltar, priser, matvaror etc . Det är ett bra 

pedagogiskt grepp inriktat mot det praktiska livet. 

Den mycket ambitiösa Läseboken tycks just genom bildmaterialet 

visa svårigheten att hålla fast v id den t yp av ideologisk in

ställning som man anger sig ha, i en situation där eleverna 

ska lära sig ett nytt språk samtidigt som de lär sig läsa. I 

Läsebokens lärardel, som ska förklara ideer kring läsmetoder 

och inlärningsgångar, kan man läsa på sid 24: 

"Till sist kan man säga om lärarrollen att det krävs mycket 

mera än de teoretiska kunskaperna . Speciel l t inom grundut

b ildningen för vuxna är det av vikt vad l äraren har för 

människosyn. Att vara grundutbildningslärare innebär inte 

att man 'idkar välgörenhet i nödens bakgårdar, problem

fyllda nya betongförorter '. Både välgörenhets - och missio

närstänkandet ska man verkligen försöka undvika när det 

gäller att anställ a lärare, vilken kategori det än gäller . 

Att de uts lagna existerar beror till stor del på de meka

nismer som tillåter dessa tankegångar i samhället. Det 

kanske inte alltid är de teoretiska kunskaperna som spelar 

en avgörande roll för resultaten. Förmågan att möta medmän-
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niskan på jämna villkor är lika viktig. Paulo Freire disku

terar i sin bok 'Kulturell kamp för frihet' (Gurnrnessons 

bokförlag 1974) denna människosyn på följande sätt: ' Om vi 

accepterar analfabeten som en person som lever i samhällets 

utkanter, leds vi att se honom som någon typ av 'sjuk män

niska', för vilken läskunnigheten vore 'medicinen' som 

skulle bota honom och göra honom i stånd att 'återvända' 

till den 'sunda' struktur fr ån v ilken han blivit skild. 

Lärarna skulle vara välgörande rådgivare, som far runt i 

stadens utkanter för att leta rätt på de envisa analfabet

erna, flyktingarna från det goda livet, för att återföra 

dem till lyckans barm genom att ge dem ordets gåva. " 

Genom illustrationsmaterialet i Läseboken skapas en världsbild, 

där man hamnar i just den ej eftertraktade svart- och vitskalan, 

i gott och ont- polariseringen, där l äraren blir den "välgörande 

rådgivaren". Det blir nästan som en besvärjelse. Och det moderna 

samhället är inte helt fritt från besvärjelser. "Tulle lille, 

Tulle, lu, / ... .. /Ska vi ta bort det onda? Nu!" säger man i 

Svenska Sesam. Ja , frälsar- och upplysningsviljan är i denna 

bok enorm. - Det verkar som, när nu väl invandraren har kommit 

till Sverige, det är bäst att man talar om för honom alla faror 

och allt ont, som finns både här och ute i världen, ja med en 

gång. Nu ! 

När man ska p resentera begreppet familj (sid 6) kommer den ensam

stående modern först på sidan och med det största fotot, medan 

den mer klassiska familjeformen kommer under och med mindre 

foton . Vi sserligen bör eleven med tiden få veta att den ensam

stående föräldern med barn är en vanlig familjestruktur i Sverige. 

Men här överdimensionerar man det som utlänningen kan uppleva 

som annorlunda. För att man först ska förstå det speciellt 

svenska? 

Ja, världen blir i Läseboken svart och vit. Och vem eller vilka 

blir det som utlänningen kommer att identifiera sig med genom 

dessa dåliga teckningar? På sid 20 ska man tala om LÖN. På en 
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Kap 4. Läs inlärning på svenska utan förproducerat material. 

kassa På sjukhuset. 
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bild ser man en lärare som med nöjt ansikte strålar framför 

två elever. Under henne finns fem tusenlappar avbildade. Bred

vid är en annan bild. Här är en städerska med ett bittert an

sikte. Under henne tre tusenlappar. Man kan inte tänka sig att 

invandraren skulle identifiera sig med läraren. Utan det blir 

nog med den bittra städerskan - ja, då blir det lyckan hos 

svensken och olyckan hos invandrareleven . 

På teckninga r som ska illustrera ett besök hos doktorn , ser 

man en skäggig man, som med stetoskopet lyssnar på patientens 

lungor. Den halvnakne patienten syns i profil bakifrån med 

nedfallna mungipor. "På sjukhuset" heter det på sid 25. Här 

framställs åter en patient bakifrån. När hon betalar pengar 

till mannen i kassan, möter hon inte mannens blick - han tittar 

nämligen allvarligt i bordet. När sedan patienten sitter fram

för doktorn, tittar hon med bekymmersamt formade ögonbryn också 

ner i bordet. 

Vidare, när begreppet spegel ska anges som ordbild, visar teck

ningen en kvinna bakifrån och i spegeln ser man hennes olyckliga 

ansikte. - Hjälper denna typ av bilder invandraren till bättre 

självkänsla och säkerhet? Nej, det tycks inte ha funnits någon 

vidare kunskap om vad en bild kan förmedla också på det psyko

logiska planet hos dem som planerat bildmaterialet till det här 

läromedlet. 

Till skillnad från de andra läroböckerna som diskuterats, har 

Läseboken en pedagogisk inriktning som bygger på en medvetet 

framarbetad ideologi. Men denna ideologi r ymmer också till 

vissa delar en farlig entydighet och en översittarmässig pek

fingermoral. Jag får samma känsla inför Läsebokens ideologiska 

framtoning, som Hans Magnus Enzenberger beskriver att han upp

levt i det svenska s amhället .Det var i höstas som han i Dagens 

Nyheter i en artikel lovprisade vår svenska demokrati, med dess 

folkliga politiska representanter. Men bakom denna kloka och 

vänliga fasad upptäcker han till slut något annat: " ... över

allt började jag vädra det förträngda och dess återkomst, den 
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unkna lukten av en allestädes närvarande mild, obeveklig 

pedagogik" . 

Läsebokens "pedagogik" ger inte heller något utrymme för livs

glädje, som kan ge eleverna stimulans. Stimulans till att lära 

sig ett nytt språk, men framför allt stimulans till att vara en 

samhällsvarelse i Sverige. Visserligen finns här en pådrivande 

diskussion om det svenska samhället, som säkert i många fall 

kan väcka elevernas intresse. Det råder heller inget tvivel om 

att de frågor som tas upp till diskussion är livsviktiga, men 

problemställningarna är al l deles för styrda utifrån hur vi 

svenskar ser det problemat iska i och hur vi uppfattar samhället . 

Att ge bild och motbild ... och kanske också skratta 

I inledningen ti l l denna lilla lärobokskomrnentar berättade jag 

om min egen upplevelse av att i undervisningen i svenska använda 

en mångtydig bild , som ju Anna Sjödahls Tonårsmorsan är. Här 

ser ju mamman lite knasig ut och man skrattar gärna åt henne, 

men hon talar ändå om en livssituation. Jag tror nu inte att 

endast sådana här bilder ska användas i språkundervisningen , 

men de kan vara ett livgivande komplement. Konstbilden är allt

så mångtydig. Den kan ha en personlig utgångspunkt i förhållan

de till det som ska förmedlas, den koncentrerar och laddar bud

skapet. Den vill ofta se världen med "andra ögon", färgen och 

formen stimulerar etc. En bra teckning eller ett bra fotografi 

leder upplevelsen framåt, i stället för att låta uppfattningen 

av verkligheten stagnera eller försena och hindra framväxten av 

något annorlunda. Konstbilden kan också i sig inrymma motsatta 

synpunkter och erfarenheter. 

Jag har här påtalat att bildens användning i pedagogiken tycks 

vara ett ganska outforskat område, vilket kanske också har 

framkommit i denna uppsats: 
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I Läseboken såg vi dåliga teckningar som var oaptitliga för ögat och gav en 

klicheartad och psykologiskt förvrängd bild av verkligheten. 

I Elsi såg vi stirmtlerande teckningar och ganska bra fotografier , men ur 

ideologisk synvinkel gav denna bok bara en söt idyll. 

I Välkommen låste de över tydliga och enkla teckningarna de sociala och 

psykologiska positionerna till en snäv och artificiell verklighet . 



39 

ALFABETISERING = INFANTILISERING ? 

- om valg af indhold i alfabetiseringsundervisningen 

Inger Jacobsen 

K~benhavns Universitet 

I det f~lgende vil jeg dr~fte sp~rgsmålet om indholdet i alfa

betiseringsundervisningen, med Elsi, Välkommen till Sverige og 

Läseboken som eksempelmateriale. Min grundlceggende antagelse 

er, at indvandrerne befinder sig i en kultur- og identitets

konflikt, og at det må Va3re vigtigt at bearbejde denne kon

flikt i undervisningen, hvad enten det drejer sig om alfabeti

sering, undervisning i svensk som fremmedsprog eller andre 

former for indvandrerundervisning. Undervisningsmaterialerne 

b~r la=gge op til, eller i det mindste ikke forhindre, at man 

i undervisningen dr~fter gla=der og sorger ved at have et til

h~rsforhold til to kulturer på samme tid, fordele og ulemper 

ved forskellige måder at leve på osv. Naturligvis: er i dealet 

ikke, at" materialerne eller lcereren leverer fa=rdige svar på 

de sp~rgsmål der kan stilles, men at deltagerne i undervisningen 

får lejlighed til at udveksle erfaringer og r eflektere over 

årsagerne ti:l kulturforskelle. Jo bedre man forstår sin situa

tion og de kraefter der virker ind på den, jo st~rre mulighed 

har man for at handle konstruktivt i forhold til den. 

Det f~rste kriterium for vurdering af materialer til indvand

rerundervisning er altså for mig: Hvilke muligheder giver 

materialet for at behandle kultur- og identitetskonflikten i 

undervisningen? Hvordan skildres konflikten de r hvor den be

handles direkte i materialet? Hvilke ansatser/åbninger er der, 

hvis temaet ikke spilles fuldt ud? Senere f~lger så andre 

vigtige kriterier, der hver for sig afha=nger af målet med 

undervisningen, men bortset fra lejlighedsvise overvejelser 

over sproget i materialerne; vil jeg se bort fra dem i denne 

omgang. 

SIC 4 (1983), 39- 55 
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Efter denne kortf attede programerklcering vil jeg gå over til 

at se på de naevnte materialer, der efter sigende alle tre an

vendes meget i alfabetiseringsundervisningen for voksne ind

vandrere. Hensigten er på ingen måde at vurdere materialerne 

som sådanne, så meget mindre som de to af materialerne er be 

regnet for helt andre målgrupper og det tredje kun foreliggeri 

en :forel~big udgave, men at diskutere valg af indhold i en mere 

konkret sarnrnenhceng. Forhåbentlig vil der gennem diskussionen 

af konkrete foreliggende materialer, der rent faktisk anvendes 

i undervisningen, tegne sig et klarere billede af, hvad kravet 

om en tematisering af kultur- og identitetskonflikten naermere 

indebcerer. 

Hverken Elsi eller Välkommen till Sverige er beregnet for under

visning af voksne. Når de anvendes i alfabetiseringsundervis 

ninfen for voksne indvandrere, må det ses som et udtryk for 

savnet af egnede materialer. Når der ingen egnede materialer 

findes, tvinges man som laerer til at bruge dem der ikke egner 

sig, indtil man får så megen rutine, at man begynder at lave 

sine egne materialer (eller indtil egnede materialer udkornrner) 

Elsi-materialerna henvender sig til svenske b~rn på syv år der 

netop er begyndt ät gå i skole. Dette er ikke stedet til at dis

kutere hvor godt Elsi l~ser sin opgave, men det er tydeligt, at 

man bestrceber sig for at skrive, så den syvårige kan leve med 

i bogens tekster. Man bestraeber sig på at skabe identifika

tionsmuligheder og finde stof der kan engagere en syvårig.· 

Her er hverdagshistorier og spaendende oplevelser , her er f~lel

ser, tanker og dr~mme - for syvårige svenske b~rn. At bruge 

sådan en bog i alfabetiseringsundervisning for voksne indvand

rere betyder for mig at se infantilisering af indvandrerne. 

Selvf~lgelig kan man lede efter nogle muligheder for at laese 

bogen anderledes end den er taenkt. Man kunne overveje at bruge 

nogle af bogens tekster som udgangspunkt for samtaler om b~rn 

og barndomsminder og forberede sig på at dr~fte b~rns opvaekst

vilkår under forskellige geografiske og historiske betingelser, 
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men så vidt jeg kan se, skal man vcere pcedagogisk akrobat for 

at kunne g~re noget sådant - og er man det, klarer man sig 

bedre uden forproduceret materiale. 

Rent sprogligt er Elsi- materialerne også problematiske i den 

sammenhceng der her er på tale. 0nsket om at bruge så mange 

korte lydrette ord som muligt, for at g~re bogen laeseteknisk 

lettere, f~rer til et meget specielt ordforråd. Man kan vcere 

kommet ret langt med tilegnelsen af svensk som f remmedsprog 

uden derfor at kende ord som "rev" og "vev" (i kontrast til 

"räv " og "väv") f .eks. Scetninger og tekster er ligeledes be

synderlige ind imellem og af samme grund , men det er der ingen 

grund til at komme ncermere ind på her . 

Välkommen till Sverige er beregnet til undervisningen i svensk 

som fremmedsprog for indvandrerb~rn. Sproget er simplere end 

i Elsi, og man henvender sig til en bredere aldersgruppe; mål

gruppen er b~rn i skolealderen, ikke kun de syvårige som i 

Elsi. Det barnlige består i, at tegningerne forestiller b~rn 

og i tegningernes primitive karakter. For så vidt som man kan 

tale om, at der er et milj~, e r det klasselokalet, med få und

tagelser. Men egentlig er der intet milj~ og intet liv i bogen . 

Der forekommer en rcekke (svenske) personnavne, og undertiden 

forsynes "personerne " med en alder, en adresse o.lign ., men 

individer b liver de aldrig . Der g~res ingen fors~g på at skabe 

en fiktiv virkelighed eller skabe en forb indelse til den fak

tiske virkelighed. Sproget refererer ikke til noget, når det 

kommer til stykket, det er uden reelt indhold. Man genkender 

sprogundervisrringstraditionen i denne måde at bruge sproget på , 

hvor ord og scetninger skal illustrere grammatiske regler, hvor 

sp~rgsmål- svar er en måde at trcene ordforråd og scetnings

m~nstre osv . : 

Är det en linjal eller en bok? 

Är det ett suddgummi eller en räknebok? 

Är det en bänk eller en dörr? 

Är det en klass eller en pärm? 

Är det en skola eller ett fönster? 

(Arbetsboken s . 10 og 18) 



Vad gör Eva? 

Hon sitter. 

Vad gör Åke? 

Han står. 

(Bildboken s. 15) 
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Den slags ytringer ville aldrig forekomme uden for sprogunder

visningssi tuationen. Hverken Eva eller Åke foretager sig noget, 

og intet fornuftigt menneske ville nogensinde vcere i tvivl om 

det var ett suddgummi eller en räknebok de havde foran sig. 

Smc,2Sr og margarine kan man tage fejl af, men ikke en bcenk og en 

dc,2Sr. Eugene Ionesco holdt en gang et foredrag, hvor han bl.a. 

fortalte, at inspirationen til hans absurde dramatik oprindelig 

stammede fra et forsc,2Sg han engang havde gjort på at lcere 

engelsk: Dette er et vcerelse. I vcerelset er der f ire vcegge, 

et gulv og et loft. Loftet er oppe, og gulvet er nede, etc. 

Han havde måttet opgive, fordi det rablede for ham. 

Et sted siger lcerervejledningen sågar selv, at sproget skal 

vcere naturligt. Bc,2Srnene skal lcere at svare "Ja, det gör han " 

eller "Nej, det gör han inte" til spc,2Srgsmål af typen "Lyssnar 

han? " , fremfor "Ja , han lyssnar " , "Nej, han lyssnar inte" (s13). 

Men derudover er der ikke gjort meget for naturligheden. Det er 

ikke fordi forfatteren ikke ved, hvad naturligt sprog er. Det 

kan vi se nogle få steder i materialerne . Et godt eksempel er 

dialogen "Hos skolsköterskan", hvor skolsköterskan modtager 

barnet med fc,2Slgende replik: "Hej på dig. Hur mår du då?" Typisk 

nok er teksten ledsaget af fotografier de få steder hvor sproget 

har en vis autencitet, hvor der ellers benyttes tegninger i en 

stereotyp barnlig streg. Her bevceger vi os fra sprogundervis

ningssituationen med dens sceregne måde at bruge sproget på, ud 

i den brogede virkelighed hvor sproget er ladet med betydning. 

Når jeg har tilladt mig at dvcele så forholdsvis lcenge ved det 

tomme sprog i Välkommen till Sverige, er det fordi jeg mener 

problemet er ret udbredt. Som sproglcerer har man brug for på

mindelsen igen og igen. Det er min overbevisning, at kommunika-
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tionen i klassevrerelset b~r ligne kommuni kat i onen uden for 

klassevrerelset. Sproget skal vrere autentisk, det skal vrere 

meningsbrerende - i alfabetiseringsundervisni ngen l ige så meget 

som i fremmedsprogsundervisningen. 

Selv om der som sagt også findes enkelte mere meningsfulde 

passager i Väl kommen t i ll Sverige, ophrever det i kke det ind

tryk jeg her har fors~gt at videregive: Välkommen till Sverige 

i alfabetiseringsundervisningen betyder ikke alene infantili

sering , men også idiotisering af indvandrerne - med mindre man 

vil hrevde , at indholdet er uden betydning, eller at lrereren 

kan skabe den mening teksterne ikke har. Fordelen ved Väl

kommen till Sverige er klar nok: ordforrådet er så beskedent 

og konkret , syntaksen så simpel , at selv indvandrere med be

skedne svenskkundskaber kan klare sig - vel at mrerke, hvis de 

er parate t i l at abstrahere fra sprogets betydningsside og til 

at affinde sig med så barnlige materialer . 

I modsretning til Elsi og Välkommen t i ll Sverige er Läseboken 

udarbe j det netop med henbli k på a l fabetisering af voksne ind

vandrer e. Det skal bemrerkes, at materialet på indevrerende 

tidspunkt (nov. 82) kun foreligger i en pr~veudgave . Jeg vil 

derfor igen understrege , at det f~lgende ikke er ment som nogen 

anmeldelse, endsige endegyldig vurdering , men som didakt iske 

overvejelser med afsret i et konkret eksempelmateriale. 

I Läseboken har man tydeligvis gjort sig alvorlige overvejelser 

over indholdet. Man har valgt at arbejde med en rrekke emner, 

temaer, som så er sprogligt t i lrettelagt, således at der sam

tidig kan arbejdes med lrese- og skriveindlrering. Disse emner 

er bl.a. familie , arbejde, bolig, mad, sundhedsvresen ("sjuk

vård"), fagforeninger, sport, dvs. emner der alle forekommer 

relevante. Med sådanne emner burde også vrere helt naturligt 

at dr~fte skik og brug i forskellige lande, forskellige måder 

at leve (og d~) på, årsagerne til forskellene , den enkeltes 

(begrrensede?) mulighed for selv at vrelge l ivsstil, kort sagt 

at behandle kulturm~det/-konflikten i undervisningen. 
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Det f\brste tema hedder IDENTITET. Det lyder jo spcendende og 

relevant for den der interesserer sig for kultur- og identi

tetskonflikter; men det viser sig mere at handle om identitets

papirer, pas , personnummer etc. , end om identitet. Udgangs

punktet er ankomsten til Sverige , et spa:mdende emne, - der 

kan ikke vcere tvivl om, at del tagerne i under visningen må have 

noget på hjerte her. Men hvad foreslår lcerervejledningen? Det 

ncevnes kort , at man kan diskutere "ressätt , ankomst till 

gränsstationen , bemötande , och naturligtvis orsaker till att 

man valde att resa till Sverige " (Metoddelen s. 12), men ellers 

er man fuldt og helt optaget af identitetspapi rerne og hvad 

dertil h\brer : främlingspass , visumtvång , uppehålls- och arbets 

tilstånd , resedokument (t i l politiske flygtninge ), vanligt 

svensk pass etc . De billeder som skal danne udgangspunkt for 

samtalen , er da også helt fakta- orienteret , helt uden oplevel

seskvalitet : en flyvemaskine , et tog , en bil, et skib og nogle 

mennesker ( intet t yder på at det drejer sig om emigranter) set 

fra ryggen på vej gennem paskontrollen i en (grcesk) lufthavn . 

(Se ill. 1) 

Transportmidlet sp\brger man efter , men ikke f~lelser tanker og 

dr\bmme. Billederne er helt uden stemning, og lcerervejledningen 

har ingen forslag til , hvordan man griber det mest komplekse an, 

årsagerne til, at man valgte at rejse til Sverige , det ncevnes 

blot i forbifarten, som noget man "naturligvis" snakker om . Det 

man bruger plads og krcefter på er de praktiske oplysninger. 

Det er måske lidt groft sagt, men for mig at se er det karak

teristisk for Läseboken som he lhed , at man ikke henvender sig 

til et tcenkende og f\blende menneske med viden og erfaring fra 

et langt liv , men til et menneske der f~rst og fremmest er 

uvidende 1 ) . A propos jordbrug står der : "Ofta kan man finna , 

att eleverna har en djup erfarenhet i detta ämne" (Metoddelen 

s . 33 ), men det er også det eneste sted, hvor man finder det 

vcerd at minde om elevernes forkundskaber. Udgangspunktet for 

materia let som helhed og for rcesonnementerne omkring de emner 

man har valgt at tage op, er hele tiden alt det som indvand

rerne burde vide, men som de ikke ved. 
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Hvad er det så indvandrerne ikke ved, og som man b~r fortcelle 

dem? 

For det f~rste er der forskelligt der har med svensk lovgiv

ning at g~re: föräldrapenning, barnbidrag, o lign. Det er klart, 

at indvandrerne skal informeres om ret og pligt i Sverige, og 

her er der intet diskriminerende i at forudscette en vis uviden

hed. Selvf~lgelig er det bedst, hvis den slags information gives 

på modersmålet, men det er rimeligt nok også at tage det op i 

undervisningen. Men der er grcenser 

slags stof kan vcere, man kan vcere 

for, hvor engagerende den 

glad for at få den informa-

tion, men man engagerer sig ikke med hele sin person, og det er 

ikke med den slags stof , at man lcegger op tilde dybe udveks

linger tvcers over kul turgrcenserne, mellem lcerer og elever og 

mellem eleverne indbyrdes. 

For det andet er der den uvidenhed der kommer af, at mange ind

vandrere kommer fra et samfund af en anden type end det: sven sl<.e, 

me d f ce":-re tekn i ske hj celpernidl.er i gennemsni tsf amilien f. eks. 

Her kommer temaet elektricitet ind. Om dette tema siger lcerer

vejledningen: 

"Naturligtvis är ämnet också tacksamt i rent praktiska samman

hang och följande kan behandlas: Förklara spisens, ugnens (ev 

grillens) verkningssätt. Många spisar är utrustade med bimetall

säkring som löser ut om samtliga kokplattor aktiveras. Förklara 

hur man byter säkring (propp) och det olämpliga i att försöka 

reparera en trasig säkring med spik eller staniolpapper . . . " 

(Metoddelen s . 20) 

For mig at se er den slags tvivlsomt stof; specielt finder jeg 

det diskriminerende at antage, at der generelt blandt indvand

rere er en tilb~jelighed til at reparere elektriske installa

tioner på må og få . Et er at tage den slags problemer op, hvis 

der er en konkret anledning i en konkret gruppe, et andet er 

generel t at forudscette den slags uvidenhed på lcerebogsniveau. 

Her bliver det svcert at undgå at forholdet lcerer-elev bliver 



47 

som forc:eldre - barn, klog - dum, erfaren - uerfaren, civilisere t 

- uciviliseret,mao. en ny var i ant af infantiliseringen. Hvi s 

temaet skal tages op, må indf a l dsvinklen vc:ere en anden - med 

mindre man ~nsker infantiliseringen. 

Et andet eksempel på samme problem er temaet vask (eller TVÄTTAR 

som det hedder i Läsebo)<en) . Her skal lc:ereren bl. a. lc:ere elev

erne a t vaske forskellige materialer ved forskellige tempera

turer, bl . a. skal han/hun demonstrere for eleverne, at uld 

krymper i kogende vand . . . For ~vrigt finder man i afsnittet om 

TVÄTTAR en af de meget få hentydninger til, at eleverne har 

levet et l i v f~r de kom til Sverige . Der er et billede a~ Mira 

der vasker, et sted i Sydeuropa, gc:etter man på. Hun står uden

d~rs og vasker i hånden. På samme side og i samme format finder 

man et billede af (svenske) Eva, der er i f c:erd med at tage 

noget t~j ud af vaskemaskinen i et m~ntvaskeri (se i l l. 2). 

Lc:erervej ledni ngen siger fornuftigt nok , at man skal vc:ere var

som med den kontrast: "Bilderna bör naturl i gtvi s inte uppfattas 

som led i något s l ags utvecklingskedja mot skape l sens krona -

Tvättmaskinen " - en vigtig advarsel, men hvad sc:etter man i stedet? 

He r synes jeg, man kunn e have brug for l i dt pos itiv vejledning. 

Den tredje type uv idenhed man tager fat på , er bredere, mindre 

praktisk, har mindre med den umiddelbare dagligdag at g~re, og 

har heller ikke så meget med indvandrersituationen at g~re. Jeg 

tc:enker her på de afsnit, hvor man tager fat på nogle af de 

populc:ere emner i den offentlige debat, eller måske skal jeg 

snarere sig e debatten blandt oplyste, progressive svenskere: 

- kollektiv trafik ctr. privatbilisme 

- olien og energiproblemerne 

- forur ening og milj~problemerne 

I lc:erervejledningen står der om olien og energiproblemerne: 

"Oljans användning inom olika områden som plastindustri, olje

kraftver k, värmepannor, motorbränsle, livsmedel m m kan bli en 

inledning till diskussioner om den g lobala förde lningen av 

energin, det ökande behovet , den begränsade tillgången mm. " 

(Metoddelen s . 32 ) 



I tvättar I 

M i ra ivättar 

Eva ivättar. 
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og om milj~problemerne : 

"Det har varit vår avsikt att under detta tema visa att Sverige 

har stora problem med miljöförstörelse men att exempel finns på 

att man kommit tillrätta med svårigheterna. I det fortsatta 

resonemanget koncentrerar vi diskussionen kring återvinnings

frågor och energiförsörjningsfrågor." (Metoddelens. 32) 

Det er altsammen meget velmenende. Her er meninger som alle 

pcene mennesker kan vcere fcelles om. Ved at prcesentere disse 

synspunkter for indvandrerne giver man dem chancen for at blive 

en del af den velmenende svenske offentlighed. For mig at se 

ligner det indoktri nering. Man kan indvende, at der ikke bare 

er tale om prcesentation af nogle synspunkter, men også om en 

vis a r gumentation. Men det er et sp~rgsmål , om man kan kalde 

det argumentation , når sagforholdene må forenkles så stcerkt 

som her. Er det realistisk at forvente, at gennemsnitsdel

tageren i alfabetiser i ngsundervisningen kan deltage på lige 

fod med lcereren i diskussioner om den globale f ordelning af 

energien eller om forureningsproblemer? 

Konteksten til de citerede afsnit viser da også, at der er tale 

om en pseudodiskussion. Lcereren demonstrerer og informerer og 

s i krer sig, at informationen når frem. Helst skal informationen 

også f~re til en cendret adfcerd hos eleverne , så de f . eks. af

leverer papir ti l genbrug i deres boligområder og i det hele 

taget er på vagt mod sl~seriet med ressourcerne. I gamle dage 

gik a l fabetiseringen og katekismusundervisningen hånd i hånd. 

I v ore dage drejer det sig om noget andet , men holdningen til 

eleverne er den samme: Lcesebogen bringer oplysning til dem der 

befinder s i g i uvidenhedens m~rke. 

Det hele er så gruelig moralsk, så gruelig alvorligt. Hvor er 

morskaben henne, forn~jelserne , livsglceden? Nogle vil måske 

henvise til temaet NÖJEN, men det er sandelig alt andet end 

forn~jeligt ! H~r lcerervej ledningen : "Begreppet nöjen kan dis

kuteras från flera utgångspunkter. Det torde dock vara omöjligt 

att inte behandla den kommersialisering och alienation som 
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präglar dagens nöjesliv ." (Metoddelens. 29) Også her m\6der vi 

den l~ftede pegefinger. Hvis det skal blive til andet end pceda

gogers og lcereres bedreviden i forhold til den almindelige be 

folkning, skal der en god portion analyse til . Hvorfor prceges 

"nöjeslivet" af kommercialisering og frernmedg~relse? 

At det er dystert det med forn~jelserne fremgår også af billed

materialet (Se ill. 3) Hvad er der mon egentlig sket med manden 

på skråplanet? Er han d~d? Eller d~ddrukken? Og hvor var han på 

vej hen, da han faldt? Hvad er det for et sort hul vi ser forude? 

Befinder vi os ved Helvedes Port? Billedet antyder allehånde. 

Hvad angår årsagen til miseren overlades derimod intet til fanta

sien. Her har man klippet og klistret, så ingen kan vcere i tvivl: 

manden har drukket hvidvin! 

Man skal vcere svensk for at anse en tom hvidvinsf laske for et 

passende symbol for derouten. F~r i tiden var det brcendevinen 

man tordnede imod, i dag er det hvidvinen. Det forlyder, at det 

nceste bliver saf tevandet ... 2 ) 

Efter så megen belcering og så mange dystre perspektiver får 

man lyst til at h~re andre toner . Det er en forn~jelse at lcese 

Kerstin Wassens redeg~relse for , hvilket stof hun finder egnet 

til alfabetiseringsundervisningen, og hvorfor. (I Lärarboken , 

Allmän del, som også er en del af Linköpingprojektet.) F~rst og 

fremmest gcelder det om at f inde stof der kan anspore eleverne 

til at ytre sig i undervisningen . Undervisningen b~r knytte an 

ved elevernes umiddelbare interesser. Man kan tage udgangspunkt 

i konkrete genstande , fra elevernes hjemlande eller fra deres 

nuvcerende liv, eller fotografier , hvor en eller flere elever 

selv optrceder, eller billeder der viser motiver fra elevernes 

hjemlande , postkort , plakater , turistbrochurer o . lign. En smuk 

plakat som viste en mose i Istanbul inspirerede eleverne til at 

fors~ge at fortcelle om deres religion , fortceller hun, og nog le 

hvedekorn fik en celdre bonde fra Tyrkiet til at fortcelle om 
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h~st derhjemme . At så og at h~ste er vigtige ord for en ind

vandrer der har en fortid som bonde, og tilsvarende er moske, 

muslim , ramadan, faste og b~n centrale gloser for en muslimsk 

indvandrer. "Kanske kan man tycka att det är onödigt att lära 

sig ord som sådd och skörd, men är det inte så, att vi vilJ be

rätta om oss själva, när vi möter nya människor. Sådd och skörd 

var något som fanns i jordbrukarens tankar där han satt i en 

främmande miljö av asfalt och betong mitt i en skördetid." 

Lcese-og skrivekunsten lceres bedst , hvis man arbejder med for

troligt stof . Hvis ikke alfabetiseringsundervisningen kan foregå 

på modersmålet , så kan man i det mindste s~rge for, at det stof 

der arbejdes med har elevernes umiddelbare interesse. Selvf~lge

lig har indvandrerne også brug for at lcere om alt det nye de 

m~der, men man b~r tage udgangspunkt i den viden og erfaring de 

allerede har. Ikke uvidenhed, men en anden viden b~r vcere det 

udgangspunkt man planlcegger sin undervisning og sine materialer 

ud fra . Kerstin Wassen g~r rede for en undervisning , hvor man 

arbejder uden forproduceret undervisningsmateriale, men de over

vejelser hun g~r sig, er ikke bundet til den undervisningsform 

hun har valgt. Det er fuldt ud muligt at tilrettelcegge et 

undervisningsmateriale ud fra samme grundlceggende overvejelser . 

Principielt er der ikke noget i vejen med de emner man arbejder 

med i Läseboken. Det er måden man angriber dem på, der efter 

min mening er problematisk. Et emne som MAT kan gribes an på 

mange måder. Man kan diskutere "den orättvisa för deln ingen av 

jordens livsmedelsresurser" og ber~re ''motsatsförhållandet 

mellan nyttiga och onyttiga matvaror". Videre kan man "arbeta 

med matpyramider, kategorisera mat i grupper efter de s k snabb

köpens metod, presentera svensk kosthåll .... " osv . (Läseboken 

s . 1 9 og 20). Men man kan også tage udgangspunkt i glceden ved 

god mad og sammenligne forskellige landes madtraditioner, dr~fte 

sammenhcengen mellem levevilkår (klima, arbejdsvilkår, familie

struktur, k~nsrollem~nster osv. ) og spisevaner, unders~ge hvilke 

cendringer der sker med indvandrernes madtraditioner i Sverige, 

osv . 
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Hvis man ~nsker at ncerme sig de emner man vil tage op, med 

respekt for elevernes kundskaber og erfaring, er det vigtigt 

at skaffe sig en vis distance til egen viden, egne forkund

skaber. Den der skal tilrettelcegge undervisningen, må begynde 

med at stilJe sp~rgsmål ved egne forudscetninger. Også når det 

drejer sig om de mere kontante kundskaber, b~r man begynde med 

at overveje baggrunden for den viden man har. I forbindelse med 

emnet MAT kan man f .eks. ~nske at gennemgå noget om vitaminer 

eller andre nceringsstoffer, og så kan sp~rgsmålene f . eks. vcere: 

I hvor h~j grad er vores spisevaner styret af, hvad vi ved om 

vitaminer, mineraler mm? Hvilken rolle spiller erncerings

videnskaben for almindelige menneskers forestillinger om sundt 

og usundt? Hvordan klarede folk sig f~r de vidste noget om vita

miner og mineraler og hvad der ellers h~rer ernceringsviden

skaben til? Hvi lke forestillinger om forholdet mellem erncering 

og trivsel finder man i andre landes traditioner? Hvordan for

holder vores viden sig til f . eks. lceren om yin-yang i 0stasien , 

ayurvedisk medicin i Indien og grcesk- arabisk medicin i visse 

muslimske lande? Endvidere b~r man sp~rge : Hvilke vanskelig

heder st~der indvandrerne ind i, når de fors~ger at videref~re 

deres madtraditioner i Sverige? Hvad ved man objektivt om ind

vandrernes kostproblemer (mangelsygdomme, besvcer med at skaffe 

de n~dvendige ingredienser, ~konomiske problemer, bekynringer om 

b~rnenes skolemad , angst for at overtrcede religi~se tabuer ved 

at k~be svenske madvarer osv.)? 

Tilsvarende sp~rgsmål bpr stilles uanset hvilket emne man plan

lcegger at arbejde med. Naturligvis kan man ikke besvare samt

lige sp~rgsmål uden omfattende studier som man kun alt for 

sjceldent har tid til, men en del af sp~rgsmålene kan besvares 

gennem arbejdet i klassen, og har man ikke fået andet ud af at 

stille dem, har man i det mindste fået relativeret egne begreber 

så meget, at man bedre kan indgå i en åben dialog med eleverne. 

For en ordens skyld skal det siges, at en del af problemerne 

med Läseboken hcenger sammen med de mål der er sat for GRUND

VUX- undervisningen. Fornuftigvis har man valgt at sige, at lcese-
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og skrivefcerdighed som tekniske fcerdigheder ikke er nok. Hvis 

man skal klare sig i det svenske samfund, må man mindst besidde 

kundskaber der svarer til, hvad svenske b~rn har lcert, når de 

forlader grundskolen. Derfor er alfabetiseringsundervisningen 

kun f~rste led i en undervisning der også omfatter matematik, 

samfundskundskab m m. Da målene er h~je og timeantallet be

grcenset, fris tes man som lcerer og materialeforfatter til at 

scette ind med den sncevert faglige undervisning så tidligt som 

muligt, dvs. samtidig med den f~rste lceseundervisning; det er 

hvad vi ser et eksempel på med Läseboken. Vi skal jo nå så meget 

på så kort tid, siger lcerere og materialeforfattere. Det er 

også rigtigt , men derfor er det ikke sikkert, at fremgangsmåden 

er rigtig. Måske b~r man ikke binde sig sncevert til netop de 

kundskaber som normalt formidles til svenske b~rn i grundskolen, 

og man b~r i hvert fald overveje n~je, hvordan man griber sit 

stof an. Også når det gcelder matematik og samfundskundskab b~r 

man begynde med at overveje baggrunden for den viden man vil 

formidle, og forholdet mellem den og elevernes forkundskaber 

og erfaringer. Og selv om der er tale om et tidspres, så g~r man 

nok alligevel klogt i at se bort fra kundskabskrav, hvis man 

derved kan g~re lcese- og skriveindlcerningen mere motiverende 

og lystbetonet . Jo bedre lcese- og skriveindlcering, 

vil kund$kabstilegnelsen foregå senere. 

jo lettere 

For den der er betcenkelig ved den megen henvisning til det 

lystbetonede, og måske mener, at jeg ikke tager indvandrernes 

problemer og verdens fremtid alvorligt nok, vil jeg gerne s l utte 

med en historie af Brecht: 

Tu kom ti l Me-ti og sagde: Jeg vil deltage i klassekampen. 
Lcer mig det. Me-ti sagde : Scet dig . Tu satte sig og 
spurgte: hvordan skal j eg kcempe? Me-ti smil te og sagde: 
Sidder du godt? Det ved jeg ikke,sagde Tu forbl~ffet, skulle 
jeg sidde anderledes? Me- ti forklarede ham det. Men, sagde 
Tu utålmodigt, jeg er ikke kommet for at lcere, hvordan man 
skal sidde. Jeg ved, at du vil lcere at kcempe, sagte Me- ti 
tålmodigt, men dertil må du sidde godt, da vi nu sidder og 
vil lcere siddende. Tu sagte: Hvis man al tid strceber efter 
at indtage den mest bekvemme stilling, efter at få det 
bedste ud af det bestående, kort, hvis man strceber efter 
nydelse, hvorfor skulle man da kcempe? Me-ti sagde: Når man 
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ikke strceber efter nydelse, når man ikke vil ha det bedste 
ud af det bestående, og ikke vil g~re sig det bekvemt , 
hvorfor skulle man da kcempe? 3) 

Noter: 

1) I en historie af Mahmut Baksi siger han , at svenskerne åben

bart regner ankomsten til Sverige for indvandrerens f~dsel og 

at hans alder f~lgelig scettes lig med varigheden af opholdet 

i Sverige (i: Hasan Aga. Raben & Sjögren , Stockholm 1979, for

ordet). Denne påstand er naturligvis en overdrivelse, men man 

kommer let til at tcenke på den, når man ser på de materialer 

der benyttes i alfabetiseringsundervisningen. 

2) Denne påstand er ikke grebet helt ud af luften. Det forlyder, 

at de svenske sundhedsmyndigheder vil begrcense indtagelsen af 

saftevand på svenske hospitaler under henvisning til faren for 

huller i tcenderne og nedscettelsen af appetitten på ncerings

rigtigere f~de (nyhedsudsendelse i Danmarks Radio , november 82). 

3) Jeg har lcest historien hos Richter/Merkel: Eventyr , fantasi 

og social indlcering, GMT 1978 s . 16, hvor der henvises til 

Bertolt Brecht : Werke Bd XII s . 576. 
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NATURLIGT OCH ONATURLIGT SPRÅK I LÄROMEDEL, KLASSRUM OCH I 

VERKLIGHETEN UTANFÖR 

Lennart Gustavsson 

Universitetet i Linköping 

Att undervisning är kommunikation är ett påstående som väl inte 

riskerar att bli emotsagt - det är en trivialitet med anstryk

ning av modebetonat slagord. Läromedlet befinner sig mitt i 

denna kommunikationsprocess, i ett komplext förhållande till 

andra faktorer i situationen. Utgående just från denna komplexi

tet kan man avgränsa ett intressant område för forskning om 

"läromedel i kommunikation" på följande sätt: Hur påverkas 

lärarens (och elevens) kommunikativa beteende av form och inne

håll hos det läromedel som används i en given undervisnings-

si tuation? 

Vi tänker oss att en lektion i ämnet X startar och vi bänkar 

oss för att studera lärarens kommunikativa beteende. Vilka kom

munikativa akter som läraren kommer att initiera är inte helt 

oförutsägbart. Det bestäms av faktorer i situationen. Såväl 

vilka akterna är som hur de är uppbyggda har studerats mer eller 

mindre ingående och olika klassifikationer har föreslagits (se 

t ex Bellack et al, 1966; Flanders, 1970; Sinclair & Coulthard , 

1975). Min poäng är att från det ögonblick som ett läromedel, 

eller mer precist, en viss del av ett läromedel (en text, en 

dialog, en bild ... ) blir fokus för undervisningsaktiviteten, 

kommer lärarens (och elevens) kommunikativa beteende att styras 

i vissa mer eller mindre bestämda riktningar av läromedlet. 

Att en sådan styrning finns är trivialt, men frågor som "Hur 

stor är styrningen?", "I vilken riktning går den?" och "Vilka 

faktorer styr vart?" är icke-triviala frågor som inte är be

svaraae.1. Jag tror inte att de går att besvara genom att sitta 

vid skrivbordet och analysera texter och bilder i läromedel -

jag tror snarare att man bör göra studier i autentiska under

visningssituationer och kvasi-experimentella situationer. Där-

SIC 4 (19 83 ) I 57-72 
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emot kan och bör hypoteserna ställas upp genom analys av text 

och bild, en analys som försöker frilägga konstitutiva eller 

åtminstone typiska drag i o lika typer av läromedel. Jag ska 

här skissera några sådana hypoteser som kan tas fram ur det 

material som vi arbetat med inför det här symposiet. Jag kommer 

att ta upp tre frågekomplex: 

- Vilken "verklighet" t alar man om? 

- Vilka språkfunktioner är speciella undervi sningsfunktioner? 

- Hur förhåller sig läromedlet till det mångtydiga? 

Exemplifieringen hämtas främst ur Välkommen , framförallt därför 

att den bäst representerar läromedel för språkundervisning, 

v ilket är mitt huvudintresse. Intuitivt uppfattar jag Välkommen 

som en typisk, ibland extrem, representant för en viss läro

medelstradition inom språkundervisningen, byggd på strukturalis

tisk språkteori och behavioristisk inlärningspsykologi (jfr Malm

berg, 197 3) . Den är uppbyggd kring ett centralt ordförråd , struk

turövningar, progression med syfte att underlätta för eleven så 

att denne inte behöver göra fel och den består av de karaktäris

tiska beståndsdelarna (bildbok, ljudband, a rbetsbok , flanellograf

material). 

Vi l ken verklighet talar man om? 

Det är uppenbart att läromedlet styr vad man talar om. Intressant 

nog intar "våra " tre l äromedel härvidlag tre olika positioner. 

Läseboken handlar om verkligheten utanför skolan, Välkomme n om 

verkligheten i skolan och ELSI b ygger upp en fiktiv verklighet. 

Dessa tre inriktningar avspeglar förstås skilda pedagogiska mål . 

Läseboken strävar efter att göra elevernas verklighet och er

farenheter utanför klassrummet t ill samtalsämne. De fö rsta av

snitten t ex handlar om pass , uppehålls- och arbetstillstånd, 

personbevis m m, dvs sådant som varje invandrare har varit i 

kontakt med just i sin egenskap av invandrare , därtill i sådana 
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situationer där läs- och skrivförmåga aktualiseras. Detta är 

förstås ett försök att tillmötesgå elevens behov och att utgå 

från hans verklighet, en strävan som sedan är tydlig genom 

hela materialet, ända fram till samlingen av författnings

texter och förordningar som är relevanta för en invandrares 

situation. (Om begränsningarna i vad av elevens totala livs

situation som tas upp i materialet , se Jacobsen på annan plats 

i denna skrift.) 

Välkommen representerar ett försök att tillfredsställa ett 

annat behov hos eleven, nämligen behovet av språkliga arbets

verktyg för skolarbetet. Man kan häri se ambitionen att ge 

eleven möjlighet att snarast integreras i skolklassen. Eleven 

måste då kunna fö l ja de instruktioner som ges, kunna t ex be

nämningarna på de vanligaste föremålen i klassrummet (penna, 

bok, krita, tavla etc) och behärska de verb som står för de 

vanligaste aktiviteterna i klassrummet (skriva, räkna, läsa, 

rita, sudda etc). 

"Syftet med detta arbetsmaterial är att ge invandrar
barnen en chans att så snabbt som möjligt klara vardag
liga situationer i framför allt skolan men även i sam
hället. Ord och fraser har således valts med tanke på 
detta. Grammatiska företeelser i vårt språk tas upp i 
mycket enkla strukturövningar. " 

(Välkommen, lärarhandledning, s 3) 

Gemensamt för Läseboken och Väkommen är alltså närheten till 

en konkret verklighet som omger eleven, antingen i skolan eller 

utanför skolan. I ELS! finns ingen sådan närhet: här pratar Lis 

och Siv med mor-mor i oset från valar och renar och ålar. Längre 

fram i boken blir förstås historierna längre och mer innehålls

rika: Siv kommer bort, Gunnar och Olle kastar pil och det blir 

vecko-slut. 

Vissa stycken anknyter även här till skolan, andra behandlar 

barns lekar: Gömma nyckeln, Klas och Ulf åker te-fat m fl. Här 

finns också stycken som handlar om invandrare: Ut-länning och 
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Pentti från Finland. Innehållet är således tämligen varierat och 

det mest kännetecknande för ELSI är kanske att det inte går 

någon röd tråd genom den. Också detta kan tolkas som ett försök 

att knyta an till de små barnens erfarenheter av berättelser, 

sagor och barnböcker. Det ger en form av kontinuitet: barnen 

har tidigare blivit lästa för, nu ska de läsa själva. 

Det är naturligtvis poänglöst att försöka avgöra vilken av de 

här tre inriktningarna som är bäst i någon absolut mening. Att 

de alla har sina för- och nackdelar gör sådant till ett avgöran

de för varje lärare och varje studiegrupp som måste göra en 

sammanvägning av ett stort antal relevanta kriterier (se 

Kuyumcus bidrag till s ymposiet) . Det känns som en absurd tanke 

för mig att Läseboken skulle användas i en svensk lågstadie

klass. Frågan är om det omvända förhållandet, att svenskt låg

stadie-material används i en grupp av vuxna invandrare är en 

mindre absurd tanke. Men det var inte ämnet för min framställ

ning, 

Läromedlet som existensform och styrningsf aktor i undervisning

en är emellertid mer eller mindre problematiskt beroende på 

vilket värde ett visst material antar på variabeln fiktiv -

verklig. Ju mer verklighetsanknutet, desto mer suddas gränsen 

mellan läromedel och icke-läromedel ut. Fiktionsmaterialet be

hövs för att etablera den fiktion som undervisningen ska behand

la 2, men undervisningen efter tex Läseboken fortgår på i prin

cip samma sätt även om "läromedlet" råkar vara en broschyr från 

invandrarverket, ett anslag som suttit i trappuppgången eller 

ett flygblad som någon fått i handen ute p å stan. Läromedlets 

funktion är i y tterlighetsfallet bara att samla, kompilera 

autentiskt material och sedan systematisera det och göra det 

pedagogiskt lättarbetat . 

När jag nu övergår till att skilja mellan utanförverklighets

förankrade respektive klassrumsförankrade material, gör jag mig 

skyldig till en grov förenkling. Den överordnade skiljelinjen 

går, är min hypotes, mellan läromedel som fungerar som substitut 
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för sådant som är enkelt åtkomligt på andra sätt i klassrummet 

respektive läromedel som tillhandahåller endast sådant som är 

svåråtkomligt i klassrummet. Det klassrumsförankrade läromedlet 

är emellertid det tydligaste exemplet på substitutkategorin, 

just genom att det hämtar sitt stoff från den omedelbara om

givningen i klassrummet. Medan vi arbetar med läroboken ligger 

pennan, suddgummit och linjalen på bänken framför eleven; 

läraren står där framför tavlan med kritorna; bandspelaren står 

på bordet. Men samtalet rör sig om bokens eller flanomaterialets 

stiliserade penna, krita och suddgummi: "Är det en penna eller 

en krita?" Jag framkastar hypotesen att det klassrumsbaserade 

läromedlet tenderar att leda till en attityd som "Undervisning 

är en aktivitet för sig; inte ens de ting och företeelser, som 

finns i vår omedelbara omgivning medan vi är i skolan, kan 

undervisningen behandla", till skillnad från den önskade (?) 

attityden "Också i skolan handlar det om min vardag, mig själv, 

mitt liv". 

Hur påverkar detta lärarens kommunikativa beteende - jag ut

lovade att framlägga hypoteser om detta för framtida prövning . 

Beträffande det utanförverkliga materialet är det tämligen 

okomplicerat, tror jag. Det är en god hypotes att lärarens sätt 

att prata i en sådan situation inte särskilt mycket avviker 

från hs 3sätt att prata med sina elever i situationer, där läro

medlet inte är fokus. Med det klassrumsverkliga materialet 

förhåller det sig annorlunda, är min hypotes. Det ligger något 

patetiskt, eller tragikomiskt, i att föreställa sig den ambi

tiösa läraren som försöker att få eleverna att avskärma sig 

från den verkliga svarta tavlan i klassrummet med dess kritor 

och koncentrera sig på tavlan och kritorna i boken eller på 

flanellografen . Hur gör läraren för att signalera vilken "verk

lighet" undervisningen ska röra sig i? Några hypoteser: 

Lära~en ställer frågor som vore absurda i varje annan situa

tion, antingen för deras innehåll (alternativfråga med ett 

självklart alternativ och ett förryckt: "Är det en klass 

eller en pärm") eller för deras form (alternativfrågan som 
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sådan är ganska speciell; frågeordsfrågan återkommer jag till). 

Jag vill i detta sammanhang påminna om att en av den absurda 

teaterns skapare, Eugene Ionesco, inspirerades till sitt 

första absurdistiska mästerverk, Den flintskalliga primadonnan , 

av just läromedel i främmande språk (Ionesco, 19 62) . 

Läraren tillämpar helt andra regler för vad som är acceptabel 

form på ett y ttrande (t ex "svara med hela meningar") än vad 

h tillämpar i vanlig interaktion. 

Läraren har en s peciell röstkvalite, ett annat taltempo, en 

annan intonation, dvs signalerar paralingvistiskt att man 

rör sig i bokens verklighet och inte i den verkliga verklig

heten. 

Detta är hypoteser som det vore givande att pröva empiriskt . 

Ett fruktbart område för att studera sådana fenomen skulle vara 

att studera övergångar från icke läromedelsbaserade aktiviteter 

till arbete med läroboken och övergångarna tillbaka. Den mest 

närliggande hypotesen ä r väl emellertid att läraren avstår från 

att tala om de här sakerna på det här v iset. Läromedlet blir 

då något som e l even arbetar individuellt med, sitter tyst för 

sig själv och läser, lyssnar på band och skriver, sålunda av

skärmande sig från den verkliga omgivningen och den genuina 

interaktionen med andra som talar målspråket, allt medan illu

sionen av att arbeta med skolans verklighet upprätthålls. Det 

material som utgår från den mest närliggande verkligheten, 

skolans egen, kan på så sätt , paradoxalt nog, bli det som mest 

effektivt sätter upp barriärer för kunskapsinhämtande , för in

lärning av ett språk som kan generaliseras till andra kontexter 

och situationer. Vad beträffar Välkommen, varur dessa exempel 

är hämtade, kan det möjligen vara på det sättet att materialet 

är tänkt att fylla ut de stunder under lektionen som inte kan 

fyllas med andra aktiviteter: 
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"Detta material har utformats för att vara självgående i 
stor utsträckning och därigenom tillåta läraren att an
vända sin undervisningstid så meningsfullt som möjligt." 

(Lärarhandledningen, s 3) 

Men lärarhandledningen är oklar på den punkten - den innehåller 

också utförliga anvisningar om hur lärarledd undervisning uti

från materialet ska läggas upp. Och jag uppfattar, som sagt, 

detta som typiskt för en utbredd läromedelstradition. 

Speciella språkfunktioner 

Låt oss acceptera att den l ovvärda ambitionen med att förankra 

ett läromedel i skolverkligheten är att så snabbt som möjligt 

ge eleven arbetsverktyg för att kunna följa det vanliga skol

arbetet, där h sedan kan gripa sig an uppgiften att lära sig 

"hela språket". I det enklaste fallet är då skolspråket en del

mängd av "verklighetsspråket" , följer samma grammatiska regler 

men har ett specialiserat ordförråd. Vi skulle i så fall stöta 

på samma språkfunktioner och samma allmänna begrepp, men vissa 

särskilda begrepp som är knutna till skolvärlden. Vissa uttryck 

för de allmänna begreppen skulle kanske vara skolspecifika, de 

grundläggande morfologiska och syntaktiska reglerna däremot de

samma. När andra hänsyn tagits visar det sig emellertid ofta 

att så inte är fallet i läromedel för språkundervisning. 

Låt mig först se på ett par speciella funktioner. "Att låtsas 

begära information" är en sådan som inte finns förtecknad i 

någon lista över språkfunktioner (se t ex Sandström, 1981, för 

en sådan förteckning) . Ändå är det en av de första funktionerna 

som vi träffar på i t ex Välkommen: "Är det en bok? "; " Är det 

en bänk eller en dörr?" ; "Vad är det? " (Denna sista fråga känner 

vi igen från Luthers katekes - men där representerar den en 

annan funktion, den är hjälpfråga i ett resonemang.) Det här är 

egentligen ett uttröskat ämne : "Läraren frågar bara på sådant 

han redan vet"; "Jakten på det rätta svaret"; "Gissa- vad- jag-
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tänker-på-pedagogik" osv.4 Men en annan hithörande fråga rör 

lärarens och elevens medvetenhet om vad som pågår och om hur 

det leder till målet - behärskningen av andra språkfunktioner. 

Hur signaleras att vi använder språket i denna speciella funk

tion? Behöver det alls signaleras eller räcker det att vi be

finner oss inom ett klassrums väggar? Uppfattas situationen och 

signalerna likadant av olika kategorier av elever? Dessa frågor 

är intressanta därför att de rör ånyo vid frågan hur kunskapen 

som inhämtas i klassrummet transfereras till kontexter utanför 

klassrummet. 

Om funktionen realiseras med hjälp av uttryck som används också 

i andra närbesläktade funktioner (t ex ''Att begära information" 

på riktigt) borde det borga för en viss framgång i transfere

ringen; det förefaller ekonomiskt att gå tillväga på det 

sättet. Men så sker inte alltid. Om jag ska begära information 

om benämningen på ett konkret föremål som ligger framför mig 

(eller finns avbildat i boken som ligger framför mig eller på 

flanellografen) är den naturliga formuleringen: "Vad är det 

här?"
5 

Ligger tingesten framför den jag riktar min fråga till, 

blir det deiktiska uttrycket 'det där'. Frågan "Vad är det?" 

är inte helt utesluten eller oacceptabel, men lämpar sig bättre 

för att fråga på abstrakta företeelser och framför allt för 

anaforisk syftning snarare än deiktisk: "Finns det flyttbara 

interface?" frågade någon på ett seminarium jag bevistade. "Vad 

är det?" frågade jag mig. 

Låt oss anta att någon på rasten placerat ett läbbigt föremål 

på lärarens kateder. Vi kan då utgå ifrån att läraren i det 

ögonblick h upptäcker detta knappast utbrister: "Vad är det?" 

(det finns en del spännande prosodiska variationer som skulle 

göra konstruktionen möjlig, tex "Vad är det?" men de förut

sätter alla tämligen speciella situationsfaktorer) . Men om 

läraren följer lärobokens intentioner kommer h att övergå till 

"Vad är det?" så snart läroboken kommer i fokus igen. Hur 

klarar läraren det här? Finns det en långsiktig inlärningseffekt, 

så att en lärare efter visst antal tjänsteår börjar vackla i sin 
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språkkänsla? Beträffande en annan och mer komplex språklig 

struktur , passiv, har jag tyckt mig finna indi kationer på att 

grammatikens och läromedlens beskrivning påverkar lärarens 

språkliga medvetenhet, dvs hs uppfattning av hur en språklig 

struktur ser ut (den uppsatsen presenteras på annan plats). 

Funktionen "Att låtsas begära information" kan betraktas som 

underordnad en annan i undervisning mera grundläggande funk

tion: "Att öva". En sådan språkfunktion är i själva verket ett 

av de fundamentala dragen i undervisning , ett raison d'etre. 

Utbildning kan i hög grad sägas gå ut på att renodla drag i 

verkligheten för att göra dem åtkomliga för systematisk övning 

i syfte att vinna tid. Vi kan naturligtvis lära oss vad vi be

höver veta genom att vistas i naturen och kulturen tillräckligt 

l ång tid, men skolans ide är att det går att effektivisera in

lärningen genom att ta fram, renodla och systematiskt öva rele

vanta drag i verkligheten. Ofta är detta kopplat till en tanke 

om progr ession i inl ärningen; den komplexa verkligheten bryts 

ner i mindre beståndsdelar som sedan lärs in i en viss ordning, 

i stegrande svårighetsgrad (syntetisk progression; se vidare 

af Trampe i denna rapport) . Ibland leder detta till att k l ass

rumsspråket, läroboksspråket , övningsspråket kommer att skilj a 

sig från svenska. Jag ska ta ett exempel på detta ur Välkommen . 

Lott a har många leksaker i sitt rum. I en ask 
har hon två bollar . Til l höger om Lotta ser du 
en nalle. Lotta tycker om sin nalle. Ibland 
får nallen sova i Lottas säng . 
Till vänster om Lotta ser du hennes docka, som 
heter Rosa. Lotta leker ofta med Rosa . Lotta 
har också en må l arbok . 
Mamma tycker att Lotta målar riktigt bra . 

Svara på frågorna med hela meningar. 

1. Vad har Lotta i sitt rum? 

2. Var ligger två bollar? 

Vi ser här hur fråga 2 innehåller ett flagrant brott mot reg

lerna för anaforiska processer i svenskan . Jag skulle betrakta 
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frågans formulering som oacceptabel, givet att den följer på 

berättelsen och efter fråga 1 , ja, även som första omnämnande 

av ' två bollar' är den svårsmält. Det visar sig bl a i att det 

är svårt att ge svaret en rimlig grammatisk form om jag ska 

lyda anvisningen "hela meningar!" 

Hur uppstår då sådana här abnormiteter? Det har att göra med 

de strategier som läroboken (och därmed indirekt lärare~ har 

för att få eleven att säga just de turnyrer som eleven ska öva 

på att säga. 

Ett sätt att hantera frågan hur l äroboken kan innehålla brott 

mot centrala regler i språket är att säga att läroboken inte 

har strategier för att framkal l a användning av orden och de 

språkliga strukturerna, utan att läraren och eleven bara kommer 

att nämna dem. Användning av språket är förankrat i e n språk

situation, nämnande är att yttra något utan att yttrandet är 

förankrat i (de faktiska eller simulerade) språksituationerna. 

Reglerna för anaforiska processer gäller användning, inte näm

nande. 

Hur klarar lärare det här? Jag vågar knappast formulera någon 

precis hypotes - bortsett från "H klarar det inte". Men i den 

mån läraren försöker, skulle jag kunna tänka mig att det finns 

framför allt intressanta prosodiska mönster att studera - att 

jämföra med t ex uppläsningsprosodi respektive det spontana 

talets prosodi. 

Och hur klarar eleven övergången till användning, när h kommer 

utanför klassrummets väggar? 

Entydighet - mångtydighet 

Ett grundläggande antagande om verkligheten är att den är mång

tydig, att den är komplex på så sätt att samma verklighet sam

tidigt kan tolkas på en mångfald sätt. Läromedlet kan inte 
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tolerera sådan mångtydighet, dvs inte om det strävar efter att 

att få eleverna att i ett visst ögonblick lära in ett visst 

ord, att på en viss fråga ge ett alldeles bestämt svar i en 

av det för tillfället aktuella inlärningsmålet bestämd språk

lig form. Läromedlet för en ojämn kamp mot mångtydigheten. 

Inte minst gäller detta bildmaterialet (jfr Aronssons bidrag 

till symposiet; entydighets/mångtydighetsdimensionen uppträder 

för övrigt i olika skepnader i flera av bidragen, vilket får 

mig att anta att den är något av ett grundläggande dilemma i 

undervisningsituationer). 

Om vi vill studera läromedlets styrning av klassrumskommunika

tionen, blir det en intressant fråga att studera med vilka 

medel man söker uppnå den för kommunikationen nödvändiga reduk

tionen av mångtydigheten. En strategi verkar vara fragmentari 

sering, en annan fokusering av ett enstaka inslag av en i nor

mala fall sammansatt situation med ty åtföljande bortrensning 

av allt "ovidkommande'', en tredje användning av speciella sym

boler (pilar, streck etc). En speciell strategi som går att här

leda ur Välkommen är en typ av progression med vilken mångtydig

heten undanröjs. Den bild som entydigt ska symbolisera mjölk är 

i princip mångtydig första gången eleven möter den, i bildboken, 

men där fastslås genom ett frankt påstående: "Det är mjölk". 

En symbol kan också etableras via en fråga med givet svar: "Vad 

gör Åke? Han står". I arbetsboken tas nästa steg, alternativ

frågan: "Sitter Åke eller står han?". Därefter har lärobokens 

verklighet fjärmats tillräckligt från den verkliga verkligheten 

för att entydighet ska vara möjlig; först nu kan vi fråga "Vad 

gör Åke?" med förhoppning om att få det riktiga (!) svaret "Han 

står". Läroboken bildar alltså en referensdomän för sig, till 

skillnad från den verkliga verkligheten kännetecknad av entydig

het. 

Att reducera mångtydigheten är självfallet ett problem inte 

bara i undervisningssituationer; verkligheten är mångtydig och 

språket till sin natur vagt och antydande(Rommetveit 1982) .Min 

poäng här är att de strategier som används i "normala" kommuni-
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kationssituationer sätts u r spel i övad kommunikation - som ett 

resultat av språkundervisningens paradox (jfr not 5 ). Läromed

let måste alltså kompensera för detta, etablera sin referens

domän på bekostnad av den faktiska situationens referensdomän. 

Hur upprätthåller läraren, i den mån muntlig kommunikation före 

kommer, denna lärobokens referensdomän? Är alla kategorier av 

e lever lika benägna att stanna inom den? Och hur går det med 

transfereringen till nya kontexter? 

Läromedlets dubbla kluvenhet 

Jag har med tre exempel velat belysa områden som kan vara 

givande att studera inom ramen för forskning om läromedel i an

vändning - läromedel som styrfaktor i klassrumskommunikationen. 

1 . Läromedlets förhållande till verkligheten och den omgivande 

faktiska situation i vilken undervisningen bedrivs. Här upp

står språkundervisningens paradox: Det språk som är natur

ligt i kontexter utanför inlärningskontexten (målkontexterna) 

är onaturligt i inlärningskontexten och vice versa. 

2. Speciella språkfunktioner som kännetecknar åtminstone språk

undervisning, t ex "Att öva". Hur signaleras denna funktion 

och hur förhåller sig uttrycken för den till "vanliga " 

språkfunktioners uttryck? 

3 . Kampen mot mångtydigheten - hur etableras och upprätthålls 

lärobokens referensdomän? Hur kompenseras de mekanismer för 

reduktion av mångtydighet som finns i "naturlig kommunika

tion" och som går förlorade i övningssituationen som en 

följd av språkundervisningens paradox? 

Samtliga dessa drag är , om inte nödvändiga ingredienser i klass 

rumskommunikation utifrån ett läromedel, så åtminstone mycket 

typiska. Därav följer att förståelse av hur klassrumskommunika

t ionen påverkas och styrs av dem är av direkt intresse för 
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undervisningspraxis. 

Kommunikationsteoretiskt är frågorna intressanta p g a vad som 

jag har kallat läromedlets dubbla kluvenhet. Med detta avser 

jag 

att l äromedlet är kluvet i fråga om vem det riktar sig till, 

läraren eller eleven . När det anges att en viss lärobok är 

för årskurs X, för invandrare i AMU-center eller för spr åk

studerande vid universitetet, för att ta tre exempel, anges 

eleven som mottagare. I de allra flesta fall tänks emeller

tid innehållet nå eleven-mottagaren via en undervisningssitua

tion, där lärobokens innehåll medieras av läraren. Om så inte 

är fallet har vi speciella benämningar på l äromedlet i fråga: 

" för självstudier", "självinstruerande material" etc. Den 

första kluvenheten är alltså att ett läromedel typiskt inte 

riktar sig direkt till sin mottagare utan passerar en media

tör. I dennes arbete kan man alltså i en autentisk situation 

studera hur i förväg givna kommunikativa mål, i form av ett 

visst innehåll, ofta i en viss , bestämd form, realiseras. 

Olika lärares sätt att hantera denna situation beroende på 

deras olika föreställningar om språkets natur och olika an

taganden om hur inlärning går till kan också studeras. Det är 

en annan väsentlig fråga med stor relevans för t ex lärar

utbildning. 

att formen vid sidan av innehållet är ett inlärningsmål i sig. 

Denna andra kluvenhet är besläktad med den första på så sätt 

att den uppkommer just genom läromedlets didaktiska syfte . 

(Diskussionen om möjligheten att göra dikotomin form - inne

håll förbigår jag för ögonblicket.) Låt oss tänka oss att jag 

vill berätta för någon om t ex Gustav Vasa, utan att jag har 

några av de mera al lmänna didaktiska syften som kännetecknar 

läromedlet. Jag kommer då att välja mina ord så att jag an

passar mig så långt möjligt till vad jag tror mig veta om mot

tagarens förkunskaper, ordförråd etc. Jag kommer inte att göra 

tvärtom, medvetet söka föra in de ord som jag anar att mot-
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tagaren inte känner till, bara för att få nöjet att för-

klara dem och på så sätt lära ut dem. Lärobokens didaktiska 

syfte gör just detta senare tillvägagångssätt logiskt; vi 

hittar i läroböcker, ordlistor, termlistor, ordförklaringar 

i marginalen o s v. Att lära ut/in ett ämne är också i hög 

grad att lära någon/ sig att hantera det sprak vari ämnesinne

hållet vanligen uttrycks. För läromedel i språk är detta tyd

ligare ändå (eller kanske helt annorlunda). Där är det ibland 

så att innehållet är he l t underordnat formen. Den andra kluven

heten innebär alltså att formen i ett läromedel inte tenderar 

att helt anpassa sig till mottagaren; formen är vid sidan av 

innehållet ett inlärningsmål i sig, vilket ger upphov till 

kornmuni kationsteoretiskt intressanta situationer . 
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NOTER 

1. I en departementsutredning (Ds U 1980 :4) visar Gustafsson, 

utan att gå in på en mikroanalys av det slag som jag här 

avser, att läromedel sstyrningen är kraftigare i språkunder

visningen (i Gustafssons under sökning engelska) än i andra 

ämnen. 

2. I vilken utsträckning l äromedl et och undervisningen ska be

handla fiktion är sedan en helt annan fråga . 

Det är min personliga uppfattning att fiktionsmaterial har 

en viktig funktion för att gardera mot en dubbel fara som 

de verklighetsanknutna materialen verkar att vara utsatta 

fö r: faran att överbetona den materiella delen av människan 

på bekostnad av de soc i ala och affektiva delarna och faran 

att språkets informativa , referentiella funktion blir över

repr esenterad. 

3 . Hs utläses som hans el l er hennes efter behag . H utl äses 

följaktligen som han e ller hon. 

4 . Att tolka detta frågande som uttryck för funktionen "Att 

låtsas begära information" ä r en av flera möj liga t olkning 

ar. Den utgår från antagandet att språkundervisning av det 

här slaget är s imulerad språkanvändning. En annan tolkning 

är "Att kontrollera vad eleven vet", en funktion i vi lken 

läraren ofta kan använda språket givet maktfördelningen i 

klassrummet. 

5. Strängt taget är också den formuleringen en artefakt av 

undervisningssituationen . Den förutsätter nämligen att man 

ä r obekant inte bara med benämningen (då skulle man fråga 

"Vad heter det här (på svenska)") u tan också med föremå l et. 

Detta är ett exempel på språkundervisningens paradox: Det 

språk som är nat urligt i kontexter utanför inlärnings

kontexten (målkontexterna) ä r onaturligt i inlär nings

kont exten och vice versa . 
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FÖNSTREN SKA STÄNGAS AV DEM 

- om behovet av en bättre språkbeskrivning för bättre språk-

a . . 1 un erv1sn1ng 

LENNART GUSTAVSSON 

Universitetet i Linköping 

Från språkform till språkbruk 

Under det senaste decenniet har intresset inom språkveten

skapen i hög grad förskjutits från språkets struktur till dess 

användning, från det abstrakta språksystemet till de konkreta 

språkhandlingarna i givna situationer.Parallellt med denna ut

veckling och med omsvängningar inom inlärningspsykologin har 

också honnörsorden inom språkpedagogiken bytts ut: direktmetod 

har ersatts av insiktsrnetod, som har ersatts av kommunikativ 

språkundervisning. Allt detta är gott och väl och säkert har 

språkundervisningen vunnit en hel del på denna utveckling. 

Emellertid förändras inte allting i en handvändning och ett in

tressant område att studera är den eftersläpning som finns i 

grammatiker, läromedel och, inte minst, i medvetandet hos oss 

som språk lärare. Trots allt tal om språk i funktion, kommunika

tiv kompetens m m, finns det massor av övningar i omlopp som vi 

använder av slentrian och som inte är annat är mekaniska form

övningar. Därtill vill jag påstå att v i som språklärare t o m 

i vår uppfattning av vad en viss språklig företeelse faktiskt 

är, är påverkade av föråldrade och/ eller ofullständiga beskriv

ningar, hemmahörande i en äldre språkvetenskaplig och språk

pedagogisk tradition. Traditionella grammatiker ger oss helt 

enkelt inte någon stor hjälp när det gäller att skaffa oss kun

skaper om språk i användning. Jag vill illustrera detta med 

ett exempel på en viss grammatisk struktur i svenskan, passiv, 

se på hur den beskrivs i några grammatiska handböcker och på 

hur den övas i några läromedel i svenska som främmande språk. 

Problemet och resonemanget är med all säkerhet överförbara 

till andra främmande språk . 

SIC 4 (1 983) , 73-91 
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Så här kan passiv form se ut 

Först en illustration av annat slag. Jag bad några språklärare 

(i svenska som främmande språk eller i något annat modernt främ

mande språk) skriva ner "två bra exempel på passiv i svenska". 

Här är en systematisering av de svar jag fick. 2 

andra s-verb 
4 st 

"Karl och Ada 
kramades" 

40 mlningar 

passivkonstruktioner 
36 st 

1 icke utsätt 
agent 

6 st utsatt agent 
30 st 

"Kärnkrafts
frågan dis
kuterades" 

obestämd NP 
som agent 

5 st 

"Bilen kördes 
av en äldre 
kvinna" 

bestämd NP 
som agent 

25 st 

~ 
utan overt med bestämd-
bestämd- hetsmarkör 
hetsmarkör 18 st 

7 st 

~ 
Se exempel 
nedan! 

egennamn 
5 st 

"Lektionen 
leddes av 
Lennart" 

possessiv
el genitiv
konstruktion 

2 st 

"Kalle blev 
hjälpt i säng 
av sin pappa" 

Fig 1. Lärare i svenska som främmande språk eller något annat 
modernt främmande språk löser uppgiften att ge "två bra 
exempel på passiv i svenska". 
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Bortsett från de fyra meningar, som innehöll deponens eller 

reciproka verb, har vi här utan tvivel exempel på olika 

passiva meningar. Kravet på passiv form är alltså uppfyllt i 

36 fall av 40. Men om vi som nästa steg frågar oss när dessa 

meningar bl i r användbara och tar som vår uppgift att finna en 

kontext där det faller sig naturlig t att använda dem, blir 

det genast mera komplicerat. Speciellt intressant är här den 

kategori i vilken majoriteten av exemp len faller: passiv med 

utsatt agent i bestämd form (och i de f l esta fal l med icke

pronominaliserat subjekt, och inte sällan presens på verbet) : 

(1) Dörren öppnas av mannen. 

(2) Pennan vässades av pojken . 

(3) Hunden jagades av mannen. 

(4) Bandet spelades av läraren . 

(5) Fisken åts upp av sälen. 

(6) Den snygga blondinen jagades energiskt av den unge 
charmören. 

(7) Haren jagas av hunden. 

(8) Haren jagas av räven. 

(9) Bilen tvättas av mannen. 

(1) - (9) är alla hämtade ur mitt lilla material. Det är natur

ligtvis ingen omöjlighet att hitta en lämplig kontext , men det 

får ofta bli en ganska lång historia innan ett sådant här ut

tryckssätt känns naturligare e ller åtminstone lika naturligt 

som alternativa konstruktioner . Om vi säger att måttet på hur 

lättfunnen/svårfunnen kontexten är , också är ett mått på hur 

användbar en viss struktur är , kan vi nog säga att den här typen 

inte är speciellt brukbar. Låt oss nu bara hålla i minnet att 

precis hälften av meningarna i mitt material såg ut på just det 

sättet. 
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Vad säger grammatiken? 

Låt oss nu gå över till att titta lite på passivstrukturen i 

svenska. Eftersom det är beskrivningens relevans för språkunder

visningen vi är ute efter att diskutera, kan det vara intressant 

att först se vad några svenska frärnrnandespråksgrammatikor med 

anknytning till läromedelspaket har att säga. 

I Deskriptiv svensk grammatik (1972) tar man först upp att det 

finns två typer av passiv (min framställning gäller endast 

s-passiv; den omskrivna passiven fyller helt eller de l vis andra 

funktioner och har ett annat stilistiskt värde . För övrigt kan 

man notera att endast fyra av de 40 meningar jag samlade in 

innehöll omskriven passiv) och ger också regler för dess använd

ning: 

§ 533 Något om ANVÄNDNINGEN AV PASSIVUM 

a) Passivum använder man framför allt i satser där det är 
oklart eller oväsentligt vem som utför en handling. Ofta 
är sådana satser likvärdiga med aktiva satser där man är 
subjekt. 

Exempel: Dörrarna öppnas klockan nio. 
(Jämför: Man öppnar dörrarna klockan nio.) 

b) Passivum kan man använda även när man anger vem som utför 
handlingen. 

Exempel : Upplysningar lämnas av sekreteraren. 

s e kre t e raren kallas här agent. Satser med agent före
kommer framför allt i skriftspråket. 

Vi får således här två viktiga och olikartade regler för bruket 

av passiv 

- passivens funktion i språket. 

Den tillåter oss att bilda meningar utan att precisera vem 

som utför verbhandlingen. 

- strukturens stilistiska domän 

Satser med utsatt agent är markerade som skriftspråkliga . 
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Samma regler återfinns i den modernare Ny grammatik (Wijk

Andersson, 1981), men är där insatta i ett större perspektiv. 

Passiven presenteras här som ett av tre fall av "okänd eller 

opreciserad agens" (de övriga två fallen är 'man' som subjekt 

och opersonligt subjekt). Inte heller här ges några explicita 

regler för funktionen hos konstruktionen 'passiv med agens', 

men i nästa paragraf ges en ledtråd : 

Gemensamt för man-satser och passiv-satser är att agens är 
oviktig och att verbhandlingen är det väsentliga. Om man 
väljer en man- sats eller en passiv-sats beror dels på 
verbets ställighet (bara minst två-ställiga, transitiva 
verb kan passiveras) dels på reglerna för normala funda
ment . 

Reglerna för normala fundament är av textgrammatisk natur: 

Fundamentet består därför oftast av något som redan är be
kant, något som inte innehåller någon ny information. 
Naturliga fundament är alltså: 

"bekanta" pronomen 

pronominella adverb 

bekanta substantiv 

tidsadverbial 

(jag, du, hon ... ) 

(då , där , här ... ) 

(solen, den här texten . . . ) 

(igår, förra veckan, 1970 ... ) 

Andra fundament får vanligtvis emfas (extratryck) och tolkas 
som speciellt viktig och oväntad information. (Jämför nedan 
om emfas.) 

Också Lindberg & Vogel ( 1981) , ytterligare en svenska- som

främmande- språk-grammatik, tar upp de textgrammatiska skälen 

för passiv: "I längre satser kan andra huvuddelar /än subjek

tet/ utgöra tema genom att de placeras först i satsen. Detta 

sker antingen genom topikalisering eller passivering~" 

Säger traditionella grammatikor mera? 

I gramrnatikor med "modersmålsperspektiv" finns faktiskt betyd

ligt mindre att hämta för den som är intresserad av passiv

strukturens användning. Det typiska är att passiv behandlas ut

förligt i grammatikens formlära, dvs passiv som en formkategori 
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hos verbet, och att den endast omnämns i syntaxavsnittet i en 

redogörelse för vilken motsvarighet en viss satsdel i en aktiv 

sats har i motsvarande passiva sats. "Passiva satser uttrycker 

i allmänhet samma sak som sina aktiva motsvarigheter", skriver 

Ljung & Ohlander (1971) men ger inte läsaren någon hjälp att 

finna ut varför vi i så fall håller oss med två olika uttrycks

sätt. Flera författare framhåller starkt att satser med utsatt 

agent är ovanliga : "Det är bara i undantagsfall som agenten är 

utsatt , när verbet har passiv form" (Hu ltman , 1975). "I fler

talet passivkonstr uktioner finns över huvud ingen beteckning 

för den handlande personen (agens) . En orsak till valet av 

passiv diates är nämligen att den handlande är okänd, inte 

aktuell eller inte bör nämnas" (Thorell, 1973). Thorell är ock

så den som, om än i tämligen vaga termer, behandlar aktiv/passiv 

som ett val mellan skilda u ttryckssätt: "Det är fråga om o lika 

förloppsriktn ingar (perspektiv), och valet mellan dem beror på 

om subjekt e ller objekt i aktiv diates dominerar: i förra fallet 

väljs aktiv, i senare fallet passiv konstruktion." 

Passiv - en något fy lligare bild 

Sammanfattningsvis finner vi alltså följande kännetecken hos 

passiven, vilka vi har att ta hänsyn till när vi skall konstru

era övningar på strukturen: 

- dess funktion i språket 

Passiv används då agensen inte kan eller behöver preci

seras . Viberg (1980) uttrycker detta som att verbets 

s - form i svenskan, av vilka passivformen är ett fall , 

är valenssänkare , dvs gör ett vanligtvis obligatoriskt 

led (agensen) till frivilligt led som kan utelämnas. 

Subjekt kan ju normalt inte utelämnas i svenskan, som 

ett resultat av " the Subject Condition": "the condition 

that Swedish clause-level constructions must contain a 

subject- verb combination." (Anward, 1981). Passiven be

hövs för att "make it possible to avoid subjectless 
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sentences, / ... /and sentences with referentially 

non- primary subjects, and thus to maintain the 

canonical format of Swedish clauses def ined by the 

Subject Condition" (Anward, 1981). 

Nu är det ju sä att bara passiva konstruktioner med 

struken agent kan förklaras på detta sätt; är 

agenten utsatt torde ju inget behov av valenssänk

ning föreligga. I sådana fall är motiveringen för 

passiven textgrammatisk. 

textgrammatiska kännetecken 

I vissa fall är det lämpligt att sätta satsens objekt 

i fundamentsposition, att göra det till utgångspunkt 

för satsen. Det kan bero på att objektet utgör 

satsens tema , vilket tenderar att inleda meningen, 

eller att det speciellt skall framhävas. Att göra 

objektet till subjekt i en passiv sats är då ett av 

de medel som står till buds. 

stilistiska restriktioner 

S-passiv är stilistiskt markerad, åtminstone passiv 

med utsatt agent, vilken allmänt sett anses ovanlig 

och främmande för åtminstone det lediga talspråket. 

Mellan dessa tre karaktäristika råder vidare en del intressanta 

samband. Passivering är ju inte den enda konstruktion som ger 

det textgrammatiskt önskade resultatet. Valet av ett helt annat 

verb, den konversa motsatsen, onödiggör passivering. Jämför 

( 10) Sverige besegrades av Finland 

med 

(11) Sverige förlorade mot Finland 

och 

(12) Sverige fick stryk av Finland 
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Ett alternativ till passivering är topikalisering av objektet. 

Jämför 

( 13) Hemsöborna läste alla, men Svarta fanor vad det få som 

kände till. 

med 

(14) Hemsöborna lästes av alla, . .. 

Skillnaden mellan (13) och (14) är att det endast är den passiva 

konstruktionen som sänker verbets valens genom att tillåta agent

strykning , vilket förestås är ett resultat av "the Subject 

Condition". 

Mellan (1 3 ) och (14) råder också en klar stilistisk skillnad : 

(14) är skriftspråklig, (13) ledigare , talspråklig. Varför? Låt 

oss först anta att (14), passiven , är en mera komplex struktur, 

med vilket avses att den innehåller betydligt fler skillnader 

gentemot den enkla, aktiva struktur med vilken den är besläktad 

(dvs (15) Alla läste Hemsöborna) än vad (13) gör . Att skrift

språket använder den mer komplexa strukturen kan sedan antas 

bero på att det alternativa uttryckssättet, med topikaliserat 

objekt, kräver en speciell prosodi, vilken inte kan återges i 

skrift. 

I vissa fall är inte heller speciella prosodiska markeringar 

tillräckliga för att göra satsdelsförhållandena entydiga . Ett 

sådant fall är s k reversibla satser, som 

(16) Kalle såg Eva . 

Den normala tolkningen av (16) är att ' Kalle' är subjekt och 

'Eva' objekt, men satsen kan vara tvetydig (så länge verbet 

står i enkelt tempus, inga satsadverbial finns och ingen NP är 

pronominaliserad) . T ex kontrastbetoning är otillräcklig för 

att disambiguera satsen. Om tolkningen 'Kalle' =objekt är den 

eftersträvade , får vi tillgripa passivering: 

(17) Kalle sågs av Eva. 
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Andra textgrarnrnatiska skäl för passiv kan vara samordning av 

flera verb till ett och samma subjekt: 

(18) Han korn, sågs och segrade. 

eller att topikalisering (i de flesta fall) inte är möjlig i 

bisats. Jag kan skriva 

(19) Köttet saltade man ner, eftersom man inte kunde lagra det 
på annat sätt. 

men om jag av något skäl vill undvika 'man ' i bisatsen, måste 

jag passivera den - topikalisering är där omöjlig . 

Hur ska vi öva? 

Om vi nu strävar efter att skapa övningar där alla de karaktär

istika hos passiven som ovan kortfattat beskrivits, finns re

presenterade , vilka krav måste då uppfyllas? 

1. Av exempel och övningsrneningar som tar fasta på passivens 

funktion som valenssänkare måste framgå att agensen är 

oviktig eller okänd. Ett välbekant sådant område är (skriv

na) instruktioner o dyl, som ofta uttrycks antingen i impe

rativ eller i passiv. Detta är ett förhållandevis enkelt 

krav att uppfylla. I t ex Svenssons (Kristiansen et al, 

1978) övas omskrivningar från imperativ t il l passiv. 

2. Av övningar på passiv som betingas av textgrarnrnatiska skäl 

är ett givet krav att meningarna ges i kontext. Kontexten 

skall vara sådan att den passiva meningen är att föredra 

eller åtminstone möjlig i den givna kontexten. Tanken att 

kontexter är nödvändiga i vissa övningar frarnhålls(beträf

fande species i svenskan) av Viberg (1975). Det kan emeller

tid vara ett svårare krav att uppfylla. 

3. De stilistiska restriktioner som gäller för strukturen med

för mycket skiftande krav när man relaterar dem till olika 

mål som en utbildning eller en enskild inlärare kan ha. 
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- där endast muntlig språkfärdighet är målet behöver man 

aldrig spilla tid på att öva produktion av vissa typer 

av passiv, som är förbehållna skriftspråket. 

- där skriftligt språkfärdighet eftersträvas är övningar 

på att producera passiv på sin plats. Emellertid finns 

då situationsfaktorer som bör beaktas: övningen kan ut

föras i en skrivsituation, vilken till skillnad från en 

talsituation kännetecknas av bl a följande: man arbetar 

under relativt sett mindre tidspress, med överblick över 

en hel text och med tillfällen till medvetna stilistiska 

överväganden. 

I en ev progression bör förståelse av passiva strukturer komma 

in relativt tidigt, medan aktiv (förlåt ordvitsandet) produktion 

av passiv lugnt kan vänta. Jag anförde tidigare instruktioner 

som exempel på en genre, där passiv är vanligt förekommande , men 

där är risken för missförstånd liten. Allvarligare är då att 

passiv är högfrekvent i massmediespråk och att även de talade 

mediernas språk innehåller rikligt med passiva meningar, som 

t ex 

(20) Sverige besegrades idag av Finland. 

Här måste man kunna identifiera agent-patient-förhållandena för 

att inte grundligt missförstå meningens innehåll. Jag är däremot 

övertygad om att man kan tala och i viss mån även skriva en 

ganska avancerad svenska utan att behöva tillgripa passiv i sitt 

eget språk. 

Vad brukar vi öva? 

Det är nu min uppfattning att dessa krav långtifrån uppfylls i 

läromedel och övningsmaterial. Dessa ägnas nästan uteslutande 

åt form, inte åt att ge eleven nyckeln till användningen av 

passiv. Låt oss tex se på Enspråkiga övningar i svenska (1973), 

del av samma läromedelspaket som den ovan citerade Deskriptiv 
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svensk grammatik , e tt mycket omfattande övningsmaterial s o m 

åtmi nstone tidigare a nvändes flitigt. Den gör inga andra an

språk än att tillhandahålla " övningar på verb i passiv fo r m". 

VIII. ÖVNINGAR PA VERB I PASSIV FORM 

(§§ 532 - 534) 

A . s -pass ivum 

M + S a, .Q~~!!&..E.!..!..r.2-!!~~!:..~~t~o...!.1_fE_!_n_~k_!~.!.0.!.E.~S~~v_0E.12:1 (konjugationsvis) (§ 532) 

1. Första konjugationen 

Ändra följande meningar frå n aktiv till passiv form (s - pas sivum) . 

Exempel: baka F lic kan bakar kakor na. 

K k b. n k n .<::: av flickan, a orna • • Y'. ."J .'-i • • ••• • • •• •• • •• 

Flickan har bakat b r ödet. 

B Öd t h l.....a k Cl +-s av flickan . r e ar .• Il . ......... ...... ... ••• 

Flickan ska baka kakorna . 

K k k b n L n S av flickan. a o rna s a . , ...,.,(-<,.Yl ••• ••• • • • ·· •• ••· 

Portvakten öppnar dörren. 

D ö rren •• • ,. ,., , ,,, , •. , , • • • ,, •.• av portvakten. 

Portvakten hade öppnat fönst r et. 

Fönstret hade •• • , • •. •. ...• .• •• ..•...• • av por tvakte n . 

P ortvakten öppnade fö nst ren. 

Fönstren . .. , • . • , , •... , .•. •. , , , , , , av portvakten. 

54 

2. Andra k onjugationen (grup p a) 

Ändra fö l jande meningar frå n a ktiv ti ll passiv form (s - pas s ivurn). 

E xempel: stäng a De s t änger dörren. 

Dörren .. S.f.d'n.cfo (e).~ ...... av dem. 

De har s t ängt fönstret. 

f Il f-
Fönstret har , .-$. .Cl n f .. ~ ... .. .... . av dem. 

De ska s tänga fönstren. 

f Il 
Fönstren ska • • $ .. . CJ .1?.fCJ.~ •.••.. .• •. av dem. 
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Andersson & Söner bygger de .nya husen. 

De nya husen • ••••••••••••••••• ,, ••••. av Andersson & Söner . 

Arkitekt Karlsson har byggt den här villan. 

Den här villan har .••••.• .•• •••••••••.••• • • av arkitekt Karlsson. 

En svensk firma ska bygga den nya motorvägen. 

Den nya motorvägen ska ••• ••.•••••••• • • •••.••••• av en svensk firma . 

3. Andra konjugationen (grupp b) 

Ändra följande meningar från aktiv till passiv form (s - passivum) . 

Exempel: röka Erik röker fisken. 

Fisken .. CQ
1

.~.{e: ).~ ............ av Erik. 

Erik rökte köttet . 

Köttet • r: J'J?.f.e, ~ .. .... ...... av Erik. 

Erik har rökt fiskarna. 

Fiskarna har • r. 9./:<. t.s .. ...... ... , .. . av Erik. 

Herr Andersson köper alltid middagsmaten. 

Middagsmat en ••• , ...... .. ........... , •• alltid av herr Andersson. 

Familjen Ask hade köpt huset. 

Huset hade .•• , • , , • •••••• •••• , •. , • , , av familjen Ask, 

Fru Larsson köpte den dyraste hatten. 

Den dyraste hatten , . ,,. ,,, •• , • •••• , ••••• ,., av fru Andersson. 

4. Tredje konjugationen 

Ändra följande meningar fr å n aktiv till passiv form (s - passivum). 

Exempel: ~ 

klä 

Anna syr klänningen. 

Klänningen ••• ~. y . .::f ••• . .•• •• , , ,,,,,, av Anna. 

Anna hade sytt skärpet. 

Skä rpet hade. S. y.ff. S ............... av Anna. 

Anna ska sy klänningarna. 

Klänningarna ska • • !i. y.~ ......... . ,, ..... .. av Anna. 

Barnflickan klädde barnen. 

Barnen.,, ••.••• • ••.•.•• • ••••••• av barnflickan. 

55 
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Några frågor som man kan ställa sig inför dessa övningar är 

1. Varför övas omskrivning från aktiv till passiv, inte tvärt

om - åtminstone som ett första steg i arbetet med passiv? 

Det finns enstaka material som börjar med att öva förståel

sen av passiva meningar innan man går över till produktion. 

Ett sådant är Fia- materialet (Hennius et al, 1978). 

2 . Varför skall övningen göras muntl i gt? (M + S vid rubriken 

på övningen betyder att den "lämpar sig för muntlig 

träning i inlärningsstudio (språklaboratorium) eller klass

rum " och att övningarna först därefter "även bör tränas 

skriftlig t". 

3. Är de resulte rande strukturerna stilistiskt relevanta? Hur 

långsökt är den kontext i vilken de skulle kunna passa in? 

(Försök t ex hitta på en kontext till 

(21) Fönstren ska stängas av dem). 

4. Är de två uttryckssätten helt synonyma, helt utbytbara? 

Varför ska i så fall ordföljden kastas om och meningarna 

krånglas till? Det är frågor som i varje fall den övande 

eleven förr ell er senare torde (eller åtminstone borde) 

ställa sig. 

Exemplen kan vara mer eller mindre extrema , men det är ungefär 

så här det brukar se ut. Sådana här strukturövningar utgör en 

typ som, även om den kanske är på tillbakagång, lämnat djupa 

spår och blivit en tyngande tradition i språkundervisningen. 

Hur är det då i nyare läromedel? I Säg det på svenska (1978), 

till vilken författaren t il l den ovan citerade Ny grammatik är 

medförfattare, ser vi att vi har fått ett stilistiskt betydligt 

mer relevant material, men fortfarande övas passiven utan om

givande kontext, vilket gör att det för eleven fortfarande torde 

stå oklart vad det är som gör att ordföljden ska vara än si än 

så. Här övar man att producera korrekta och relevanta meningar, 

men lämnas fortfarande i sticket beträffande när och varför de 

skall användas. Ett långt och viktigt steg återstår att t a. 
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sag det 
på 
svenska 

övning Text 25 

Man talar portugisiska i bl a Brasilien, Angola och Mo<;ambique. 

1'~1:wka ~!Ua• t ht a. 13~·L.t.e.n 1 

1 M~n byggde inte Rom på en dag. 

2 Stockholm brukar man kalla Nordens Venedig. 

3 Man har jagat vargar i alla tider. 

4 Narkotikamissbruk anser man som någonting mycket farligt. 

5 I andra världskriget dödade man mer än 22 000 000 människor. 

Mer än 800 milj människor talar kinesiska. 

l<ine..u5ka. i:a.ias av -mt:c ~ t!OO nu.f · ~d.n~lcdr: 

August Strindberg har skrivit "Tjänstekvinnans son". 

2 Staten betalar polisernas löner. 

3 Starkt trafikbuller stör invånarna i centrala Stockholm. 

4 JngmarBergman gjorde filmen "Tystnaden" 1963. 

S Många forskare ha r undersökt rökningens effekter. 

233 
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Eiffeltornet 
bygger , 1889 

innehållet i en antologi 
skriver , har 
många författare 

trä 
konserverar 
Falu rödfärg 

2 en stark explosion 
hör , m ånga km 

3 röntgenstrålning 
upptäcker, 1895 
en tysk fysiker 

4 en stor solugn 
bygger, har 
i södra Frankrike 

s Astrid Lindgrens böcker 
gillar 
många barn 

6 sprit 
serverar, får inte 
på alla restauranger 

7 marken 
täcker, på vintern 
snö 

87 

l1111ehållif ,· e.;1 ClHtoltP7/ har
sA:r/vt "6 av -m~#a jdr/flll1t,~. 
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Nu ska haren jagas av räven 

Låt oss nu gå tillbaka till de 40 meningar som jag samlade in 

och jämföra dem dels med vår översiktliga analys av passivens 

funktion i svenskan, dels med vad grammatiker och övningsböcker 

traditionellt tillhandahåller. Det mest noterbara är då att 

30 meningar av 36 hade utsatt agent, vilket alltså är den 

stilistiskt markerade konstruktionen och den konstruktion som 

inte motiveras av det vanligaste skälet för att använda passi

(okänd eller opreciserad agens) . 

- 18 av 23 meningar med utsatt bestämdhetsmarkör på agenten 

hade agenten i bestämd form. Givet agentens plats i remat i 

de flesta passiva meningar är detta en ganska osannolik kon

struktion i naturligt förekommande språk . 

Kort sagt: meningarna i min lilla enkät tenderade att se ut som 

riktiga övningsboksmeningar. Är det nu så konstigt, med tanke 

på den något artificiella uppgiften att på ett papper skriva ner 

"bra exempel på passiv i svenskan" och framför allt med tanke på 

att vi har de grammatiska beskrivningar vi har? Kanske inte, men 

nog är det väl ändå värt en stunds eftertanke att vi som språk

lärare inför uppgiften att hitta belysande exempel på språkliga 

strukturer tenderar att hämta dem , inte från vår dagliga språk

utövning som talare, lyssnare, skrivare och läsare, utan från 

ett artificiellt språkundervisningsspråk som manifesteras i 

läromedel och övningsböcker? 

Vad vi behöver ... 

Jag har här behandlat bara passiv. Att jag valde just den för 

min enkät och min analys beror helt enkelt på att passiven av 

tradition brukar vara standardexempel på s k stilistiska trans 

formationer och att den i högre grad än andra finns i vårt med

vetande (vilket visas inte minst av att jag faktiskt fick in 

90 % "riktiga svar" i min enkät) . Men det jag har velat säga be-
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gränsar sig inte till passiv; min poäng är att vi inte får låta 

enbart formen styra vad och hur vi låter eleverna öva i språk

undervisningen . 

Naturligtvis måste de behärska formen, men jag har velat peka 

på andra faktorer som med all säkerhet inte står självklara för 

en inlärare utan kräver en minst lika stor dos systematisk öv

ning: 

- strukturens funktion i språksystemet, ''vad har vi den till?" 

- strukturens kontextbundenhet 

- stilistiska restriktioner på en struktur 

Det finns många andra språkliga strukturer som brukar övas på 

samma sätt som passiven, t ex topikalisering, presenterings

konstruktion, utbrytning m fl. Även om det som framgått finns 

lovande tendenser i nyare frärnrnandespråksgrarnrnatikor för 

svenska och på en del andra håll (se t ex Ekerot, 1978), finns 

det stora luckor i vår språkbeskrivning. Luckor som det är an

geläget att fylla, om vi vill höja vår språkliga medvetenhet 

för att kunna undervisa i språkets användning, inte bara dess 

form. 
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NOTER 

1. Uppsatsen är en något utvidgad vers ion av ett föredrag som 

hölls vid konferensen för svensklärare i Frankrike , Caen 

7-9 maj 1982, och den enda i denna skrift som hämtar exempel 

från andra läromedel än de tre som tjänade som åskådning s

material vid symposiet "Läromedel i grundläggande u t bi l d 

ning för vuxna invandrare " . 

2. Unde rsökningen är att betrakta som e n förundersökning som 

givit intressanta uppslag - alla faktorer kontrollerades 

inte i samband med datainsamlingen . 
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PROGRESSIONEN I NÅGRA LÄROMEDEL 

Peter af Trampe 

Institutionen för lingvistik 

Stockholms Universitet 

I. LÄSINLÄRNING OCH ANDRASPRÅKSINLÄRNING 

En diskussion av läromedel och undervisningsmetoder vid läsin

lärning på ett främmande språk måste utgå f r ån en å tskillnad 

mellan olika slags inlärningssituationer. En ytterst grov indel

ning får vi om vi tar fasta på om inläraren a) kan läsa på något 

annat språk eller e j, b) är nybörjare i det aktuella språket 

eller ej och c) är barn eller vuxen. 

För den som kan läsa på något språk bör inlärningssituationen 

vara annorlunda än för analfabeten. Man kan säga att "läsning

ens princip" behärskas av den förre men ej av den senare. Denna 

läsningens princip antar man vanligen vara direkt överförbar 

från språk till språk. Detta antagande är säkert korrekt om man 

med "läsningens princip" menar den allmänna insikten att det 

finns ett samband mellan tal och skrift och att skriften i 

större utsträckning än talet frigör kommunikationen från den 

omedelbara situationen. Det senare medför också en insikt om 

att man i skrift vid överförandet av ett meddelande inte kan 

förlita sig på den ickeverbala kontexten i samma grad som vid 

talkommunikation. Kravet på explicitet ökar. 

Ser vi emellertid inte bara till denna allmänna insikt utan även 

till läsarens mer detaljerade uppfattning om läsningen är det 

uppenbart att denna varierar från språk till språk i den grad 

som relationen mellan tal och skrift varierar - dvs den varierar 

med olika skriftsystem. Det rör sig inte bara om en skillnad 

mellan l ogograf iska, syllabiska och alfabetiska system eller 

system som skriver från vänster respektive höger, utan även 

finare distinktioner kan göras. De olika alfabetiska systemen 

SIC 4 (1 983) , 93 -1 03 
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skiljer sig t ex med avseende på den grammatiska nivå som de 

närmast kan relateras till. I dessa avseenden är alltså läs

ningens princip inte nödvändigtvis direkt över förbar från ett 

språk till ett annat, utan beror på skillnader och likheter i 

skriftsystem. Principens överförbarhet blir en fråga om grad

vishet. 

Det är självklart att den som lär sig läsa på ett språk som han 

eller hon redan behärskar i tal är i en helt annan situation än 

den som är nybörjare i språket . Nybörjaren kan inte utnyttja de 

språkliga redundansförhållandena för att bringa mening i det 

han läser. Den lexikala tillgängligheten är låg, men kan variera 

beroende på den utsträckning i v ilken det främmande språkets 

ordförråd stämmer överens med primärspråkets . Ett specialfall 

är när ordförrådet till stor del består av sk internationella 

ord. 

Beträffande distinkti onen mellan barnet och den vuxne som läs

inlärare torde det stå klart att vuxna och barn ställer olika 

krav på innehållet i det lästa. Vidare är det k l art - åtminstone 

för mig - att man kan vänta sig stora skillnader i motivations

mönster för barn respektive vuxna . Barn i fem-sexårsåldern är 

vanligen starkt motiverade att lära sig läsa överhuvudtaget -

alltså kanske oavsett vilket av språken som läsinlärningen sker 

på eller om den rentav sker på bägge språken. Motivationen för 

den vuxne analfabeten kan misstänkas vara låg. Beträffande in

lärningsförmågan är det svårt att - i brist på jämförande 

studier - göra några påståenden utom möjligen på en punkt. I 

den utsträckning som lingvistisk medvetenhet är en förutsättning 

för, eller åtminstone en faktor som sammanhänger med, framgångs

rik läsinlärning borde den vuxne ha ett visst övertag över 

barnet . 

Med vad som sagts ovan som bakgrund kan vi nu ställa några 

frågor som gäller progressionen i stort. Vi inskränker oss tills 

vidare till att diskutera läsinlärare - barn och/eller vuxna -
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som inte kan läsa på något språk och som kan förväntas vilja 

lära sig behärska ett främmande språk i skrift. 

II. PROGRESSION I STORT 

Till att börja med gör vi en skillnad mellan simultan och ordnad 

progression i stort. Den första frågan som kan ställas gäller 

då hur läsinlärning på L1 skall ordnas i förhållande till läs

inlärningen på L2. Vi får följande möjligheter: 

LÄSINLÄRNING L1 - L2 

SIMULTAN PROGRESSION Läs inlärning på bägge språken 
samtidigt 

ORDNAD PROGRESSION 1 . Läs inlärning på L1 före L2 

2 . Läs inlärning på L2 före L1 

Självfallet finns också den möjligheten att läsinlärning på L1 

aldrig blir aktuell överhuvudtaget. 

För att välja mellan dessa möjliga progressioner behöver vi nog

granna studier där graden av ansträngning och inlärningsef fekten 

mäts. Vi vet att läsinlärning på L2 före L1 är möjlig med goda 

resultat för barn. Detta tyder de kanadensiska studierna (t ex 

Barik & Swain 1975) på. Med tanke på barnets höga motivations

grad är det inte heller otänkbart att simultan progression kan 

ge goda resultat. Eventuellt sammanhänger valet med den grad av 

färdighet barnet redan har i L2, så att simultan progression vid 

läsinlärningen kan tänkas ge bra resultat då barnet redan kan 

L2. Om barnets kunskaper i L2 ä r små , tycks den allmänna synen 

vara den att L1 före L2 är bäst. Mot detta strider resultaten 

från de kanadensiska studierna. Vi återkommer till detta nedan. 

För den vuxne inläraren - eventuellt med låg motivation att lära 

sig l äsa - kan det sannolikt vara så att den enda förutsättning

en för att läsinlärningen skall lyckas är att den sker på L1 

före L2 . Särskilt om man har anledning att anta att L2-kun

skaperna kommer att stanna på mycket låg nivå. L1 före L2 har 

då vad Pit Corder kallar "high surrender value" - dvs om in-
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läraren drar sig ur tidigt kan han åtminstone läsa på sitt L1. 

Vi vet naturligtvis att den vanligaste läsinlärningsmodellen 

för vuxna analfabeter är L2 före L1 alternativt läsinlärning 

bara på L2. Denna lösning är ofta den enda praktiskt möjliga 

och det är inte heller säkert att den skulle vara mindre ef fek

ti v än L1 före L2 i samtliga fall. Den har lägre " surrender 

value" så om valmöjlighet finns är sannolikt kunskapsnivån 

(den verkliga eller för väntade) på L2 avgörande. Detta gäller 

även för simultan progression. 

En annan faktor som kan styra valet av progressionsform är av

ståndet mellan de bägge språkens skriftsystem. Om bägge är 

alfabetiska och använde r samma bokstavstecken (i stort sett) 

blir progressionen inte så viktig . Om det emellertid är stor 

distans mellan systemen kan simultan progression k omma att 

innebära en alltför stor inlärningsbörda. Dilemmat är själv

fallet att en stor skillnad i skrivsä tt innebär att det finns 

mindre möjlighet till överspridning, varför , om målet är läs

färdighet på L2, progressionen L1 före L2 ger litet utbyte. 

L1 före L2 har fortfarande "high surrender value", men om man 

misstänker att inläraren kommer att avbryta i förtid , så blir 

ju denna uppläggning inte relaterad till målet att lära sig 

läsa på L2. 

Vi kan så gå över till nästa fråga, som har att göra med kun

skapsnivån i L2. Inläraren kan ha små eller inga kunskaper i 

talat L2 alternativt r e dan behärska L2 i tal. I det förra 

fallet uppstår frågan huruvida kunskaper i talat L2 skall 

skaffas före, efter eller simultant med läsinlärningen. Vi får 

följande möjlighet er. 

TAL/HÖR SKRIV/LÄS 

SIMULTAN PROGRESSION 

ORDNAD PROGRESSION 

Nybörjaren lär sig språket i tal och 
skrift från början 

1. TAL/HÖR före SKRIV/LÄS 

2. SKRIV/LÄS före TAL/HÖR 
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Varken för vuxna invandrare eller för invandrarbarn torde det 

vara naturligt att här välja SKRIV/LÄS före TAL/HÖR. Denna pro

gression kan emellertid ibland förespråkas i frärnrnandespråks

inlärningssarnrnanhang. För invandrare står då valet mellan 

SIMULTAN progression och TAL/HÖR före SKRIV/LÄS. Man kan ibland 

höra argument som att läsinlärningen på L2 blir lättare om man 

först lär sig tala/förstå talat språk. Detta är väl i och för 

sig sant, men det är inte säkert att det totala inlärnings

resultatet blir bättre. Det är alltför lätt att endast betrakta 

läsning som ett ytligt avkodningsbeteende . Lingvister i gemen 

ser emellertid skriften som en kanal för språket och som sådan 

helt tillräcklig i sig själv. Att lära sig ett språk genom att 

läsa på språket är då också ett sätt att lära språket. 

Slutligen kommer vi till den tredje frågan , nämligen den som 

rör förhållandet mellan produkt iva och perceptiva färdigheter . 

Vi får 

PRODUKTION - PERCEPTION 

SIMULTAN PROGRESSION 

ORDNAD PROGRESSION 

Produktion och perception går 
hand i hand 

Perception före produktion 

I detta fall torde ingen förespråka en ordnad progression som 

går ut på produktion före perception. Man kan f r åga sig om en 

sådan överhuvudtaget är möjlig. Valet står a lltså mellan 

SIMULTAN progression och PERCEPTION före PRODUKTION. Det vanliga 

torde vara den simultana progressionen - dvs att man lär s i g 

tala samtidigt som man lär sig förstå talat språk eller skriva 

samtidigt som man lär sig läsa. Mycket talar emellertid för att 

en ordnad progressi on med perception före produktion är att 

föredra i många fall. Se t ex Winitz and Reeds (1 975 ). 

Vi kan nu gå över till att se hur de tre läsinlärningsläromedlen 

förhåller sig med avseende på de tre ovan behandlade frågorna. 
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l· ELSI LÄSEBOKEN . VÄLKOMMEN 

LÄSINL L1-L2 
I . 

L2 L1 (Tycks förutsätta I S1mul tan > 
L2 > L1 fungerande läsn på 

L 1) 
l 
l 

TAL/HÖR - ' Tal/hör > Tal/hör > Simultan * 
SKRIV/LÄS 

J 
Skriv/läs Skriv/läs 

, 

PROD - PERC l Simultan*** Simultan** Simultan 

j I 
Avsett för 

t 
Barn (L 1 ) Vuxna 1 Barn 

*) Dock för presentation och övning av enskilda ord, fraser 
etc: tal/hör > skriv/läs. 

t 
I 

l 
I 
I 
I 
I 
f 
• 1 
~ 

**) Dock i presentation av enskildheter: perception > produk
tion . 

***) Dock förordas perception > produktion för "vissa verbalt 
svagt utvecklade elever ". 

Kommentar 

För ELSI gäller att läromedlet ej är specialinriktat mot in

vandrarbarn. Rimligen är det förenligt med en simultan eller 

en L2 > L1 progression för läsinlärningen. 

III. PROGRESSION I DET SPRÅKLIGA I NNEHÅLLET 

Låt oss nu gå över till det språkliga innehållet och se hur 

detta är ordnat i de tre läromedlen. En detaljerad analys får 

anstå, eftersom en sådan är ytterst tidskrävande och knappast 

lönande i detta fall, då ett av läromedlen (Elsi) inte direkt 

vänder sig till L2-inlärare, ett är under utarbetande (Läse 

boken) och ett (Välkommen till Sverige) ä r starkt begränsat. 

Jag skall alltså endast visa på vissa tendenser. 

Vid framställningen av en syllabus (ung kursplan) utförs van

ligen tre operationer, nämligen urval, gradering och ordning. 

Jag kommer här inte att beröra urval, utan bara gradering o ch 
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ordning. Uppenbarligen kan material graderas och ordnas efter 

en mängd olika principer - t ex efter svårighetsgrad, frekvens 

i språket, användbarhet. Två övergripande tendenser har emeller

tid diskuterats på senare tid. 

Bell (1982) gör en skillnad mellan i förväg strukturerade och 

ordnade kursplaner (a prior i progression) och sådana som i 

princip är ostrukturerade och där progressionen endast är ett 

historiskt faktum, som kan utläsas efter det fullbordade in

lärningsskeendet (a posteriori progression) . Den förra typen 

torde vara den vanliga, men exempel på den senare har vi när 

man lär sig det främmande språket i naturlig miljö och utan 

undervisning. Somliga undervisningsmetoder (t ex Community 

Language Learning, se Stevick 1980) är likaledes aposterioriska. 

Bell tar även upp skillnaden mellan cyklisk och lineär p r o 

gression - en skillnad som även diskuteras av Wilkins (1976). 

Wilkins gör dessutom en skillnad mellan analytiska och syntet

iska uppläggningar av stoffet. Denna skillnad beskriver han på 

följande sätt. En syntetisk uppläggning bygger på antagandet 

att "You facilitate learning if you present the learner with 

pieces of language that have been pre - digested according to 

the categories found in a description of the language"(s 3) . 

Analytiska uppläggningar "are organized in terms of the pur

poses for which people are learning language and the kinds of 

language performance that are necessary to meet those purposes" 

(s 13) . I en syntetiskt ordnad inlärningsgång utgår man alltså 

från "enheter" som successivt fogas samman/kombineras till 

språk. I en analytisk uppläggning utgår man från " färdigt" 

språk och nedbrytningen (analysen) blir en del av inlärarens 

uppgifter . Uppenbarligen lämpar sig analytiska uppläggningar 

mindre för lineär progression, medan syntetiska ofta är lineära 

men kan vara cykliska. Man bör dessutom komma ihåg att alla 

dessa distinktioner hänför sig till tendenser snarare än abso

luta egenskaper hos kursuppläggningar. Sammanfattningsvis kan 

vi då betrakta kursplaner (syllabuses) eller den tänkta gången 

genom ett läromedel som tendenser på följande variabler. 
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a) CYKLISK - LINEÄR progression 

b) ANALYTISK - SYNTETISK uppläggning 

Av de tre aktuella läromedlen är Elsi och Välkommen till Sverige 

klart av a priori typ, medan Läseboken i sitt nuvarande utseende 

är helt förenlig med en a posteriori plan, eftersom den närmast 

är en materialsamling som låter sig användas på en mängd olika 

sätt. Icke desto mindre förespråkas en viss progression i lärar

handledningen (kallad Lärarboken) till Läseboken, varför vi kan 

betrakta även detta läromedel som a prioristiskt. Detta gör det 

möjligt att jämföra samtliga tre läromedel med avseende på vari

ablerna cyklisk-lineär och analytisk-syntetisk. 

De tre läromedlen jämförs efter dessa variabler med avseende på 

tre olika företeelser som kan antas vara väsentliga i läsinlär

ningssamrnanhang. De tre företeelserna är bokstavsförrådet, rela

tionen ord- bokstav samt den fonotaktiska strukturen hos orden. 

För bokstavsförrådet i nnebär en syntetisk uppläggning att bok

stäverna gås igenom en i taget, medan en analytisk uppläggning 

ger hela alfabetet på en gång. Observera att den senare upplägg

ningen är helt funktionell , eftersom man ofta måste kunna räkna 

upp bokstäverna i alfabetisk ordning. För användandet av lexikon 

t ex är detta nödvändigt. En lineär progression betyder för bok

stavsförrådets del att bokstäverna introduceras och tränas steg

vis en och en i taget. I en cyklisk progression går man igenom 

större grupper av bokstäver (t ex hela alfabetet) på en gång 

för att senare gång efter annan komma tillbaka till varje en

skild bokstav och sålunda befästa inlärningen. 

Med avseende på relationen ord- bokstav innebär en syntetisk upp

läggning att man utgår från de enskilda bokstavsteckne n som 

sammanljudas till ord. Det analytiska förfaringssättet utgår 

från ordbilden. Distinktionen lineär - c yklisk är knappast 

meningsfull när det gäller ord-bokstav relationen i svenskan, 
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men skulle kunna tillämpas för t ex engelskans del där rela

tionen mellan stavning och uttal är mer komplex. I en lineär 

progression skulle man då behandla relationerna en och en, 

medan man i en cyklisk progression kan tänkas introducera 

komplexa relationer som man sedan återkommer till (t ex stav

ningen av /ai/ i night, buy, site, fry etc). 

Beträffande den fonotaktiska strukturen i orden är det rimligt 

att anta att denna påverkar läsinlärningen så att vissa ord är 

svårare att läsa ut och att minnas än andra (se af Trampe 1982). 

I en syntetisk uppläggning skulle man ta fasta på detta och 

ordna stoffet i enlighet med fonotaktisk struktur, stavighet 

m m. En analytisk uppläggning innebär att man ser till andra 

faktorer än de rent formella och ordnar stoffet efter "kom

munikativ ändamålsenlighet" exempelvis. En lineär progression 

åter innebär att de strukturellt enkla orden övas före de 

svårare och en cyklisk progression att såväl enkla som svåra 

ord - strukturellt sett - introduceras samtidigt, men med 

"återgång" . 

I tabellen nedan jämförs så de tre läromedlen. Jag vill åter

igen betona att distinktioner på de bägge variablerna lineär 

cyklisk och analytisk-syntetisk är en fråga om tendenser. 

Lineär- cyklisk Analys-syntes 

BOKSTAVSFÖRRÅDET 

l 
Els i lineär syntetisk 
Välkommen till Sverige cyklisk analytisk 

I Läseboken lineär syntetisk 

' 
REL ORD-BOKSTAV 

f 
Els i - syntetisk 
Välkommen till Sverige - analytisk 
Läseboken I - analytisk/ syntetisk * 

ORD STRUKTUR r 
I . 

Els i lineär syntetisk 

Välkommen till Sverige cyklisk ** analytisk 

Läseboken l..:xk.~-~~~~~--·~ analytisk --.... --

I 

I 
I 
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Detta är svårt att avgöra då läromedlet tillåter oLika upp
läggningar. Intrycket från lärarhandledningen är dock att 
man rekommenderar en företrädesvis s yntetisk approach . 

** Ensartad uppläggning med en mängd fråga-svar sekvenser och 
ytterst långsam progression. Det föreligger ingen större 
skillnad mellan börj an och slutet av boken vad beträffar an
t agen svårighetsgrad. 

IV . SLUTORD 

Progressionen i läromedel för läsinlärning kan uppenbarligen se 

olika ut och man kan fråga sig vilka pedagog i ska principer som 

de olika läromedelsförfattarna följt. I lärarhandledningen till 

Elsi hänvisar man ofta till l äsforskningen, men också t ex till 

"den gamla sunda principen att gå från det lättare till det 

svårare , från de t enkla til l det mera sammansatta" (s 12). I 

lärarhandledningen til l Välkommen till Sverige görs en mängd 

påståenden av typen "Erfarenheten har visat att vi lärare ofta 

överskattar invandrarbarnens förmåga att uppfatta vad vi säger 

- -- Det är därför klokt att gå långsamt fram och ge barnen en 

språkmässigt stabil grund att bygga vidare på" (s 3 ) . I metod

delen av lärarhandledningen till Läseboken hävdar man nödvändig 

heten av ett utvecklat talspråk innan l äsinlärning kan ske . 

Vidare säger man (s 2) att Läseboken inte är någon " läslära i 

klassisk mening utan mer ett stöd f ör progressionen i inlär

ningen". 

Det är min uppfattning att progressionen i läromedel av det här 

slaget inte sällan grundar sig på en del "förutfattade meningar" 

om vad som är l ätt respektive svårt, effektivt respektive i n

effektivt e tc . Det är dock e tt faktum att v i till stor del sak

nar data om vuxnas läsinlärning och särskilt då alfabetisering 

av vuxna med svenska som målspråk. Ytterligare for s k ning skulle 

säkerligen kunna ge en del riktlinjer för uppläggning av alfa

betiser i ngsläromedel. 

Bortsett från ren läromedelsforskning anser jag vidare att vi 

bör skaffa oss en mer grundforskningsbetonad bas av kunskap om 

hur l äsinlärning går till och om vad som fakt iskt ä r svårt 

e ller lätt i läsinlärningen . 
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EN GRUNDVUX- LÄRARES SYNPUNKTER PÅ LÄROMEDEL 

INLEDNING 

Eija Kuyumcu 

Spånga 

Grundutbildning för vuxna är en utbildningsform som nästan helt 

försummats av läromedelsproducenterna. Läromedel, utformade ut

i från grundvux behov, saknas helt med undantag av viss Sö

understödd produktion av "lättlästa texter " och en läslära på 

svenska . Orsakerna till bristen på speciella läromedel avsedda 

för grundvux k an vara många, men den viktigaste är nog "pr ofit

tänkandet" . Deltagarunderlaget uppskattas nog vara för lågt 

(ca 10 000 deltagare 1982) för att läromedelsförlagen skul l e 

intressera sig för speciel l läromedel sproduk t i on för grundvux . 

Denna situation på läromedelsfronten inom g r undvux har haft 

både positiv och negativ inverkan på utbildningens utformning. 

Det positiva är att många lärare, i brist på adekvata läromedel 

speciellt vid den inledande undervisningen, arbetat helt utan 

förproducerade läromedel. Lärarna har i hög utsträckning utgått 

från deltagarnas egen ver klighet, deras situation och tidigare 

erfarenheter . Lärarna har producerat egna texter på grundval 

av de samtal som läraren haft med deltagarna. I dessa texter 

har läraren haft re l ativt god möj l ighet att ta hänsyn till del

tagarnas behov och förväntningar på utbildningen. Men hur länge 

kan man arbeta utan förproducerade läromedel? Är inte ett av 

syftena med utbildningen att vänja deltagarna vid att använda 

skriften - böcker, tidningar mm - för att inhämta kunskap och 

information och att vänja deltagarna vid att uppleva läsningen 

som rekreation och glädje. Någonstans på vägen dit måste BOKEN 

introduceras för deltagarna. 

Vad har lärarna då för valmöjligheter när det gäller att välja 

färdiga läromedel? Jo, det finns läromedel som är producerade 

för grundskolan och det finns läromedel som används vid svensk-

SIC 4 (1983), 105-121 
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undervisning av invandrare inom studieförbunden och AMU. Den 

negativa inverkan, som bristen på adekvata läromedel har som 

följd,kommer fram i undervisningen i det faktum att man är 

tvungen att använda läromedel som är utformade enligt andra 

målgruppers behov. 

Men vad är då specifikt för målgruppen invandrardeltagare inom 

g rundvux? Det är naturligtvis svårt att göra generaliseringar, 

eftersom målgruppen är oerhört heterogen vad gälle r bl a 

- förkunskaper 

- kulturell bakgrund (olika nationaliteter och religioner) 

- social bakgrund (olika socialgrupper, landsbygdsbakgrund, 

storstadsbakgrund m m) 

- modersmål (olika nationaliteter och etniska grupper) 

- ålder och kön 

- tidigare erfarenheter (integration i eller segregation från 

det övriga samhället i hemlandet och i Sverige) 

- omvärldsuppfattning (förkunskaper, tidigare erfarenheter mm) 

- målsättning inom grundvux (att bättre klara av vardagslivet, 

att förkovra sig på arbetsmarknaden, att vidareutbilda sig 

m m) • 

Listan behöver inte göras längre för att läsaren skall få en 

uppfattning om heterogeniteten bland deltagargruppen invandrare 

inom grundvux. Det som kan sägas vara generellt kännetecknande 

för invandrardeltagare inom grundvux är bl a att 

- de helt eller delvis saknar tidigare skolgång 

- de är ytterst studieovana 

- de saknar teoretiska kunskaper om omvärlden (t ex geografi, 

historia, samhällskunskap) , kunskaper som ofta brukar räknas 

till · den självklara allmänbildningen i de tekniskt högutveck

lade samhällena 
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- de ofta utsätts för en svår inlärningsprocess i flera be

märkelser: att lära sig ett nytt språk, att lära sig läsa 

och skriva på det nya språket och att inhämta nya kunskaper 

via det nya språket. 

Därtill borde man kanske tillägga att det saknas en adekvat 

lärarutbildning och adekvata instrument - läromedel för den 

svåra uppgiften - grundutbildning för vuxna invandrare. 

1 • SYNPUNKTER VID VAL AV FÖRPRODUCERADE LÄROMEDEL 

1 • 1 • Relationen layout och krav på deltagarens förkunskaper 

När läraren, eventuellt tillsammans med deltagarna, bedömer om 

ett visst läromedel layoutmässigt kan användas i undervisningen, 

måste läromedlets användbarhet bedömas mot bakgrund av de krav 

som layouten ställer på deltagarnas förkunskaper. Mycket som 

deltagarna inte behärskar från början går naturligtvis att träna 

inom utbildningen. Men läromedlet skall helst inte innehålla 

alldeles för många oklarheter och svårigheter från början. 

En aspekt som läraren måste ta hänsyn till vid bedömning av 

ett läromedels användbarhet, är exempelvis bilden. Bilden kan 

ha olika funktioner i ett läromedel. Den kan bl a vara avsedd 

som en dekoration, ett förtydligande till ett ord eller en 

händelse eller den kan fungera som en inspirationskälla och 

underlag för en diskussion . Alla människor tolkar bilder på 

lite olika sätt. Grundvux-deltagare som ofta först i vuxen 

ålder utsätts för att tolka bilder och som inte är vana vid 

den utformning - "design" - som saker och ting har i det 

svenska västerländska samhället, kan ha svårigheter att tolka 

bilderna rätt, eller rättare sagt enligt de givna associations

förväntningar som författaren haft med bilden. 

De flesta bilder är starkt kulturbundna. En vas ser kanske 

annorlunda ut i Kina än i Sverige och en våg i Mellanöstern 

liknar inte vår svenska våg. Det är svårt att göra bilderna 
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universella. Således saknar bilderna ofta relevans i de väckta 

associat i onerna. Detta är dilemmat med bilder som är avsedda 

att fungera som förtydliganden till konkreta ord och företeel 

ser. Bilderna kan ibland förestäl l a begrepp som är okända för 

deltagaren. Deltagaren saknar en konkret erfarenhet av det be

grepp som bilden föreställer . 

En ytterligare svårighet i bildtolkningen ä r dess eventuella 

symbolfunktioner 

- pilar 

- streck 

- tankebubblor 

- pratbubblor 

Andr a layoutmässiga aspekter som måste beaktas vid läromedels

val et är bl a bokstavstypen - text i litet eller stort format, 

täthet , eventuell skrivstil m m. Textens layout bör motsvara 

de l tagarnas l äsfärdighet . De skall tekni skt sett kunna till

godogöra sig texten . 

En aspekt till som kanske hör ihop med layout är utformningen 

av texter. Vilka förväntningar ställ er texterna på deltagarnas 

språkliga kompetens? Är texterna utformade så att de lämpar sig 

för undervisning av invandrare? Eller är texterna tänkta att 

användas av läsare som har svenska som modersmål? Tyvärr är 

detta e n aspekt som ibland försummas v i d val av läromedel i nom 

grundvux , vilket användning av lågstadiets läsläror är ett 

exempe l på . 

1. 2. Innehåll i läromedel - en hypotes om deltagarens behov 

och förväntningar 

Innehållsvalet i läromedlen återspeglar den hypotes som för

fattaren har av deltagarnas behov. Det behandlade text-temat 

kan t ex ha en underordnad funkt i on. Meningarna i texten kan 

ha valts mera med tanke på att demonstr era morfologiska böj

ningsformer eller meningsbyggnaden i svenskan än att ankny ta 
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till deltagarnas tidigare erfarenheter och intressen. Så är 

förhållandet ofta i de läromedel som används inom studief ör

bundens och AMU:s svenskundervisning av invandrare. Dessa läro

medel är avsedda för att träna deltagarnas språkinlärning i 

svenska. Detta sker genom presentation av ord/uttryck/begrepp/ 

fraser och meningsbyggnad i en textkontext, som i allmänhet 

föga väcker deltagarnas intresse för själva sakinnehållet. Av 

den anledningen kan deltagarna ha svårt att relatera textinne

hållet till sin egen vardagssituation - att göra associationer 

till de egna livsförhållandena både bakåt och framåt i tiden. 

Undervisningen tenderar då att bli "en teoretisk finess" utan 

större känslomässigt engagemang från deltagarnas sida. 

Inom grundvux råder det brist på texter som ger faktakunskaper 

om olika företeelser och som svarar på frågor - när, hur, var

för och reder ut konsekvenser och orsakssammanhang - och som 

därigenom engagerar läsaren till diskussion om innehållet. 

1.3. Kulturell referensram 

Texterna i läromedel återspeglar verkligheten runt omkring oss, 

men frågan är - vems verklighet? Vilka är de personer som 

figurerar som huvudpersoner i de texter vi läser i utbildningen? 

Är det familjen Svenssons verklighet vi studerar i våra läro

medel för invandrare? Familjen Svensson som har vintersemester 

på fjällen, sommarresa till Mallorca, som studerar spanska i 

en studiecirkel, dansar jazzbalett och åker på landet på lör

dagarna. Är det den verkligheten som är avsedd att bli en norm 

även för invandrare eller är avsikten med textvalet att ge in

vandrare en inblick i hur en svensk medelklassfamilj lever? Är 

invandrare intresserade av att veta det? 

Den kulturella referensramen i ett läromedel kan förändras på 

olika sätt. Detta sker genom att en läromedelsförfattare tar 

ställning till frågor som påverkar den kulturella referensramen 

bl a vad gäller människosyn, syn på könsroller, syn på olika 

etniska grupper och vår världssyn. Skall t ex kvinnorna presen-
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teras enbart i vård- och serviceyrken eller även i chef sposi

tioner? Sedan gäller det förstås HUR man gör presentationen. 

De välmenade pedagogis ka pekpinnarna lyser i rege l igenom med 

sin "töntighet" och motverkar den avsedda effekten. 

När det gäller läromedel för svenskundervisning av invandrare 

har i regel invandr arna själva utelämnats från l äromedels 

texterna . Svenskheten har nästan blivit en norm. Vi ser sällan 

invandrare i olika samhällsfunktioner och yrkesrol l er på läro

medelssidorna. Likväl bygger i allmänhet läromedlens världssyn 

på ett snävt europeiskt/nordamerikanskt livsperspektiv. Således 

förmår de sällan förklara orsakssamband i företeelser i e tt 

globalt per spektiv . 

Frågor att fundera över i samband med den kul ture l la referens

ramen är bl a: 

- skal l läromedlen befästa den rådande synen på verkligheten? 

- skall de verka för en förändring av stereotypa föreställningar? 

- skall de presentera alternativa synsätt att se på verkligheten? 

- och HUR? 

2 . GRANSKNING AV TRE LÄROMEDEL SOM ANVÄNDS INOM GRUNDVUX 

2.1. Välkommen til l Sverige 

2.1 .1. Innehål lsdeklaration 

Författarens syfte med läromedlet är att lära grunderna i det 

svenska språket för invandrarbarn i svenska grundskolan . Väl 

kommen till Sveri ge är ett läromedel i svenska som främmande 

språk. Innehållet i det behandlar situati oner i skol an och ute 

i samhället enligt författaren . Situationerna i samhället är 

tyvärr ytterst få. Val av ord och fraser har gjorts med tanke 

på skolvärlden och barnens intressen. I dessa illustreras gram

matiska företeelser och ges enkla strukturövningar. 



1 1 1 

2.1.2. Förväntade förkunskaper 

Eleverna förväntas bl a 

- kunna läsa kartor 

- kunna läsa och skriva 

- kunna svenska bokstäver/ljud 

- kunna lutande bunden skrift 

- kunna tolka bilder med tekniska markeringar som p il, streck, 

pratbubbla osv 

- kunna tekniken med korsord 

2.1.3. Kulturell referensram 

De svenska barnens värld fokuseras i läromedlet och dominerar 

bilderna. Materialet tar föga hänsyn till elevernas skiftande 

kulturella och materiella bakgrunder. Händelserna sker i barnens 

intressesfär och begränsar sig allmänt till grundskolans värld. 

Det är enbart konkreta ting och händelser som berörs i läro

medlet. 

2.1.4. Inlärningsgång 

Inlärningsgången är relativt bunden p g a att materialet är 

avsett för nybörjare. Man koncentrerar sig till ett antal enkla 

fraser som utvecklas under inlärningens gång. Den svenska 

meningsbyggnaden presenteras systematiskt med fråge - och på

ståendesatser, vilket ger en elementär kunskap om svensk 

rneningsstruktur och vardagliga fraser. 

2.1.5. Bilden 

I arbetsboken är bilden underordnad texten. I bildboken fungerar 

bilden mer aktiverande för eleven. Flanellografbilder är säkert 

ett bra komplement och ger elever och lärare friare användnings

områden och utrymme åt egen kreativitet. Bilderna föreställer 
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konkreta ting och händelser. Få bilder fungerar som situations

bilder för friare konversationsövningar. Bilder som saknas är 

händelseserier. Den tekniska utformningen gör att de ofta små 

bilderna i arbetsboken blir svåra att tolka för grundvuxelever 

p g a de studietekniska kraven med pilar, pratbubblor m m. 

Bilderna i bildboken däremot är tydliga och stora. 

2.1 .6. Innehållet 

Antagandet om invandrarbarnens behov i början i en svensk skol

miljö motsvarar kanske bra verkligheten men ger en snäv foku

sering. Säkerligen finns det andra och eventuellt viktigare 

aspekter i skolmiljön som läromedlet borde belysa. Innehållet 

verkar "färglöst''. Provocerande, engagerande och polariserande 

element saknas. Innehållet rör sig enbart i de materiella och 

konkreta tingens värld. Känslor som glädje, sorg, upprördhet, 

tillgivenhet m m saknas i läromedlet. Boken ger inte heller 

orientering om värderingar som spelar sin roll i skolmiljön 

och i samhället i Sverige: mode, tuffhet, könsroller, disciplin, 

samverkan m m. Avsaknaden av dessa moment gör att man förut

sätter invandrarbarnens behov begränsade till konkreta och 

snäva ramar i skolmiljön - med pressbyrån som enda samhällelig 

anknytning. 

Värderingar i könsfrågor är likaså traditionell i läromedlet. 

Man föredrar att presentera pojkar med mekaniska ting (bilar, 

cyklar etc) och kvinnor som mat-tanter i skolbespisningen, som 

skolsköterska och som lärare; flickor presenteras tillsammans 

med djur, blommor etc. I och för sig verklighetsenligt, men 

konserverande! Invandrarbarnens kunnande och egenvärde har inte 

rymts i läromedlet, som därmed presenterar en "svensk "-kulturell 

syn på verkligheten. 

2.1.7. Läromedlets styrning 

Välkommen till Sverige baserar sig på en bunden inlärningsgång. 

Den är byggd på en progression som förutsätter att enklare 
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konstruktioner måste behärskas innan man går vidare i boken . 

Därmed kan man ej heller gärna hoppa över vissa stycken utan 

boken är tänkt att användas från pärm till pärm . Ingenting 

hindrar förstås att en lärare använder läromedlet endast som 

basmaterial och kompletterar det med andra inslag och vari

erande övningar, egna texter, elevernas berätt elser etc. 

2 .1 . 8 . Valet av s p r åkliga struk t ure r 

Detta val har gjorts från en föreställning om barnens behov i 

enkla talsituationer i skolans värld. Valet styrs också av 

ordens funktion och tillämpning i grammatiska övningar, dvs, 

de har valts för att illustrera regelbundenheten i den svenska 

grammatikens grundbegrepp så som konjugationer, deklinationer, 

komparation m m. Syftet är att ge ett enkelt basordförråd och 

en insikt om enkel grammatisk meningsbyggnad. Ord och fraser 

som förekommer i de vanliga skolämnena (t ex OÄ) saknas nästan 

totalt. 

2.1. 9 . Användbarhet inom grundvux 

Materialet är inte producerat för målgruppen inom grundvux utan 

riktar sig till invandrarbarn i den svenska grundskolan. Inne

hållets fokusering på barnens värld och grundskolesituation kan 

ha negativ inverkan på grundvuxelever. Materialet är inget l äs

inlärningsmaterial utan fungerar enbart i undervisningen i 

svenska som främmande språk. Eftersom materialet ändå används 

i grundvux kan det ha en funktion på nybörjarstadiet efter 

själva alfabetiseringsfasen. Då vill man gärna presentera enkla 

fraser som illustrerar företeelser i svensk grammatik och 

meningsbyggnad. Min hypotes om lärarnas motiv att välja Väl

kommen till Sverige inom grundvux är bl a följande : 

- texten är tydlig och i s tort format vilket underlättar l äsning 

på nybörjarstadiet 

bilderna både i bildboken och flane llografbilderna är enkla 

och konkreta, lätta att tyda 
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- meningarna är enkla och inlärningsgången relativt självinstru

erande, vilket är en fördel på nybörjarstadiet 

- eleverna har lätt att lyckas i arbetsboken, vilket förstärker 

deras självkänsla 

- arbetsboken ger läraren möjlighet till individualisering pga 

att den är relativt självinstruerande . 

Alla de ovannämnda motiven som eventuellt styr lärarnas läro

medelsval är val av mer negativ än positiv karaktär. Med andra 

ord väljer man Välkommen till Sverige i brist på annat, adekvat, 

vuxeninriktat material som skulle fy lla samma funktioner. 

1 (se not s 1 21 ) 
2.1.10 . Sammanfattning 

Fördelar (bl a) 

- texten har stor och tydlig layout 

- texten är inriktad på "nybörjarsvenska" 

innehållet består av konkreta ting och företeelser som är 

lätta att illustrera, eventuella missförst ånd undviks 

- inga komplicerade eller "känsliga" ämnen 

- övningarna koncentreras på meningsbyggnad. 

Nackdelar (bl a) 

- innehållet är begränsat till grundskolemiljö/barnmiljö 

- innehållet har en snäv kulturell referensram 

- de rätta svaren är "förväntade svar", därmed begränsas del

tagarnas egen kreativitet 

- "datoriserad konversationsmodell" - "Är det •. . , Ja, det är det". 
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2.2. ELSI-materialet 

2.2.1. Kulturell referensram 

ELSI-materialet är ett renodlat l ä sinlärning smateria l producerat 

för svenskspråkiga barn. Orden som ingår i läsläran (arbetsboken) 

är en orientering i svensk fauna och presenterar i Sverige före

kommande djur, vardagsting i hushållet, hantverksredskap och ord 

i barnens närmaste verklighet eller fant asi . 

2. 2.2. I nlärn i ngsgången 

Bokstäverna/ljuden lärs in i en given ordning. Ordvalet grundar 

sig på förekomsten av ett visst ljud/ljudkombination. Inlär

ningsmetoden är en kombination mellan analys och syntes med 

ett (i början enstavigt) ord som bas . Orden förväntas ingå i 

elevernas aktiva ordförråd. Alla ord är inte högfrekvent a. In

lärningsgången är bunden och binder lärarens verksamhet till 

innehållet i materia l et. Arbetsformen är också given. Läro

medelspaketet ger dock rikligt med varierande övningar inom 

innehållets ramar. Orden som presenteras utgår från enkl a en

staviga ord i viss systematisk progression mot mera komplice

rade enheter . Syftet är att behärska sammanljudningstekniken 

i alla dess möjliga variationer i det svenska språket. Orden 

som förekommer har föga kommunikativ eller narrativ funktion 

i en vuxenvärld . 

2.2.3. Bilden 

För det mesta är bilder na i a rbetshäftet relativt tydliga. 

Ordet "väg" är svårtol kat. För invandrarnas del blir dock 

många ord svårtolkade av olika anledni ngar: 

- "Designen " i de bruksföremål som förekommer stämmer inte 

överens med "designen" av föremålen i hemländerna (exempel: 

duk , mur, fat, bur, mus). 

- Orden kan allmänt var a främmande företeelser (ex: må l , pil, 

rev) . 
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- Orden kan presentera främmande fauna och okända djur som ger 

fel associationer (exempel: ek , en, al, ris - "påskris" ger 

associationen träd. Val , säl ger associationen fisk. Al asso

cieras med orm, l o med katt , ren med älg) osv. Dessa ord förut

sätter alltså kännedom om svensk fauna och djurliv. 

- Vissa ord kan vara missvisande på annat sätt, tex ordet "i tu". 

Eleven kommenterar det spo n tant "sönder". Ett annat exempel 

är "os" som av eleven glatt igenkänns som "pommes frites". 

Elevens egna ord är således mera frekventa än de konstlade 

orde n bilden står för. 

Bara en bråkdel av de ord som förekommer i arbetshäftena upplevs 

som frekventa i elevernas eget språkbruk. Ofta är eleverna 

o intresserade av att veta vad de ord heter på svenska som före

kommer i arbetshäft ena : Eleverna upplever dem inte som "viktiga " 

ord i svenskan. Allmänt intryck av layout och bilderna i arbets

häftena är att de v e rkar "gamla ". Månne det är den gråa färgen 

på framsidan? 

övningshäftets sagofigurer är svåra att riktigt tolka för grund

vux-eleverna. Bilderna är annars där relativt tydliga, men de 

appellerar e nbart till barnens fantasi. 

I ELSI:s läsebok kan de tecknade bilderna verka suddiga för 

elever som inte är vana vid att tolka b ilder. Med några undantag 

fokuserar bilderna barnens värld. 

2.2.4. Materialets användbarhet inom grundvux 

Väljer man ELSI-materialet som alfabetiseringsmaterial för 

vuxna invandrare, måste man i första hand bygga upp ett munt

ligt ordförråd av ord och begrepp som förekommer i materialet. 

Det blir alltså läromedlet som styr valet av ord och fraser för 

inlärning och inte e l evernas behov och förväntningar. Väljer 

man ändå att använda materialet riskerar man att "med våld" 



117 

föra på eleverna ett innehåll som de är föga intresserade av. 

En tänkbar modell är förstås att man separerar läs- och skriv

inlärningen å ena sidan och språkinlärningen å andra sidan och 

använder olika material och metoder för inlärning av de båda. 

Väljer man ELS! får man i gengäld en progression i läsinlär

ningen som är systematisk och genomtänkt, så att läraren 

slipper bekymret med planering och slipper allt förarbete 

men kan i viss må n f å sin e g e n kreat ivitet blockerad . 

Läsebokens text e r är av s edda för barn me d s venska s om ett 

fungerande kommunikationsspråk. För vuxna invandrare ter de 

sig ofta som rent nonsens med undantag av några få sidor. 

övningshäftets vänstra sidor kan däremot fungera som material 

för mekaniska lästeknikövningar. De kan också ge förslag på 

"drill"-övningar av vissa ljudkombinationer och inspirera 

läraren i avlyssningsövningar och dikteringsövningar av typ 

"veckans ord". 

2.2.5. Sammanfattning 

Fördelar: 

fast inlärningsgång ger en fast progression och struktur åt 

a r betet 

- möjlighet till självständigt arbete och individualisering 

- inbyggd kontroll och diagnostisering. 

Nackdelar ur vuxensynpunkt: 

- innehållet motsvarar inte deltagarnas behov (svensk fauna 

och djurliv, sagofigurer) 

- barnsligt innehåll 

- språket ej anpassat till svenska som främmande språk . 
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2.3. Läseboken 1-7 

Det enda läromedlet bland de behandlade tre - Välkommen, ELSI 

och Läseboken - som direkt inriktar sig på målgruppen grund

vuxelever är Läseboken. I motsats till de andra som berör 

svenska som främmande språk eller läs- och skrivinlärning 

bygger Läseboken på ett bredare fält i undervisningen. Den 

omfattar momenten läs- och skrivinlärning, språkinlärning i 

svenska som främmande språk och vuxeninriktad samhälls- och 

naturorientering. De olika momenten är delvis integrerade i 

varandra . Läromedlet innehåller också rikligt bildmaterial 

dels för identifikation av ord, dels för situationsbilder som 

aktiverar till diskussion. 

2.3.1. Förväntade förkunskaper 

I princip kan undervisningen påbörjas från det riktiga nybörjar

stadiet med allt vad det innebär - l äs- och skrivinlärning , 

språkinlärning och inslag av SO/NO. I vissa fall krävs dock 

förkunskaper i svenska och det gäller speciell t moment som 

innehå ller information om samhälle och natur. Kunskapssynen 

som kommer till uttryck i lärarhandledningen - kunskapen som 

en aktionsinriktad process som aktiverar individen att agera i 

samhällsprocessen genom de ökade kunskaperna - är något efter

strävansvärt men svårt om man inte har e tt geme nsamt kommuni

kat i onsspråk med deltagarna. Exempel på dessa är t ex miljö

frågor, jämställdhetsfrågor, barnuppfostran, regler och be

stämmelser för inresetillstånd till Sverige eller funktionen 

för olika former av pass, att varna för kvicksilverhaltiga och 

alkaliska batterier. I dessa moment krävs ett ganska avancerat 

ordförråd av deltagarna. Fungerar inte kommunikationen lärare -

deltagare, finns risken att undervisningen stannar på ett 

relativt torftigt och onyanserat plan . Om deltagarnas språk

kunskaper är otillräckliga, finns där också en fara för att de 

goda intentionerna misstolkas och deltagarna upplever exempe l 

vis d e polariserade bilderna som nedvärderande för deras egen 

kulturel l a och materiella bakgrund. 
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2.3.2. Inlärningsmetodik och inlärningsgång 

Antagandena om deltagarnas behov verkar relevanta för vuxna in

vandrare. Läromedlet ger ett stort utrymme för lärarens och del

tagarnas kreativitet eftersom inlärningsgången inte är strikt 

bunden. De olika bitarna i undervisningen - l äs- och skrivinlär

ning, språkinlärning och SO/NO-inslag - kan hållas separerade 

från varandra eller man kan integrera dem i viss mån, om man så 

önskar. Lärarhandledningen ger rikligt med exempel för använd

ning av läromedlet. Läraren har dock stor frihet att variera 

material e t s a nv ä ndni ng . 

2 .3 . 3 . Bilden 

Materialet bygger mycket på bilder som ett aktiverande medel i 

undervisningen. Speciellt är de polariserade bilderna ett 

exempel på sådana. Bilderna återspeglar vuxenvärlden, inga 

barnsliga bilder förekommer. Bi l derna föreställer inte enbart 

konkreta t ing utan även händelser, känslor, värderingar m m. 

Vissa tecknade bilder är mindre lyckade ur tydlighets- och 

ur estetisk synpunkt. 

2.3.4. Värderingar 

Värderingarna som kommer till uttryck i läromedlet i frågor 

som bl a könsroller, förhållande barn-vuxna, människovärde, 

fördelning av jordens resurser mm följer LGR 80:s intentioner. 

Tyvärr är värderingar saker som ofta är 0 svara att nyanserat 

diskutera om på ett främmande språk, om man inte behärskar 

språket i fråga mycket bra. Men även bilderna är talande, 

engagerande och aktiverande. 

2.3.5. Val av ord och strukturer 

Av deltagarna uppfattas ord och fraser som ingår i läromedlet 

som centrala. Deltagarna känner att de fyller en funktion. 

Bilden har inte valts i första hand med hänsyn till vissa ljud-



kombinationer, regelbundenhet i böjning m m. Detta hindrar inte 

att man i efterhand systematiserar sådant med exempelvis övningar, 

spel och dylikt . Texterna som förekommer har dels en kommunikativ, 

dels en kunskapsförmedlande funktion. 

Den enda anmärkningen jag har på Läseboken är att den kunde ha 

strukturerats på ett annorlunda sätt, själva läs- och skriv

övningarna för sig, språkinlärningen för sig etc med hänvisning 

till moment som kan integreras. Då hade den varit lättare att 

överskåda trots den tunga formen. 

2.3.6. Sammanfattning 

Fördelar 

- täcker ett brett i nnehåll 

- tar hänsyn till en bred kulturell referensram 

- bygger på ord/fraser/innehåll som upplevs som relevanta av 

invandrardeltagaren 

- stimulerar till eftertanke och diskussion 

- fri inlärningsgång - anpassad studiegång - individualisering 

Nackdelar 

- innehåller "pedagogiska pekpinnar " 

- höga förväntningar på deltagarens språkliga kompetens i en 

del SO/NO-inslag (bäddar för missförstånd för deltagaren) 

- ojämn struktur och svårighetsgrad 

- "den röda tråden" som ska löpa genom innehållet går lätt 

förlorad 

/ - bildlayout mindre bra och formen "klumpig". 
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Noter: 

1) Efter granskningen av varje läromedel försöker jag sammanfatt

ningsvis lyfta fram eventuella för- och nackdelar för respektive 

läromedel. Dessa för- och nackdelar skall inte ses som några 

absoluta värderingar , utan läsaren själv får snarare bedöma om 

dessa punkter skall ses som för - eller nackdelar. Bedömningen 

beror till en stor del på hur läraren ser på sin egen roll och 

vad hon/han förväntar sig av verksamheten inom undervisningen. 

Dessutom kan syftet med undervisningen variera i kort- och 

långtidsperspektiv och arbetssättet måste anpassas därefter. 

Med ett visst synsätt på undervisningen, dess innehåll och ar

betsformer, kan en viss egenskap i l äromedlet, exempelvis bunden 

studiegång, konkret bildmaterial mm, vara materialets största 

fördel, medan samma egenskap med ett annat synsätt kan vara dess 

största nackdel . Det gäller snarare att veta vad man gör i 

undervisningen och varför man gör det man gör. Desto bättre om 

läraren är överens om detta med del tagarna! 


