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Översikt av På tapeten 

i svenska som andraspråk 

kopplat till de nya kursplanerna  

i grundläggande vuxenutbildning 
 

Nedan presenteras en översikt av innehållet i På tapeten kopplat till de nya kursplanerna i 

grundläggande vuxenutbildning. På tapeten är granskad utifrån de fyra nya delkurserna. Under 

respektive kurs står det vad som är bokens styrkor och vad som saknas i dagsläget. På tapeten har 

många textexempel men för undervisning i alla delar av det centrala innehållet i delkurs 3 och 4 behövs 

komplettering. På tapeten ger uppgifter i att samtala, diskutera, skriva och citera, men den går inte 

alltid genom hur man gör det. Det är bra om läraren går igenom just dessa moment. Till På tapeten hör 

lärarhandledning och CD med inlästa texter och hörövningar. I lärarhandledningen finns 

kopieringsunderlag samt uppslag för hur man kan undervisa om strategier för lärandet. 
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Delkurs 1 

Dessa moment är bokens styrkor: 

I På tapeten finns övningar för att läsa och skriva i olika situationer. Eleverna lär sig enkla former för 

textbearbetning. Boken har grammatikövningar, ordförklaringar kopplat till både sakprosatexter och 

berättande texter. Eleverna får öva på begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika 

situationer. 

 
Dessa moment saknas helt eller delvis i boken: 

På tapeten tar inte upp skillnader och likheter mellan svenska och något annat språk. Det saknas även 

övningar för stödord och tankekartor. Boken kombinerar inte ord, bild och ljud, annat än med 

hörövningar. 

 

Delkurs 2 

Dessa moment är bokens styrkor: 

På tapeten lär eleverna att urskilja tydliga budskap i texter. Boken har övningar för att förstå och göra 

sig förstådd, till exempel får eleverna lära sig ord och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och 

känslor i olika situationer. Det finns olika sorters sakprosa, till exempel beskrivande, förklarande, 

instruerande och argumenterande i boken. På tapeten har några övningar i att söka, välja, värdera, 

kritiskt granska och använda sig av information från olika källor.  

 
Dessa moment saknas helt eller delvis i boken: 

På tapeten tar inte upp något om språknyanser eller skillnader mellan tal- och skriftspråk. Boken ger 

inte övningar i muntliga presentationer, men ger mycket övning i att samtala.  

 

Delkurs 3 

Dessa moment är bokens styrkor: 

Genom På tapeten får eleverna att medverka i olika samtal och diskussioner. Boken har exempel på 

texter som är beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande. På tapeten ger exempel och 

några övningar i ordbildning, synonymer och motsatsord. 

 
Dessa moment saknas helt eller delvis i boken: 

På tapeten tar inte upp hur man ger och tar emot respons på texter. Det saknas också exempel på 

skönlitteratur och annan fiktion. Det finns en del information om hur man söker källor, men det saknas 

information om hur man citerar från internet och andra källor samt källkritik.  
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Delkurs 4 

Dessa moment är bokens styrkor: 

Genom På tapeten får eleverna lära sig textbindning med hjälp av sambandsord, till exempel hur 

orsakssamband, slutsats och motsats kan formuleras. På tapeten innehåller flera exempel på 

sakprosa till exempel tidningsartiklar, populärvetenskapliga texter och debattinlägg. 

 
Dessa moment saknas helt eller delvis i boken: 

Eftersom På tapeten saknar exempel på skönlitteratur, har den inget om dess budskap, språkliga drag 

och typiska uppbyggnad. Inte heller om skönlitterära motiv, berättarperspektiv, tillbakablickar samt 

miljö- och personbeskrivningar. På tapeten visar några olika texttypers språkliga drag, men visar inte 

hur olika texttyper kan kombineras i en text, till exempel berättande och beskrivande inslag i en 

argumenterande text. På tapeten saknar också information om fasta och idiomatiska uttryck. Boken 

tar inte upp yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang. 

 
 


