
  

Institutionen för 

pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier 

Självständigt arbete 1 

för grundlärare F-3 och 

4–6, 15 hp 

Hur läromedel i svenskämnet presenterar 
läs- och skrivinlärning  
En kvalitativ textanalys med fokus på interaktionsgrad  

samt läromedlens förhållningssätt till introduktion av 

språkinlärning  

 

Tove Borg & Izabella Ewertson 

Handledare: Emma Nilsson-Tysklind  

Examinator: Viktor Englund 



 

 2 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra med utökad kunskap om vilka förhållningssätt olika läromedel 

har gällande introduktionen av läs- och skrivinlärning samt i vilken grad läromedlen möjliggör 

interaktion mellan undervisningens samtliga deltagare. Studien är baserad på en kvalitativ textanalys 

där fyra läromedel, Simalabim grundbok 1, Prima svenska 1, Forma språket ettan samt Den magiska kulan, 

har analyserats utifrån sex olika kategorier, som alla berör det sociokulturella perspektivet. De sex 

kategorierna är: top-down, bottom-up, enskilt arbete, arbete i par, arbete i helklass samt högläsning 

av lärare. Kategorierna är baserade på det sociokulturella perspektivet, en socialkonstruktivistisk 

syn på kunskap samt den proximala utvecklingszonen. Analysen grundas i forskningsfrågorna:  

 

• Vilka förhållningssätt har de studerade läromedlen gällande introduktion av läs- och 

skrivinlärning?  

• I vilken grad möjliggör läromedlen interaktion mellan undervisningens samtliga deltagare? 

  

Resultatet redogörs med hjälp av en tabell (se tabell 2), som senare står till grund för en jämförelse. 

Jämförelsen tar avstamp i Lev Vygotskijs tankar inom det sociokulturella perspektivet där det lyfts 

fram att samspelet mellan människor är grunden till utveckling och lärande. Jämförelsen relateras 

även till den tidigare forskning som studien presenterar.  

 

Studiens resultat påvisar olikheter i läromedlen gällande användningen av arbetssätt som möjliggör 

mellanmänsklig interaktion och samspel. Det visas att det vanligaste är att olika arbetssätt 

kombineras, undantaget en arbetsbok där endast ett tillvägagångssätt, enskilt arbete, används. Även 

Olga Dysthes tankar kring att olika arbetssätt bör kombineras lyfts fram i studien. Vygotskijs synsätt 

på lärande är att lärande och kunskapsinhämtning sker via sociala samspel, detta är någonting som 

kan diskuteras i relation till vad resultaten i denna studie visar. Två av kategorierna som undersöks 

i studien är top-down och bottom-up. Vad gäller top-down tillämpas den i tre av fyra arbetsböcker, 

varav en dessutom tillämpar bottom-up. Det är endast en arbetsbok som enbart tillämpar bottom-

up.      

 

Slutsatsen som kan dras baserat på studiens resultat är att innehållet i läromedlen är olika. Trots att 

flera arbetsböcker använder samma förhållningssätt till läs- och skrivinlärning skiljer sig 

arbetsböckernas innehåll och upplägg markant. Något annat som kan konstateras är att innehållet 

i arbetsböckerna till största del består av uppgifter som eleverna ska genomföra enskilt, dock är det 

även vanligt att flera olika typer av övningar som i olika grad möjliggör interaktion kombineras.   

 

 
 



 

 3 

Nyckelord: Top-down, bottom-up, läsinlärning, skrivinlärning, sociokulturellt perspektiv, 
läromedel, den proximala utvecklingszonen   
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Inledning 

Inför denna uppsats satte vi oss ner för att diskutera vad vi ville skriva om, vad som är viktigt för 

oss och något som vi ville veta mer om inför att vi tar oss an helt egna klasser. Vår förhoppning är 

att vi, när vi tar vår examen, ska ha fått så pass mycket kunskap och erfarenhet att vi är redo att 

argumentera för de läromedel som vi känner är bäst lämpade för vår grupp och för vårt eget arbete.  

 

I denna studie vill vi undersöka vilka förhållningssätt fyra olika läromedel har gällande 

introduktionen av läs- och skrivinlärning samt i vilken grad läromedlen möjliggör interaktion 

mellan undervisningens samtliga deltagare.  

 

Under våra tre gångna praktiktillfällen har vi fått uppfattningen att många inom skolväsendet har 

olika synsätt på läromedlens nytta och relevans i undervisningen. Detta tror vi kan leda till att skolor 

inte jämför sina nuvarande läromedel mot den aktuella läroplanen. Det är en lärares skyldighet att 

se till att dennes elever arbetar mot, och förhoppningsvis klarar, de aktuella kunskapskraven. För 

att kunna säkerställa detta är det viktigt att läraren ifråga har kunskaper om hur olika läromedel kan 

bidra till dennes undervisning. Det finns inget rätt eller fel i vilka läromedel man använder sig av, 

men valet av läromedel kan påverka möjligheten till interaktion mellan undervisningens deltagare. 

Detta gör att det är viktigt att läraren håller sig uppdaterad och är medveten om att när man väljer 

ett läromedel väljer man bort många andra. Läraren bör även ha i åtanke att läromedlen inte alltid 

är heltäckande då alla elever befinner sig på olika kunskapsnivåer och därmed kan behöva olika 

stöd och övningar som ett komplement till huvudläromedlet.   

 

Ett av de synsätten som tas upp när det pratas om utbildning, och däribland läromedel och 

undervisning, är det sociokulturella perspektivet och dess grundare Lev Vygotskij. Vygotskij (2001) 

lyfter fram fördelarna som finns med socialt samspel mellan individer i kunskapsinhämtandet, vi 

lär genom andra men även i interaktion med andra. Detta gör det intressant att se hur olika 

läromedel är utformade i dess innehåll och vilka arbetssätt som främjas i förhållande till det 

sociokulturella perspektivet.       

 

Grunden till att vi har valt att analysera läromedel baserar sig på vår erfarenhet från arbete i skolan. 

Vår uppfattning är att elever lär sig effektivare genom interaktion och samspel mellan 

undervisningens deltagare i kontrast till enbart enskilt arbete. Den kanske största anledningen till 

att vi vill genomföra denna studie är att vi vill bli så bra lärare som vi bara kan och ge våra elever 

bästa möjliga utbildning.  
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Arbetsfördelningen  

Till stor del har båda studenterna gjort lika mycket arbete och har kompletterat varandra väldigt 

bra. Vi har båda läst igenom tidigare forskning samt forskning om teoretiska utgångpunkter och 

har plockat ut de delar som känts relevanta för denna studie. Det har diskuterats fram och tillbaka 

om exakt vad vi har velat studera men också hur vi har velat presentera våra resultat. Izabella 

Ewertson har tagit större ansvar för forskningsöversikten medan Tove Borg har tagit större ansvar 

för våra teoretiska utgångspunkter. Med mer ansvar menas att den personen har skrivit ned det 

som har sagts och hittats av oss båda. De större delarna av arbetet har vi skrivit och arbetat på 

tillsammans. Analysen av läromedlen gjorde vi först var för sig, sedan diskuterade och jämförde vi 

våra resultat tillsammans. Anledningen till att analysen inledningsvis genomfördes enskilt var för 

att få så neutrala resultat som möjligt.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till denna studie. Här kommer internationella studier, 

läroplanen samt olika begrepp att redogöras för. Även studiens didaktiska relevans kommer att 

presenteras i detta avsnitt.    

 

I skollagen står att läsa:  

 
Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att 
tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt 
förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. 
Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för 
ett aktivt deltagande i samhällslivet (Skollagen, 2010:800, kap.10 § 2). 
  

Detta innebär att skolväsendet ska bidra till en lärorik undervisningsmiljö där eleverna får möjlighet 

att öva på sitt sociala samspel. Skolan ska även förmedla kunskaper och värderingar som elever 

sedan kan ha nytta av och använda under hela livet. Lev Vygotskijs (2001) tankar kring lärande i 

samspel med andra individer är ytterligare en anledning till att elever bör ges möjlighet till att träna 

sig i sociala samspel.  

Internationella studier  

Sverige väljer att delta i olika internationella studier så som PISA och PIRLS. I PIRLS1 undersöks 

fjärdeklassares läsförståelse i relation till både faktatexter och i skönlitteratur. Sverige har deltagit i 

studien totalt fyra gånger. Första gången Sverige deltog visade resultatet att svenska fjärdeklassare 

hade en högre läsförståelse än genomsnittet i PIRLS-undersökningen. I den efterföljande 

undersökningen år 2006 sjönk resultaten för svensk del för att sedan notera det lägsta resultatet år 

2011. Undersökningen år 2016 visade att resultaten för de svenska eleverna ökat något och ligger i 

linje med resultaten från 2006 (Skolverket, 2019).   

 

Resultatutvecklingen inom ämnet läsförståelse i PISA2 visade under många år en negativ trend. 

Från och med studien som genomfördes 2003 till och med studien 2012 visades det att svenska 

15-åringar hade sjunkande resultat i just läsförståelse. Efter bottennoteringen 2012 har resultaten 

 

 
1 PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study. PIRLS riktar sig till elever i årskurs 4 och 

syftet med denna internationella studie är att undersöka elevernas läsförmåga samt deras attityder till läsning. 

Studien genomförs vart femte år och Sverige har deltagit alla 4 gånger studien har genomförts (Skolverket, 

2019).  
2 PISA står för Programme for International Student Assessment, och är en internationell studie som 

genomförs på 15-åringar vart tredje år. PISA är en studie utfärdad av OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development) och de deltagande länderna är både OECD-länder och icke OECD-länder 

(Skolverket, 2020).  
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för Sveriges del ökat i varje undersökning och den senaste undersökningen som var 2018 visar på 

likande resultat som innan de försämrade resultaten 2006 (Skolverket, 2020).   

Läroplanen  

I läroplanens syftesbeskrivning för grundskolan i ämnet svenska står det:  

 
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk 
så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för 
skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla 
språket för att tänka, kommunicera och lära (Lgr11, 2019. s. 257).  

 

Det är med andra ord skolväsendets ansvar att inspirera och förmedla kunskaper till elever, för att 

de sedan ska kunna utveckla sina egna kunskaper och ett intresse för lärande. Lärare måste hitta 

olika tillvägagångssätt anpassade till varje enskild elev för att denna senare ska kunna förverkliga 

sig själv.  

 

Läroplanen visar även på vikten av att inte enbart lära eleverna att texta och ljuda ihop ord utan att 

även lära eleverna om språkets uppbyggnad och dess härkomst. I läroplanen ingår det också att 

eleverna ska veta att det finns olika sätt att hämta information på samt hur dessa kan värderas. 

Skolan har dessutom ett viktigt uppdrag att göra eleverna medvetna om och få förtroende för sin 

egna förmåga att kommunicera. En god läs- och skrivförmåga möjliggör en bred kommunikation 

med flertalet olika medier (Lgr11, 2019). Läroplanen visar, i de flesta av skolans ämnen, på vikten 

av en god läs- och skrivförmåga. Läsning och skrivning ligger till grund för samtliga ämnen. Dessa 

förmågor möjliggör för att kunna inhämta kunskap nu och genom hela livet.   

  

Skolverket ger exempel på olika lässtrategier som lärare kan använda i sin undervisning då 

begreppet lässtrategi ses som relativt nytt. I läroplanen står det i svenskämnets centrala innehåll för 

samtliga årskurser i grundskolan att olika lässtrategier ska läras ut då det ligger till grund för att klara 

de övre årskursernas kunskapsmål (Lgr11, 2019. ss. 258–262). Studien kommer endast att lyfta fram 

två förhållningssätt till tidig läsinlärning: top-down och bottom-up. Anledningen till att just dessa 

två valdes är att de lyfts upp av flera forskare, bland andra Ivarsson (2008) och Eckeskog (2013), 

vars avhandlingar vi har läst under arbetet med denna uppsats.  

Begrepp  

Enligt Nationalencyklopedin definieras ett läromedel som en ”resurs för lärande och undervisning; 

traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker” (Nationalencyklopedin).  I 

Nordstedts ordböcker står det att läromedel innebär ett ”pedagogiskt hjälpmedel för direkt 

användning i undervisningen” (Nordstedt ordböcker). Då det inte finns någon definitiv beskrivning av 
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vad läromedel innefattar kan det tolkas öppet av var och en. Vi har valt att i denna studie använda 

läromedel som är tryckta arbetsböcker utformade för elever, i detta fall inom svenskämnet för 

årskurs 1.  

 

Förutom läromedel är även top-down och bottom-up centrala begrepp i denna studie. Top-down och 

bottom-up är begrepp som Lena Ivarsson (2008) lyfter i sin studie om läsinlärning. Top-down, 

även kallad för analytiska metoder (Fristedt & Dahlström, 2019, s. 8), innebär att man arbetar med 

ett helhetsperspektiv där texten är i fokus. Eleverna får förstå texten utifrån deras egna 

förkunskaper. Under nästa steg i arbetet går man djupare in på meningsuppbyggnad för att sedan 

arbeta med orden. Motsatsen till top-down är bottom-up. Bottom-up, även kallad för syntaktiska 

metoder (Fristedt & Dahlström, 2019, s. 8), har sin utgångspunkt i att arbeta med kopplingen 

mellan grafem och fonem. Nästa steg är att kunna koppla bokstavsbilden till rätt bokstavsljud för 

att sedan kunna ljuda ord. Efterföljande steg involverar att sätta samman ord till meningar och 

meningar till texter (Ivarsson, 2008, s. 26). 

Didaktisk relevans 

Under våra tre föregångna praktiktillfällen har vi båda upplevt att skolorna har arbetat med samma 

material under en längre tid utan att jämföra med och undersöka andra material. I och med att 

läroplanen med jämna mellanrum revideras är det viktigt att lärare går igenom undervisningens 

metoder och material samt utvärderar dessa för att säkerställa relevansen gentemot den senaste 

läroplanen. Vår erfarenhet är att det finns en stor efterfrågan från bland annat lärarstudenter kring 

läromedel som är uppdaterade gentemot den aktuella läroplanen och som stöttar arbetsgången för 

att eleverna ska klara de ställda kunskapskraven.  

 

Då det i både läroplanen och skollagen står att elever ska ges möjlighet att bland annat träna på sitt 

sociala samspel, går det att dra en parallell till det sociokulturella perspektivet där det sociala är i 

fokus. Därför vill vi bidra med en modell som lärare kan använda sig av när de tittar på hur väl 

läromedel stämmer överens med den sociokulturella idén om lärande i socialt samspel.  
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Forskningsöversikt 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning i form av avhandlingar och artiklar som är relevanta för 

denna studie att redovisas. Forskningen kommer att presenteras under rubrikerna läsinlärning, 

skrivinlärning samt kombination av läs- och skrivinlärning.   

Läsinlärning   

En rapport från SOU (1997:108) beskriver vikten av att lära alla barn att läsa, detta på grund av att 

all annan kunskapsinhämtning baseras på läsning. Lena Ivarsson (2008) betonar hur viktigt det är 

att bjuda in barn till läsning och att detta senare kommer att ha en stor påverkan på hur elever 

fortsättningsvis kommer att utvecklas som läsare (Ivarsson, 2008, s. 26). Även Martha C. 

Nussbaum (1997) påtalar hur viktigt det är att läsa. Enligt henne främjar läsningen individens 

personliga utveckling och förmågan att kunna sätta sig in i andras perspektiv (Nussbaum, 1997). 

Läsinlärning har sedan en längre tid tillbaka, och är fortfarande, en pågående debatt. Det diskuteras 

ständigt vilka olika strategier som är mest fördelaktiga för elevers läs- och skrivinlärning. Det har 

visat sig att undervisningsupplägget har stor påverkan på elevers synsätt på deras egna kunskap och 

lärande (SOU, 1997:108). Även Caroline Liberg m.fl. (2010) understryker hur viktigt 

undervisningsupplägget är för elevers lärande. Undervisningen i skolan ska kunna relateras till och 

vara användbar även i det vardagliga livet, detta för att eleverna ska uppleva det som viktigt, relevant 

och vardagsnära (Eckeskog, 2013, ss. 2–3).  

 

Helena Krantz (2011) visar i sin studie att skolväsendets satsningar på elever i tidigt skede utgör en 

stor del av elevers utveckling som läsare och skrivare. Elever som har fått tidig tillgång till kunskap, 

gällande läsning, på andra ställen än i skolan har ett stort försprång i relation till elever utan tidigare 

erfarenhet. Krantz (2011) skriver i sin studie att Ingvar Lundberg presenterar två olika effekter, 

som baseras på elevernas egna förutsättningar, som en lärare bör ha i åtanke för sin undervisning. 

Den ena är ”en positiv ”snowballing Matthew effect” och den andra än en ”negativ Matteus-effekt 

[sic]”. Den första pekar på balansen en elev får gällande det arbete eleven gör och resultatet som 

blir, exempelvis om en elev endast behöver läsa sin läsläxa två gånger och därefter kan läsa den 

med flyt. Detta innebär att eleven får en positiv känsla av att få ett bra resultat trots att lite tid har 

lagts på uppgiften. Den andra pekar på en mer ojämn balans gällande det arbete eleven gör och 

vilket resultat som blir, exempelvis om en elev behöver läsa sin läsläxa tio gånger för att därefter 

endast kunna ljuda orden och ej läsa hela texten med flyt. Den här eleven får då en negativ känsla 

till, i detta fallet, läsning då tidsåtgången är betydligt större än belöningen som följer. De elever som 

har tidigare erfarenhet behöver inte arbeta lika hårt för att få önskvärda resultat till skillnad från de 

eleverna som saknar erfarenhet. Elever utan erfarenhet behöver arbeta mycket hårdare för att 

komma i närheten av önskade resultat vilket kan resultera i att dessa elever börjar undvika att arbeta 

(Krantz, 2011, s. 99).  
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Ivar Bråten (2008) beskriver att undervisningen kan grunda sig i två olika förhållningssätt, bottom-

up och top-down. Top-down innebär att man arbetar med ett helhetsperspektiv där texten är i 

fokus. Bottom-up innebär att arbetet grundar sig i kopplingen mellan fonem och grafem där man 

sedan arbetar sig uppåt mot ett helhetsperspektiv. Något som är viktigt när undervisningen planeras 

är att inte bara ett förhållningssätt ska användas utan att eleverna får använda sig av båda 

förhållningssätten så att det uppstår en balans (Eckeskog, 2013, ss. 18–19). Ivarsson (2008) 

beskriver också hon top-down och bottom-up i sin studie. Vidare beskriver Ivarsson Astrid Ahl 

och Ia Nyströms tankar kring att förhållningssätten ska kombineras med varandra, det vanligaste 

är då att den ena står som bas medan den andra fungerar som komplement (s. 26).  

Skrivinlärning   

Olga Dysthe (1993; 2003) poängterar att det är viktigt att låta elever testa sig fram med olika 

tillvägagångssätt för att på så vis hitta det som passar dem själva, detta gäller för både läs- och 

skrivövningar. Hon anser att elever ska få testa sig fram och få egen erfarenhet där varje ny kunskap 

blir betydelsefull för dem. Genom att elever får prova olika tillvägagångssätt får lärandet en annan 

mening för dem, i synnerhet om undervisningen har nära anknytning till elevers egna liv (Dysthe, 

1993; 2003). Inger Fridolfsson (2015) menar att för att barn överhuvudtaget ska bli intresserade av 

att skriva och prova på olika tillvägagångssätt måste miljön vara uppmuntrande, inbjudande samt 

att det ska finnas tillgång till mycket olika material. Tillgången till denna miljö och detta material 

gör att elever kan experimentera och därmed utveckla sitt skrivande (s. 66).   

 

Ett av skolväsendets syften är att ge elever rätt verktyg för att utveckla sin läs- och skrivkunskap 

(Skolverket, 2019), där ett sätt är att låta eleverna experimentera och använda olika material. Det 

har noterats ett samband i undervisning som rör både läs- och skrivaktiviteter genom att 

undervisningen börjar med bokstäver som elever är bekanta med, detta även kallat lekskrivning. 

Steget efter är att undersöka fler bokstäver samt bokstävernas fonem. Här syns kopplingen mellan 

läs- och skrivundervisning, båda delarna hör ihop och fungerar inte utan den andra. Bedrivs 

undervisningen i elevernas proximala utvecklingszon, skillnaden mellan vad en elev kan på egen hand 

och vad eleven klarar av med hjälp av andra, gör detta att ett vidare intresse kan väckas hos eleverna 

gällande deras läs- och skrivinlärning (mer om detta i teori-avsnittet). Intresset främjas genom att 

eleven ser vad den själv är kapabel till och arbetet blir då betydelsefullt (Eckeskog, 2013, ss. 7 & 

25). 

 

Elever som erbjuds deltagande i skrivundervisning från tidig ålder där de ”skriver ned händelser 

och tankar” (Eckeskog, 2013, s. 25) får en större förståelse för att skrift har betydelse för 

förmedlandet av text än elever som inte får det. Något som är viktigt att få med i undervisningen 

redan från start är produktion av text där elever får arbeta på olika sätt för att hitta en betydelsefull 

ingång till fortsatt skrivande på egen hand. De elever som får denna ingång tidigt i sin utbildning 
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har troligtvis en fördel i sitt framtida och nuvarande sociala samspel med andra gentemot elever 

som inte får det. Eckeskog presenterar vidare att det finns ett ”samband mellan läsförståelsen och 

hur skrivundervisningen ser ut” (s. 25). Elever i tidig skrivinlärning som använder sig av lekskrivande, 

där de får ”lyssna efter ljud och skriva de bokstäver de kan och känner igen” (s. 25) får en bra start 

för både läs- och skrivinlärning.  

Kombination av läs- och skrivinlärning  

Läs- och skrivinlärning hör ihop och hjälper eleverna i deras tillägnande av kunskap. Olika strategier 

som kan användas i skolan, men även utanför, ska läras ut i elevers undervisning men detta betyder 

inte att de finns ett arbetssätt som fungerar för alla elever (Eckeskog, 2013, s. 25).  Ivarsson (2008) 

använder termen språklig medvetenhet, syftande på att barn börjar upptäcka språket och vilken 

betydelse det har för deras egna framsteg gällande deras språk. Barn märker att det finns flera olika 

sätt att experimentera på för att se de olika delar som språket är uppbyggt av. Ett sätt som barn 

kan experimentera på är att de får lära sig att klappa stavelser för att på så vis lära sig hur orden är 

uppbyggda. Ett annat sätt är att försöka lyssna efter vilka bokstavsljud olika ord består av. Vidare 

presenterar Ivarsson (2008) flera olika sätt att se på språklig medvetenhet varav ett synsätt handlar 

om fonologisk medvetenhet tillsammans med läs- och skrivlärandet. Detta synsätt ”innebär att 

utvecklingen av fonologisk medvetenhet sker parallellt med läs- och skrivlärandet och att 

processerna ömsesidigt påverkar varandra” (s. 23).  
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkter att presenteras. Studien kommer att ta 

avstamp i det sociokulturella perspektivet, och därmed kommer en socialkonstruktivistisk syn på 

kunskap att tillämpas i studien. Den senare analysen av läromedlen grundar sig i tankarna som finns 

inom det sociokulturella perspektivet.  

Det sociokulturella perspektivet   

Det sociokulturella perspektivet växte fram under 1920-talet, men fick inte riktigt fäste världen 

över. Intresset för synsättet återkom i skolor och förskolor under 1980-och 1990-talen, och för 

svensk del främst under 1990-talet (Säljö, 2014, s. 306). Den sociokulturella traditionen och Lev 

Vygotskij (2001), vars tankar ligger till grund för traditionen, beskriver kunskapsinhämtande som 

beroende av kommunikation. Kommunikationen mellan människor är grunden till vårt tänkande. 

Säljö beskriver detta som att ”[s]pråket är vår partner i det mesta vi gör.” (2014, ss. 301–303). 

Vidare beskrivs vikten av både mellanmänsklig interaktion och kommunikation i både vårt lärande 

men även i vår utveckling (Säljö, 2014, ss. 301–307). Här betonas även samspel mellan människor 

och att kunskaper inte är någonting vi får utan någonting vi deltar i (Säljö, 2014, s. 307; Gustavsson 

& Mellgren, 2005, s. 50).  

 

Förutom att betona samspelet mellan människor beskriver Karin Gustavsson och Elisabeth 

Mellgren även hur det skrivna språket och det talade språket hör ihop, lika så hör lärande och 

tänkande ihop (2005, s. 50). Vygotskij (2001) framför att vårt språk, både det talade och det skrivna, 

är en av de viktigaste aspekterna för att kunna lära. Vidare talar Vygotskij om språket och dess två 

funktioner: den inre- och den yttre funktionen. Det kommunikativa i språket är det som Vygotskij 

refererar till som den yttre funktionen, medan den inre funktionen innefattar olika redskap för vårt 

eget tänkande (Gustavsson & Mellgren, 2005, s. 54).   

 

Inom det sociokulturella perspektivet är en viktig aspekt den proximala utvecklingszonen. Den 

proximala utvecklingszonen är en del i den process som kunskap är, och beskrivs av bland andra 

Fridolfsson (2015) och Säljö (2014), som zonen mellan det som eleven kan nu och det som eleven 

kommer att kunna lära sig i samspel med andra, både elever och lärare (2015, s. 50; 2014, s. 305). 

Vidare beskriver Barbro Bergfeldt (2017) att barns möjlighet att utvecklas och lära sig i den 

proximala utvecklingszonen är obegränsad. Dessutom påpekas hur eleverna själva kan bli en del i 

och leda fram till den proximala utvecklingszonen genom att kommunicera med andra om vad de 

lärt sig samt vilka nya erfarenheter de insamlat (s. 75).   

 

Vygotskij anser att undervisningen måste ha en nära koppling till elevernas liv, detta för att eleverna 

ska kunna få lättare att relatera till undervisningsinnehållet. Det är även viktigt att undervisning ska 
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väcka intresse hos elever där förhoppningen är att intresset ska finnas kvar under lärandets gång. 

Något som är viktigt att eleverna får göra är att testa olika tillvägagångssätt för att få en egen 

uppfattning om vad som fungerar för dem (Eckeskog, 2013, s. 9).  

Socialkonstruktivistisk syn på kunskap  

När det sociokulturella perspektivet används beskrivs med fördel även en socialkonstruktivistisk 

syn på kunskap. Där belyses interaktionen elever emellan samt mellan lärare och elev. Lärande ses 

således som ett samspel mellan människor och skolans roll i detta blir att se till att eleverna kommer 

i kontakt med denna interaktion och detta samspel. Återigen är kunskap inte någonting som 

överförs från lärare till elev utan kunskap är, enligt Säljö, det som vi blir genom samspelet i 

undervisningen och skolan i stort. Skolan fyller en central roll i och med att det är där eleverna får 

komma i kontakt med kunskaper som inte upphämtas i vardagen såsom olika former av vetenskap 

och andra kunskaper som behövs i ett samhälle som hela tiden blir allt mer svåröverskådligt (Säljö, 

2014, ss. 308–309).  
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Syfte och frågeställningar 

Studien som presenteras har två delsyften. Ett delsyfte med denna studie är att undersöka vilka 

förhållningssätt fyra olika läromedel har gällande introduktionen av läs- och skrivinlärning. Studiens 

andra delsyfte är att undersöka i vilken grad läromedlen möjliggör interaktion mellan 

undervisningens samtliga deltagare. Studien kommer att utgå från ett sociokulturellt perspektiv. 

Utifrån läromedelsanalysen görs sedan en jämförelse av förhållningssätt och interaktionsgrad i de 

olika läromedlen, för att sedan diskutera för- och nackdelar.   

 

Följande frågeställningar ligger till grund för studien:  

• Vilka förhållningssätt har de studerade läromedlen gällande introduktion av läs- och 

skrivinlärning?  

• I vilken grad möjliggör läromedlen interaktion mellan undervisningens samtliga deltagare? 
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Metod  

I detta avsnitt kommer studiens metod, val av läromedel och avgränsningar, analysverktyg och 

analysprocess samt validitet och reliabilitet att presenteras.  

 

Studien är en kvalitativ textanalys av fyra olika läromedel anpassade för årskurs 1 i ämnet svenska. 

En kvalitativ textanalys beskriver Esaiasson m.fl. (2017) som att hela texten inklusive dess kontext 

analyseras mycket noggrant (s. 211). Den här studien kommer i analysen att lyfta fram de delar ur 

läromedlen som ses som relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

Val av läromedel och avgränsningar    

Vid val av läromedel till studien utgick vi till stor del från vilka läromedel vi stött på under våra tre 

gångna VFU-perioder. Två av de analyserade läromedlen: Den magiska kulan och Forma språket, har 

vi tidigare arbetat med. Prima svenska 1 har vi inte arbetat med, men vi har stött på Prima-serien 

inom matematikämnet. Simsalabim, grundbok 1 känner ingen av oss igen sedan tidigare, den valdes 

då vi ville ha ett bredare urval i analysen. Vi valde att avgränsa studien till att endast analysera fyra 

läromedel för att kunna få en grundligare bild av hur de presenterar läs- och skrivinlärning utifrån 

våra frågeställningar.    

 

I följande ordning kommer läromedlen att presenteras i analysen:  
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Analysverktyg och analysprocess 

Analysen har genomförts utifrån en modell som är framtagen för att besvara studiens 

frågeställningar.  De kategorier som har analyserats med hjälp av modellen är: top-down, bottom-

up, enskilt arbete, arbete i par, arbete i helklass samt högläsning av lärare. Kategorierna är indelade 

i två block: förhållningssätt till introduktion av språkinlärning och interaktionsgrad. Anledningen 

till att kategorierna är indelade i två block är att de berör olika delar av det som ska undersökas. 

Förhållningssätt till introduktion av språkinlärning handlar om synen på introduktionen av läs- och 

skrivinlärning, medan interaktionsgrad handlar om hur läromedlens innehåll möjliggör interaktion 

mellan undervisningens deltagare. Dysthe (1993; 2003), Ivarsson (2008) och Eckeskog (2013) 

betonar vikten av att kombinera olika förhållningssätt i undervisningen, detta då det främjar elevers 

lärande. Förhållningssätten kombinerat med de sociokulturella tankarna där fokus ligger på att 

interaktion utgör grunden till analysens samtliga kategorier. Alla kategorier är kort beskrivna nedan.   

 

Förhållningssätt till introduktion av språkinlärning    

- Top-down innebär, som tidigare nämnt, att man arbetar med ett helhetsperspektiv där 

texten är i fokus.  

- Bottom-up innebär, som tidigare nämnt, att arbetet grundar sig i kopplingen mellan fonem 

och grafem där man sedan arbetar sig uppåt mot ett helhetsperspektiv.  

Interaktionsgrad    

- Enskilt arbete innebär övningar där eleven arbetar enskilt i sin arbetsbok.   

- Arbete i par innebär övningar där eleverna arbetar två och två eller i mindre grupper med 

övningar från arbetsboken.  

- Arbete i helklass innebär övningar där alla elever, tillsammans med läraren, arbetar med 

övningar från arbetsboken.  

- Högläsning av lärare innebär övningar där läraren läser texter högt ur arbetsboken för 

eleverna.  

 

Vi har valt att undersöka hur fyra olika läromedel är utformade i förhållande till det sociokulturella 

perspektivet där det centrala är att kunskap inhämtas genom socialt samspel (Vygotskij, 2001). Vi 

har även valt att titta på huruvida läromedlen är utformade utifrån top-down eller bottom-up. Detta 

grundar sig i att studiens ena delsyfte är att undersöka vilka förhållningssätt de studerade 

läromedlen har gällande tidig läs- och skrivinlärning. Genom interaktion med andra ges eleverna 

möjlighet att nå sin proximala utvecklingszon, det vill säga skillnaden mellan vad eleven kan på 

egen hand och vad denna kan lära sig med hjälp av andra. Eckeskog (2013) menar att undervisning 

främjas av att olika tillvägagångssätt används i kombination med varandra.  

 

Analysen presenteras i tabell 2. Analysen genomfördes i två steg där den första utfördes enskilt för 

att minimera risken för inflytande från varandra. Sedan gjordes en andra analys gemensamt där vi 
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gick igenom läromedlen ytterligare en gång samt jämförde resultaten från den första analysen. Detta 

gjordes genom att varje läromedel fick en bock om kategorin uppfylldes, om inte lämnades rutan 

tom. Antalet upprepningar av samtliga analyskategorier noterades och finns i viss mån beskrivna 

nedan i analysen. De enskilda analyserna tillsammans med den gemensamma analysen står till grund 

för de slutgiltiga resultaten.  

Validitet och reliabilitet   

Validitet beskriver studiens giltighet; undersöker verkligen studien det som åsyftades? Något som 

skulle kunna påverka validiteten på denna studie är om analysens första del hade genomförts 

gemensamt då resultat kan påverkas av åsikter och diskussioner.  Något annat som kan påverka 

validiteten är kopplingen, eller bristen på koppling mellan studiens resultat och dess syfte samt 

frågeställningar (Alvehus, 2019, s. 126). Baserat på studiens syfte, frågeställningar och resultat kan 

studiens validitet anses vara hög, detta då syftet och frågeställningarna är besvarade i studiens senare 

delar.  

 

Reliabilitet handlar om huruvida undersökningen kan beprövas på nytt, detta oberoende av person 

och plats utifrån vad denna studie har presenterat (Alvehus, 2013, s. 122–123). Studiens första 

analys genomfördes enskilt, sedan jämfördes och sammanställdes resultaten. Våra enskilda resultat 

visade på samma utfall inom alla kategorier. Läromedelsanalyser kan genomföras på ett flertal olika 

sätt. Utgår man från andra kategorier och teorier kan resultaten skiljas från de i denna studie men 

för att få liknande resultat som denna studie visar är det av största vikt att textanalysen är upplagd, 

i den mån som är möjligt, på samma sätt som i denna studie. För att tydliggöra analysen har även 

bilder från de analyserade läromedlen inkluderats.    
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Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer studiens analys och resultat att bearbetas. Läromedlen kommer att 

presenteras i samma ordning som ovan nämnt (se tabell 1). Här presenteras även modellen som 

stått som utgångspunkt i analysen. Modellen finns även att hitta i bilaga 1. 

  

Simsalabim   

Nedan kommer Simsalabim grundbok 1 att presenteras. Presentationen inleds med en beskrivning av 

bokens uppbyggnad för att sedan beskriva de resultat som analysen visade. Avslutningsvis finns en 

bild från arbetsboken som ger en djupare förståelse för delar av analysen.   

 

Simsalabim, grundbok 1 är indelad i fem olika kapitel, där samtliga är uppbyggda utifrån samma 

struktur. Alla kapitel inleds med en övning där eleverna gemensamt i klassen får lyssna på en text 

för att sedan samtala om texten samt måla en bild som beskriver texten och samtalet. Sedan 

fortsätter kapitlen med olika övningar, både i par och enskilt. Varje kapitel avslutas med att eleverna 

får göra en utvärdering av sina egna förmågor.  

  

Läromedlet grundar sig till stor del i förhållningssättet top-down. Boken består mestadels av text 

där fokus ligger på innehållet och inte på enskilda grafem (se bild 1). Ur texten plockas några valda 

ord ut, som eleverna sedan arbetar vidare med i andra övningar.  Arbetsboken skiftar fokus mellan 

text, meningar och ord. Det återfinns inga övningar där fokus ligger på morfem och grafem, det 

vill säga bottom-up. Kategorierna enskilt arbete, arbete i par samt arbete i helklass återfinns i 

arbetsboken. En stor del av övningarna består av att eleverna enskilt ska återge tidigare hörd text 
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genom antingen text och/eller bild. Övningarna bygger på varandra och grundar sig i kapitlens 

olika texter. Dessutom återfinns det övningar i varje kapitel där eleven ska berätta för en 

klasskamrat vad man själv har arbetat med i valda övningar. Det återfinns även övningar där eleven 

skall presentera sitt arbete i mindre grupper. Alla kapitel inleds med att en förinspelad text spelas 

upp för eleverna i helklass, denna text ska sedan diskuteras i helklass. Det förekommer även fler 

övningar än de tidigare beskrivna där samtal i helklass är aktuellt.  I och med att texterna som ska 

behandlas i helklass är förinspelade återfinns inga övningar där högläsning av lärare är aktuellt. 

Tittar man dock i lärarhandledningen, och inte bara i arbetsboken, framgår det att läraren själv kan 

välja att läsa upp texterna istället för att spela upp de förinspelade texterna för eleverna. Detta gör 

att det har placerats en bock i rutan högläsning av lärare.  

Prima svenska 1   

Nedan kommer Prima svenska 1 att presenteras. Presentationen inleds med en beskrivning av bokens 

uppbyggnad för att sedan beskriva de resultat som analysen visade. Avslutningsvis finns en bild 

från arbetsboken som ger en djupare förståelse för delar av analysen.   

 

Prima svenska 1 är uppdelad i fyra huvudkapitel bestående av tre till fyra delkapitel, där samtliga är 

uppbyggda utifrån liknande strukturer. Bokens första kapitel inleds med att eleverna ska kombinera 

text och bild i en presentation av sig själv. Följande tre kapitel inleds med att lyssna på och samtala 

om en text. Sedan fortsätter kapitlen med både enskilda övningar och övningar där arbete i par 

främjas. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning samt att eleverna får göra en utvärdering av 

sina egna förmågor. 

  

Arbetsboken grundar sig till stor del i förhållningssättet top-down. Arbetsboken består mestadels 

av text där fokus ligger på innehållet och inte på enskilda grafem. Eleverna skriver även egna 

meningar och texter. Alfabetet introduceras med att alla grafem arbetas med genom en variation 

av övningar i arbetsbokens inledande kapitel. Det återfinns även enstaka övningar i resterade kapitel 

där fokus ligger på bokstäver, vilket visar på bottom-up (se bild 2). Arbetsboken har en variation 

av övningar där eleverna förväntas arbeta både enskilt, i par och i helklass. Det enskilda arbetet 

återfinns i arbetsbokens alla kapitel och bygger på bland annat kryssfrågor, att eleverna ska måla 

egna bilder samt att de ska skriva egna texter, ofta ska texterna vara relaterade till bilderna som de 

målat och vice versa. Vad gäller arbetsövningarna i par återkommer de i varje kapitel i form av att 

eleverna ska berätta om sitt arbete för en klasskamrat. Att arbeta i par och berätta för samt lyssna 

på en klasskamrat är även en av de förmågor som ska självuppskattas i kapitlens utvärderingar. Som 

tidigare nämnt finns även övningar som förväntas genomföras i helklass, dessa är de texter som 

finns i varje delkapitel. Dessa övningar ska läsas tillsammans och sedan diskuteras utifrån frågor 

som finns skrivna i arbetsboken. I tre av fyra av arbetsbokens huvudkapitel återfinns en inledande 

text som läraren förväntas att läsa högt för eleverna.   
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Forma språket ettan  

Nedan kommer Forma språket, ettan att presenteras. Presentationen inleds med en beskrivning av 

bokens uppbyggnad för att sedan beskriva de resultat som analysen visade. Avslutningsvis finns en 

bild från arbetsboken som ger en djupare förståelse för delar av analysen.   

 

Forma språket, ettan består av två block där det första blocket består av 30 kortare kapitel, 

innehållande kategorierna läsa, skriva och samtala. Det andra blocket består av övningar där 

eleverna får träna på att forma bokstäver.  

 

I arbetsbokens första block är övningarna baserade på förhållningssättet top-down. Eleverna får i 

varje kapitel läsa en text, samtala om samt skriva en text med tillhörande bild som är relaterad till 

den lästa texten (se bild 3). Arbetsbokens andra block går igenom bokstäverna i alfabetisk ordning 

vilket kan förklaras som bottom-up. Här får eleverna spåra, rita och skriva samt dra streck i olika 

övningar. Majoriteten av övningarna i arbetsboken ska genomföras enskilt, det återfinns inte några 

övningar där eleverna ska arbeta i par i arbetsboken. Däremot återfinns kategorin samtala i varje 

kapitel i det första blocket. Under den kategorin finns samtalsfrågor skrivna i arbetsboken, dessa 

samtalsfrågor ska arbetas med i helklass. I arbetsboken återfinns inga övningar som grundar sig i 

att läraren läser högt för eleverna i helklass.  

ABC-klubben 1, Den magiska kulan 

Nedan kommer ABC-klubben, Den magiska kulan att presenteras. Presentationen inleds med en 

beskrivning av bokens uppbyggnad för att sedan beskriva de resultat som analysen visade. 

Avslutningsvis finns en bild från arbetsboken som ger en djupare förståelse för delar av analysen.   

 

Den magiska kulan är uppdelad i sju delkapitel, där varje delkapitel behandlar fyra till fem bokstäver 

samt en tillhörande repetitionsdel. Bokstäverna förekommer inte i alfabetisk ordning.  

 

Arbetsboken består mestadels av spårning av bokstäver, samt olika övningar med enstaka ord (se 

bild 4). Det återfinns få övningar där eleverna får arbeta med meningsbyggnad, och när sådana 

övningar återfinns är de ej relaterade till någon text och dess innehåll. Detta sätt att arbeta kan 

uteslutande beskrivas som bottom-up, i och med avsaknaden av hela texter återfinns inga övningar 

med top-down. Alla övningar som finns i arbetsboken ska genomföras enskilt och övningarna 

uppmuntrar varken till arbete i par eller arbete i helklass. Dessutom återfinns inga övningar 

baserade på högläsning av lärare i arbetsboken.  
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Jämförelse 

Jämförelsen nedan består av en sammanfattning av resultatet och analysen. Denna del kommer 

även att presentera tabell 2. Tabell 2 är en ifylld version av modellen som studien baserats på (se 

även bilaga 1), vilken även visar på studiens resultat.  

I två av fyra läromedel, Simsalabim och Prima, används endast top-down. Forma språket använder sig 

av både top-down och bottom-up. Det fjärde läromedlet, Den magiska kulan, använder sig endast 

av bottom-up. Enskilt arbete återfinns i samtliga fyra läromedel medan arbete i par endast återfinns 

i två av dem, vilka är Simsalabim och Prima. När det kommer till övningar i helklass återfinns det i 

tre av fyra läromedel, Simsalabim, Prima samt Forma språket. Övningar som främjar högläsning av 

lärare återfinns endast i ett av fyra läromedel, vilket är arbetsboken Prima.  

 

Som tabell 2 ovan visar kan det konstateras att de flesta av de analyserade läromedlen tillämpar 

övningar där olika grader av interaktion är kombinerade i samma arbetsbok. Vad gäller 

förhållningssätt till läs- och skrivinlärning går det att se att det eventuellt finns ett samband mellan 

valet av förhållningssätt och graden av interaktion i arbetsbokens övningar, dock behövs fler 

läromedel studeras för att kunna se detta.  De två arbetsböckerna som använder bottom-up har, i 

denna undersökning, inte lika stor variation på övningar och olika interaktionsgrader som de 

arbetsböckerna som använder top-down.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att bidra med utökad kunskap om vilka förhållningssätt olika läromedel 

har gällande introduktionen av läs- och skrivinlärning samt i vilken grad läromedlen möjliggör till 

interaktion mellan undervisningens samtliga deltagare. För att kunna svara på studiens syfte 

behövde vi titta djupare på utvalda läromedel samt undersökta dem i relation till vad tidigare 

forskning har hävdat stödjer läs- och skrivinlärningen. Detta gjordes utifrån en kvalitativ 

analysmodell där vi undersökte sex kategorier utvalda och baserade på ett sociokulturellt perspektiv 

och en socialkonstruktivistisk syn på kunskap samt den proximala utvecklingszonen. Studiens 

analysmodell hoppas vi ska kunna användas som ett hjälpmedel när lärare ska välja läromedel. I 

och med att denna studie endast är baserad på fyra läromedel, trots det stora utbud som finns att 

tillgå idag, går det ej att generalisera vad gäller vilken grad av interaktion men även vilket 

förhållningssätt till introduktion av språkinlärning alla läromedel på marknaden har.  

 

Vygotskij (2001) beskriver att kunskapsinhämtande sker genom socialt samspel, analysen av 

läromedlen visar att Simsalabim, Prima och Forma språket på något sätt och i olika grad främjar 

samspelet mellan undervisningens alla deltagare. I kontrast till Vygotskijs syn på att lärande sker via 

samspel mellan människor visar analysen att samtliga läromedel som analyserats i studien använder 

sig i hög grad och i vissa fall enbart av enskilt arbete. Resultatet visar även att Simsalabim, Prima och 

Forma språket kombinerar olika tillvägagångssätt där eleverna i olika grad deltar i interaktion med 

andra. Detta medan Den magiska kulan enbart är utformad med uppgifter där eleverna arbetar 

enskilt.  

 

Dysthe (1993; 2003) betonar hur viktigt det är att kombinera olika tillvägagångssätt i 

undervisningen. Kombinationen av tillvägagångssätt hjälper eleverna att få en bredare 

kunskapsbank men även att navigera och välja det mest fördelaktiga tankesättet för uppgiften i 

fråga. Relaterat till detta kan konstateras att Simsalabim, Prima och Forma språket i olika grad använder 

sig av och kombinerar minst två tillvägagångssätt, oftast enskilt arbete och arbete i par. Prima 

utmärker sig genom en användning av enskilt arbete, arbete i par, arbete i helklass samt högläsning 

av lärare kombinerat i en arbetsbok, vilket kan kopplas till Dysthes tankar kring fördelarna med 

användningen av olika tillvägagångssätt i undervisningen.  

 

Dysthe, men även många fler, står bakom och har byggt vidare på Vygotskijs tankar om 

kunskapsinhämtandets olika aspekter och detta är något som genomsyrar många lärares 

undervisning. I skollagen beskrivs att ”[u]tbildningen ska främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap” (Skollagen, 2010:800, kap.10 § 2). Detta innebär att det är skolväsendets ansvar att ge 

möjligheter och verktyg till eleverna som de senare kan använda i sin interaktion med omvärlden. 

Skollagen beskriver hur social gemenskap ska främjas i skolan, i och med detta kan en koppling 

dras till Vygotskijs tankar om lärande i socialt samspel. Skillnaden mellan dessa två är att skollagen 
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fokuserar på individens behov av social kontakt medan Vygotskij fokuserar på individens 

kunskapsinhämtande via socialt samspel. Ursprungligen hör dessa två synsätt på det sociala livets 

innebörd inte ihop, trots detta kan de med fördel kopplas samman när man tittar på kunskap utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Det sociokulturella perspektivet har länge varit aktuellt. Tidigare forskning visar på en koppling 

mellan socialt samspel och kunskapsinhämtande, med detta i åtanke går det att se en differens 

mellan arbetsböckerna och forskningen. Arbetsböckerna har i hög grad övningar där eleven främst 

ska arbeta enskilt, detta medan studiens teori visar att mellanmänsklig interaktion är att föredra när 

det kommer till kunskapsinhämtande. Med utgångspunkt i Vygotskijs proximala utvecklingszon 

går det att diskutera för att elever kan komma längre i sin utveckling och sitt kunskapsinhämtande 

med hjälp av andra. Har en lärare detta i åtanke vid lektionsplaneringar och försöker få med olika 

typer av tillvägagångssätt i sin undervisning främjar detta elevernas utveckling (Ivarsson, 2008). 

 

Baserat på det sociokulturella perspektivet går det utifrån studiens resultat att konstatera att Prima 

är den av de analyserade läromedlen som främjar interaktion enligt Vygotskijs (2001) tankar på ett 

mest fördelaktigt sätt. Prima kombinerar enskilt arbete, arbete i par, arbete i helklass samt 

högläsning av lärare, vilket gör att det går att anta att interaktion främjas. Även Simsalabim har fått 

en bock i alla rutor (tabell 2) gällande olika grader av interaktion. En skillnad mellan Simsalabim och 

Prima är att texterna i Simsalabim är förinspelade och ska spelas upp för eleverna i klassrummet. Det 

är först när läraren läser i lärarhandledningen som texterna återfinns och därmed ges alternativet 

för läraren att läsa texten högt istället för att spela upp de förinspelade texterna. Utifrån studiens 

resultat går det att anta att Den magiska kulan är den arbetsbok som i lägst grad främjar interaktion 

mellan undervisningens deltagare, då den uppfyller minst antal av de kategorier som involverar 

olika grader av interaktion.  

 

Studiens första frågeställning berör förhållningssätt till läs- och skrivinlärning. Det som går att 

konstateras är att Simsalabim, Prima och Forma språket baseras på förhållningssättet top-down, endast 

Den magiska kulan baseras uteslutande på bottom-up. Forma språket visar på en kombination av de 

både förhållningssätten. Under studiens avsnitt om tidigare forskning beskrivs hur Dysthe (1993; 

2003), Ivarsson (2008) samt Eckeskog (2013) poängterar vikten av att kombinera olika 

tillvägagångssätt och förhållningssätt i undervisningen. I relation till denna forskning kan studiens 

resultat gällande olika förhållningssätt tolkas som att Forma språket, där top-down och bottom-up 

kombineras, är att föredra framför läromedlen som enbart tillämpar ett av förhållningssätten. Andra 

förhållningsätt än top-down och bottom-up går att analysera, dock kommer det troligtvis att 

resultera i andra resultat och analyser.  
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Målet med denna studie var att kunna bidra med en modell som lärare kan använda sig av och se 

som ett hjälpmedel när de tittar på hur väl läromedel stämmer överens med det sociokulturella 

perspektivets syn på lärande i socialt samspel. Detta är någonting som har lyckats framställas i 

studien. Som tidigare nämnt kan det dras en koppling mellan de sociokulturella tankarna och det 

som står i skollagen gällande sociala kontakter och gemenskap var på vi har valt se kopplingen 

mellan läromedel och interaktion som en relevant och viktig del i undervisningen.  
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Konklusion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka förhållningssätt fyra olika läromedel har gällande 

introduktionen av läs- och skrivinlärning samt i vilken grad läromedlen möjliggör interaktion 

mellan undervisningens samtliga deltagare. Studien utgick ifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Utifrån läromedelsanalysen gjordes sedan en jämförelse av förhållningssätt och interaktionsgrad i 

de olika läromedlen, för att därefter diskutera för- och nackdelar. Följande frågeställningar låg till 

grund för studien:  

 

• Vilka förhållningssätt har de studerade läromedlen gällande introduktion av läs- och 

skrivinlärning?  

• I vilken grad möjliggör läromedlen interaktion mellan undervisningens samtliga deltagare? 

 

Resultatet visar att Simsalabim och Prima endast har top-down, Forma språket har top-down i 

kombination med bottom-up. Den magiska kulan har endast bottom-up. Enskilt arbete återfinns i 

samtliga fyra läromedel medan arbete i par endast återfinns i Simsalabim och Prima. Arbete i helklass 

återfinns i Simsalabim, Prima och Forma språket. Högläsning av lärare återfinns i Simsalabim och Prima.  

 

Slutsatsen som dras för denna studie är att relevant forskning betonar samspel och interaktion 

mellan individer samt att det är fördelaktigt att kombinera olika förhållningssätt till läs- och 

skrivinlärning i undervisningen. I kontrast till detta visar analysen av läromedlen att fokus främst 

ligger på enskilt arbete, samt att endast ett av de analyserade förhållningssätten, top-down, används 

i majoriteten av de analyserade läromedlen.  

 

Studien har bidragit med en modell baserad på det sociokulturella perspektivet som kan användas 

vid val och jämförelse av läromedel (återfinns i bilaga 1). 

 

I och med att denna studie har analyserat läromedlen i sig, kan nästa steg bli att undersöka hur 

lärare ser på och använder de läromedel de har tillgång till i sin undervisning. Att gå från att 

undersöka läromedlen till lärares syn på och användning av dessa kan vara en intressant vidare 

utveckling inom området.  
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