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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att jämföra ett traditionellt läromedel och ett digitalt läromedel för läs- 

och skrivinlärningen i årskurs 1. Frågeställningarna som vi valt för att uppfylla vårt syfte är 

följande: Vilken läs- och skrivmetod bygger det traditionella och det digitala läromedlet på? Vilket 

innehåll har läromedlen och hur förhåller sig innehållet till kursplanen i svenska för årskurs 1-3? 

Vilka framträdande skillnader finns mellan ett traditionellt läromedel och ett digitalt läromedel 

med avseende på lärarhandledning, innehåll och illustrationer? För att besvara studiens syfte och 

frågeställningar har vi genomfört en kvalitativ textanalys. Vid analysen av läromedlen 

konstruerade vi ett analysverktyg med utgångspunkt i kursplanen för svenska samt frågor 

berörande den analytiska läs- och skrivmetoden.  

    Resultatet visar att det traditionella läromedlet bygger på den analytiska läs- och skrivmetoden 

medan det digitala läromedlet bygger på den syntetiska läs- och skrivmetoden. Vidare visar 

resultatet att läromedlen förhåller sig till kursplanens kunskapsområden på olika sätt. Det 

traditionella läromedlet behandlar fler kunskapsområden än det digitala, men på en ytlig nivå. Det 

digitala läromedlet behandlar färre kunskapsområden än det traditionella, men gör det på ett mer 

ingående sätt. Slutligen visar resultatet att det digitala läromedlet erbjuder moment som ett 

traditionellt läromedel aldrig kan erbjuda. Det rör sig till exempel om rörliga illustrationer och 

övningar där eleverna får direkt återkoppling på sina prestationer. Det digitala läromedlet medger 

dessutom en högre grad av individualisering än det traditionella genom att övningsinnehållet 

automatiskt anpassar sig efter elevernas prestationer.  

 

Nyckelord: Pedagogik, traditionellt läromedel, digitalt läromedel, textanalys, analytisk och 

syntetisk läs- och skrivmetod, läroplan 
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Inledning 

I vårt moderna samhälle är skriv- och läskunnighet en förutsättning för att känna sig delaktig och 

kunna påverka dagens samhälle. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att lära eleverna läsa och 

skriva men hur läraren väljer att arbeta för att eleverna ska lära sig läsa och skriva är upp till varje 

lärare. Det finns en mängd olika metoder, tillvägagångssätt och hjälpmedel som läraren kan 

använda sig av för att främja elevernas läs- och skrivinlärning. Fler och fler klassrum är numera 

utrustade med interaktiva skrivtavlor, datorer och till och med surfplattor för eleverna. Att 

integrera modern teknik i undervisningen är nytänkande och spännande. Vi har under vår 

verksamhetsförlagda utbildning sett denna typ av utrustning i klassrummen vilket väckt vårt 

intresse att undersöka hur man kan använda dessa i undervisningen. Dessa nya hjälpmedel kan 

skapa en ny plattform för en ny sorts läromedel som kan förmedla och göra läromedlet mer 

intressant för eleverna. 

Då detta är en ny form av läromedel vilka de flesta lärare har liten eller ingen erfarenhet av 

anser vi det vara intressant att jämföra hur ett digitalt läromedel förhåller sig till ett traditionellt. 

Vi tror att denna nya form av läromedel har stora lär-möjligheter. Därför kommer vi undersöka 

hur ett traditionellt och ett digitalt läromedel är utformat samt hur de skiljer sig åt.  

 

Arbetsuppdelning 

Då vi är två som arbetat med denna studie har vi delat upp arbetet enligt följande, Caroline 

Strömgren har behandlat kapitlet tidigare forskning och Lisa Frick-Jensen har behandlat kapitlet 

teoretiska utgångspunkter. Uppdelningen av läromedlen har skett på följande sätt, Caroline 

Strömgren har analyserat SpråkDax och Lisa Frick-Jensen har analyserat Qnoddarnas värld.  
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Bakgrund  

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) har utvecklats snabbt de senaste 20 åren och har 

blivit en självklar del av dagens samhälle. I skolan möter barn och ungdomar dagligen digitala 

verktyg som datorer och Internet. Forskning visar att barn börjar använda Internet allt tidigare i 

livet och att elever i låg- och mellanstadiet står för den största ökningen av Internetanvändning i 

Sverige (Findahl, 2012, s. 7).  

Digitala verktyg blir också allt vanligare i skolarbetet och många skolor är utrustade med 

interaktiva skrivtavlor, projektorer och bärbara datorer. Under de senaste åren har användningen 

av så kallade surfplattor breddats och så många som var femte svensk använder sig av sådana 

(a.a.). Många skolor köper in surfplattor till sin undervisning och under 2012 lanserades det första 

svenska heltäckande läromedlet för iPad. Allt talar för att detta bara är början och utvecklingen av 

digitala läromedel kommer att fortsätta.  

Denna uppsats syftar till att undersöka hur ett digitalt läromedel förhåller sig till ett 

traditionellt. Vi anser detta vara intressant då de flesta lärare har liten eller ingen erfarenhet av 

denna nya form av läromedel. Med traditionella läromedel menas i denna uppsats tryckta 

läromedel såsom läse- och övningsböcker med uppgifter där eleverna skriver direkt i böckerna. 

Med digitalt läromedel menas i denna uppsats läromedel som är speciellt utformade för datorer 

och surfplattor och eleverna arbetar direkt i den digitala plattformen. 

Granskning av läromedel 

Sverige har numera ingen central granskning av de läromedel som kommer ut på marknaden, 

men så har det inte alltid sett ut. Tidigare granskades läromedel av Statens institution för lärande. 

Deras uppgift var att granska och godkänna vilka läromedel som fick användas i undervisningen. 

De läromedel som godkändes av Statens institution för lärande skulle följa läroplanens mål och 

riktlinjer. I och med detta var användningen av ett läromedel ett steg för att uppnå målen i 

styrdokumenten. Under början av 90-talet beslutade riksdagen att lägga ner granskningen och 

statens styrning och kontroll av läromedel upphörde. Ansvaret för tolkning och granskning 

flyttades nu över på läraren (Juhlin Svensson, 2000, s. 16 jmf. Johansson, 1982). Under en 

granskning som genomfördes av Skolverket visade det sig att många läromedel som används i 

dagens skolor har brister och inte alltid överenstämmer med läroplanen och kursplanens mål 

(Skolverket, 2006, s. 133).  
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Litteraturöversikt 

Forskningen inom det område som uppsatsen behandlar är omfattande. Vi kommer här nedan 

beröra studier som behandlar skrivmetoder, IKT i undervisning, läromedel samt teoretiska 

aspekter på lärande särskilt i fråga om läs- och skrivinlärning.  

Tidigare forskning 

Analytisk och syntetisk läs- och skrivmetod  

Ann-Katrin Swärd skriver i sin avhandling att forskare anser att om man ska kunna besvara 

frågan om vilken läs- och skrivmetod som är bäst lämpad för att lära elever läsa och skriva måste 

man först detaljredovisa varje metod för sig. Forskare har försökt besvara frågan om olika barn 

behöver olika metoder för att lära sig läsa och skriva samt om någon av metoderna lämpar sig 

bättre än den andra. Slutsatsen av deras analys är att det är svårt att säga att någon metod är bättre 

än någon annan. Det som forskarna är eniga om är att de barn som har svårigheter gynnas mest 

när undervisningen följer ett program som är baserat på sambandet mellan bokstavsljuden 

emellan (2008, s. 27).  

Inom området läs- och skrivinlärning finns olika metoder, vilka grupperas i två huvudgrupper 

utifrån deras grundläggande synsätt på undervisning. De två huvudgrupperna är den syntetiska 

och den analytiska metoden. Den syntetiska metoden kallas även ”bottom-up” eller den 

traditionella läsmetoden. Denna metod utgår från att bokstäverna är kopplade till språkljuden.  

Metoden går från del till helhet (a.a., s. 29). Centralt är att eleven ska lära sig sambandet mellan 

bokstäver och språkljud i en specifik ordning och sedan binda samman bokstäverna till ord (a.a., 

s. 30). Bokstäverna presenteras ofta med anslutning till bildframställande. Exempelvis knyts 

bokstaven ”s” till en bild av en sotare och till begynnelseljudet i ordet sotare. Ännu en central 

aspekt inom den syntetiska metoden är att eleverna ska lära sig att forma bokstäver. När eleverna 

lärt sig ett antal bokstäver får de senare kombinera dessa till ord och till enkla meningar (Hjälme, 

1999, s. 59). Metoden har visat sig bäst lämpad för länder med ljudenlig stavning. Den syntetiska 

metoden har fått kritik för att den kan vara för abstrakt för eleverna på grund av att man inte 

utgår från en hel text utan börjar med symboler, enskilda bokstäver. Detta kan medföra att 

eleverna tappar intresse för läsningen då texterna är enkla och saknar substans (Swärd, 2008, s. 

30). Den andra metoden är den analytiska som även benämns som ”whole language”. I denna 

metod utgår man från helheten och rör sig sedan mot delarna. Genom att analysera ord eller 
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meningar kan eleverna särskilja delarna, orden, ljuden och bokstäverna. Metoden utgår från 

elevnära texter för att arbetet ska uppfattas som lustfyllt och väcka intresse för läsning (Swärd, 

2008, s. 31 jmf. Malmqvist, 1973). Den analytiska metoden har likt den syntetiska fått kritik sedan 

den kom och har sedan modifierats och delar har lagts till där man behandlar bokstav och 

ljudsamband (a.a., s. 31). Forskningen har ännu inte kommit fram till vilken metod som är den 

mest fördelaktiga för att lära barn att läsa och skriva, utan anser att det lämpligaste och vanligaste 

sättet är att man kombinerar metoderna (a.a., s. 31). 

Läsdebatten 

Läs- och skrivinlärningsmetoder har varit ett omdiskuterat ämne. En debatt som har engagerat 

många i Sverige handlar om vilken metod som lämpar sig bäst för nybörjares läs- och 

skrivinlärning. Anita Hjälme har i sin avhandling analyserat debatten vilken även kallats för 

”läskriget”, den diskuterades i Lärartidningen under 1970- och 1980-talet. Där ena sidan 

förespråkar den syntetiska metoden medan den andra förespråkar den analytiska läs- och 

skrivmetoden. Det som startade läskriget var en larmrapport om att eleverna inte uppnådde 

läroplanens mål i fråga om läskompetens (1999, s. 129). Hjälme anser att det bör skapas broar 

mellan de olika metoderna istället för att skapa en polarisering av dessa, vidare anser hon att 

lärare bör välja läs- och skrivmetoder på ett medvetet och positivt sätt (1999, s. 272). Efter år av 

diskussioner enades läsforskare om vilka faktorer som är de viktigaste för elevers läs- och 

skrivutveckling. Aktuell forskning samlades in och ett konsensusdokument författades, där 

forskare poängterar att både förmågan att hantera det alfabetiska systemet och koppling av 

läsning till språk och omvärld måste ingå i lärarens undervisning. Forskare i projektet menade att 

metodvalet inte är avgörande utan att det är lärarens kompetens som har den största betydelsen 

för läs- och skrivinlärningen. Vidare betonar forskarna att en skicklig lärare har kompetensen att 

behärska olika metoder och förmågan att anpassa dessa utifrån elevernas behov (Myrberg, 2003, 

s. 36).  

Centrala aspekter inom läs- och skrivinlärning och IKT i undervisning 

Språklig medvetenhet har visat sig vara en värdefull faktor vid läs- och skrivinlärningen. Forskare 

är eniga om att ett fungerande talspråk och en språklig medvetenhet har stor betydelse för läs- 

och skrivinlärningen menar Ida Nyström (2002, s. 35 f.). För att kunna läsa och skriva behövs 

förståelse för språkets form, vilket innebär att man förstår att meningar kan delas upp i ord, att 

ord kan delas upp i stavelser och att stavelser kan delas upp i ljud. Att läsa och skriva är språkliga 
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aktiviteter som grundas på samma språkliga förmåga som att lyssna och tala. I början av 

läsinlärningen blir barnet medvetet om att det finns ett samband mellan tal och skrift (a.a., s. 36).  

Vidare skriver Nyström att läsningen innehåller två huvudkomponenter, avkodning och 

förståelse som är beroende av varandra. Avkodningen hör till den tekniska sidan av läsningen och 

inbegriper förmåga att koppla skriftspråkets minsta beståndsdelar (grafem) till språkljuden 

(fonem) (2002, s. 37). Det finns olika avkodningsstrategier. Den fonologiska och den ortografiska 

strategin har störst betydelse vid avkodningen menar Torleiv Høien och Ingvar Lundberg (2013, 

s. 40). Den fonologiska strategin innebär att orden avkodas i mindre bokstavskombinationer 

vilket skapar en helhet. Den fonologiska strategin ger stöd när läsaren ska avkoda ett okänt ord. 

Den ortografiska strategin innebär att orden avkodas direkt genom ordbilder, vilket innebär att 

det skrivna ordet avkodas automatiskt och kopplas till ord som redan finns representerade i 

läsarens ordförråd. Förutsättningen för att den ortografiska strategin ska fungera är att läsaren har 

exponerats för ordet flera gånger så att en ordbild skapats i långtidsminnet (a.a., s. 42). 

Förståelseprocessen inom läsning kräver mer kognitiva resurser, vilket betyder att eleven har 

förmåga att tolka och dra egna slutsatser av texten utifrån tidigare erfarenheter. Båda 

huvudkomponenter behövs för att vi ska kunna tala om läsning (Nyström, 2002, s. 37). 

 Maj Björk och Caroline Liberg menar att barnen har nytta av den fonologiska medvetenheten 

när de ska börja läsa ord som de inte känner igen och där sammanhanget inte ger dem något stöd. 

Vid dessa tillfällen är det fördelaktigt att använda en strategi för att ljuda ihop bokstäverna. Att 

lära sig att skriva genom att ljuda är lättare än att läsa genom att ljuda. Vid skrivandet är det 

barnet som väljer vilket ord som ska skrivas medan i läsning är ordet bestämt av någon annan 

(1996, s. 40).  

När barnen börjar i skolan är det allt vanligare att de redan kommit en bra bit på väg i sin 

skriftspråksutveckling och redan kan skriva ett antal bokstäver. Därför anser Björk och Liberg att 

man redan första dagen i skolan kan be barnen börja skriva. Vidare skriver författarna att 90 

procent av alla barn som börjar skolan kan skriva, medan det endast är 15 procent av de barnen 

som vid skolstarten kan läsa (a.a., s. 103). Med denna information ställer sig författarna frågande 

till om man inte kan låta barnen börja med att lära sig att skriva istället för att läsa, vilket annars är 

det vanligaste sättet i dagens dominerande metoder för att lära barn att läsa och skriva. Att arbeta 

med läsning och skrivning parallellt anser författarna vara gynnsamt, då eleverna får möta 

skriftspråket ur olika infallsvinklar vilket utvecklar deras skriftspråk. Barnen kan då utnyttja det 

som de har störst kunskap eller intresse för som en hjälp att komma vidare i sin utveckling för att 

lära sig språket (a.a., s. 105).  
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 Vidare anser författarna att det är viktigt att alla barn lär sig att använda datorn, då denna kan 

vara ett mycket effektivt redskap för att stimulera lärandet (a.a., s. 19). Såväl internationell som 

nationell forskning delar Björk och Libergs tankar kring datoranvändningen i skolan. Carina Fast 

studerade hur sju barn lärde sig att läsa och skriva i sin avhandling. Hon upptäckte att datorn har 

en viktig betydelse för barnens utveckling, genom att de använde olika program och spelade spel 

som anknyter till deras intresse lärde sig barnen bland annat alfabetet (2007). 

Kriss Koster, Els Kuiper och Monique Volman beskriver i sitt forskningsprojekt att lärare 

som använder digitala redskap i sin undervisning anser att deras elever får mer motivation och 

förbättrar sina resultat (2012, s. 454). Annika Angélli Genlott och Åke Grönlund har studerat 

elever från fyra klasser i årskurs 1, där två klasser använde surfplatta eller dator vid läs- och 

skrivinlärningen och de andra två klasserna använde sig inte av dessa hjälpmedel. Projektet pågick 

under ett läsår, från augusti 2010 till juni 2011, resultatet visade att elever som använde surfplatta 

eller dator hade bättre läsförmåga och avsevärt bättre skrivkunskaper än kontrollgruppen. 

Eleverna skrev längre texter med bättre struktur, tydligare innehåll och de använde sig av ett mer 

utarbetat språk (2013, s. 100-103).  

Mikael Alexandersson m.fl. anser att det finns flera pedagogiska möjligheter till att använda 

digitala läromedel. Dels anser de att programmen kan motivera elever till att lära sig ett visst 

innehåll, då programmen ofta anses vara roligare än böckerna då de blandar text, bild och ljud 

samtidigt (2001, s. 25). Vidare skriver författarna att det framkommit att de elever som använder 

programmen lägger mer tid och engagemang än vid exempelvis inlärning via läroböcker och av 

detta drar de slutsatsen att eleverna lär sig mer och effektivare än vid traditionell undervisning 

(a.a.). 

Jan Hylén har på uppdrag av Myndigheten för skolutvecklingen genomfört en studie där han 

lyfter fram flera pedagogiska argument för att använda digitala lärresurser i skolan. Det handlar 

om att det är effektivt och att eleverna lär sig ett specifikt ämnesinnehåll snabbare och bättre. 

Vidare anser han att programmen känns spännande för eleverna vilket leder till att de får en 

större motivation. Det avslutande argumentet innebär att det är skolans uppgift att ge eleverna 

digital kompetens (2007, s. 23). Undervisningen blir lättare att individualisera. Det är lättare och 

billigare att uppdatera materialet samt att det är lättare att använda text, bild och film samtidigt. 

Han anser även att digitala lärresurser ger större möjlighet till interaktivitet och ger eleven en 

direkt återkoppling, då de får direkt svar på om ett ord är rättstavat eller inte (a.a., s. 23 f.).  
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Läromedel 

Definition av läromedel 

Enligt Skolverket är definitionen av läromedel bred och innefattar allt som lärare och elever 

använder för att nå kunskapsmålen (2006, s. 15). Urban Dahllöf och Erik Wallin har i en 

utredning av skolans läromedel gett en mer omfattande definition av begreppet:  

Med läromedel avser vi de informationsförmedlande komponenterna i undervisning. De kan 

utgöras av lärobok med eller utan illustrationer, en film, ett bildband, ett undervisningsprogram. I 

rollen som informationsförmedlare ser vi också läraren som ett läromedel. Läromedlet är 

konstruerat för att leda mot vissa bestämda mål, vanligen av kognitiv karaktär (1969, s. 10).  

Läroböcker och läromedel 

Under 1800-talet infördes läroböcker i den allmänna skolan, böckerna var producerade av 

forskare och politiker som försökte följa den pedagogiska utvecklingen. Böckerna var anpassade 

för olika åldrar och olika ämnen. Dagens läroböcker är också anpassade för olika åldrar och olika 

ämnen men framställs idag ofta av pedagoger (Selander, 1988, s. 16).  

Vidare menar Stefan Selander att läroböcker består av pedagogiska texter (1988, s. 17). En 

pedagogisk text ska återskapa kunskap som redan finns och inte skapa ny kunskap. Författaren 

beskriver att texten ska vara utformad enligt vissa pedagogiska krav exempelvis att texten är 

skriven för att passa en viss utbildningsålder. Läroboken är ett hjälpmedel i undervisningen för att 

presentera ett ämne (a.a., s. 22). Texterna är ofta skrivna i korta sekvenser som lär ut basfakta. En 

pedagogisk text är anpassad efter elevens förkunskaper och är producerad för att användas inom 

skolan. Exempel på pedagogiska texter kan vara en lärobok, läsebok samt övningsbok. Selander 

beskriver att vi befinner oss i ett skede där vi successivt går från traditionell, 

läroboksundervisning till en undervisning grundad på en vidgad läromedelssyn där digitala 

läromedel får ett allt större utrymme (a.a., s. 12). 

Bildens betydelse i läroböckerna 

Ingvar Lundberg beskriver att illustrationer kan bidra till att eleverna lär sig att läsa en text, då ord 

avkodningen får stöd av bildinformationen och hjälper eleven i processen att lära sig läsa. 

Bilderna kan stimulera elevernas fantasi samt skapa motivation och stöd i förståelse av texten. 

Lundberg poängterar vikten av att texten och bilden samspelar med varandra, om inte kan det 

skapa förvirring för elevers läsning. Författarens slutsats är alltså att bilder både kan stödja och 

distrahera elevernas läsning (1984, s. 121 f.). Vidare beskriver Rune Pettersson likt Lundberg att 

bilder har olika funktioner i ett läromedel. De kan bland annat skapa intresse, väcka 
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uppmärksamhet, förklara samt formulera och förmedla kunskap. Bilden kan vara 

”kompenserande” och hjälpa ”lässvaga läsare” att förstå vad de läser (1991, s. 101 f.f.).  

Granskning av läromedel 

Sverige har numera ingen central granskning av de läromedel som används i skolorna men så har 

det inte alltid sett ut. Den första granskande myndigheten var Statens läroboksnämnd som 

bildades år 1938. Deras uppgift var att granska och godkänna vilka läromedel som fick användas i 

undervisningen. År 1974 skedde en förändring av granskningen och ansvaret för den pedagogiska 

granskningen flyttades över till läromedelsproducenterna, det vill säga förlagen. 

Läromedelsnämnden anslöts till Skolöverstyrelsen för att ansvara för den objektiv granskningen, 

vilket innebar en bedömning av att läromedlet behandlade innehållet på ett allsidigt och sakligt 

sätt samt att läromedlet följde läroplanens mål och riktlinjer (Juhlin Svensson, 2000, s. 16, f. jmf, 

Johansson, 1982). Under år 1991 beslutade riksdagen att Statens intuition av läromedel skulle 

avvecklas, vilket innebar att statens styrning och kontroll av läromedel upphörde. Ansvaret för 

tolkning och genomförande flyttades då över till den enskilde läraren som använder läromedlet 

(Johnsson Harrie, 2009, s. 226).  

Läromedel som verktyg i undervisningen 

Boel Englunds artikel ger en översikt av läromedel och läromedelsstyrning. Sammanfattande 

slutsatser som dras är att läroboken har flera funktioner i klassrummet, läroboken har en 

kunskapsgaranterande, auktoriserande roll. Lärare anser att läroboken kan vara en garanti för att 

kursplanens mål uppfylls, vilket i sin tur gör att undervisningen uppfyller de mål som krävs. 

Läroboken har en sammanhållande roll och ger studierna ett sammanhang, vilket leder till en 

trygghet både för eleverna och för läraren. Läroboken underlättar utvärderingen av elevernas 

kunskaper och hänger ihop med funktionerna ovan. Har undervisningen baserats på lärobokens 

kunskap inkluderar detta att provet även baserats på kursplanens mål. Läroboken underlättar 

lärarens övriga arbete, men även elevernas. För lärare som är osäkra på sina ämneskunskaper 

utgör läroboken ett stöd i arbetet, lärarens arbetsbörda minskar när man inte behöver skapa sina 

egna lektionsupplägg. För eleverna är det enklare med en lärobok att förhålla sig till istället för en 

mängd arbetsblad som kan uppfattas vara mer komplicerade än läroboken. Läroboken har en 

disciplinerande roll då den håller eleverna sysselsatta och förebygger kaos i klassrummet (1999, s. 

339 f.).  
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Lärobokens ställning i undervisning  

Läroboken har en dominerande ställning i undervisningen har forskning visat. Sören Levéns 

studie visade att 82 procent av lärarna i studien regelbundet eller ofta använder sig av läromedel i 

undervisningen, att använda läroboken ofta innebar att lärarna använde den varje dag. Studien 

omfattade 766 lärare i grundskola och gymnasium (2003, s. 3, 10, f.). Levén framhåller att lärarens 

pedagogiska grundsyn är den avgörande faktorn för vilken roll läroboken får i undervisningen, 

lärarstilen bestämmer hur läroböckerna används menar Ann- Christine Juhlin Svensson (2000, s. 

67).  

Lärares val av läromedel 

Margareta Lundmarks studie syftar till att undersöka vad som styr lärarens val av läromedel för 

läs- och skrivinlärningen i årskurs 1. Lundmarks resultat visar att läraren vill använda läromedel 

som ger förutsättningar för individualisering av undervisning. Lärarna betonar vikten av texter 

med olika svårighetsgrader då alla elever kan delta i gemensamma diskussioner och samtala om 

personer och händelser. Vidare anser lärare att det är viktigt med bra texter, som bidrar till att 

eleverna känner läsglädje och blir motiverade att vilja lära sig läsa. Böckernas innehåll måste vara 

relevant för eleverna, antingen genom att erbjuda ett fantasifullt och spännande innehåll eller 

genom inslag som ligger nära vad eleverna möter i sin vardag (2006, s. 55). Lärarna i studien 

framhäver även att valet av läromedel ofta bestäms gemensamt av arbetslaget (a.a., s. 56). Även 

Juhlin Svenssons studie visar att den dominerande traditionen var att lärarna bestämde läromedel 

vid ämneskonferensen (2000, s. 40). Levéns undersökning bekräftar ovanstående studier då han 

redovisar att 84 procent av lärarna anser att de kan påverka val och inköp av läromedel (2003, s. 

19). 

Teoretiska utgångspunkter 

Nedan redogörs de teoretiska utgångspunkter som studien baseras på. Det är angeläget att 

använda dessa perspektiv då den analytiska läs- och skrivmetoden är uppbyggt av det 

konstruktivistiska samt sociokulturella perspektivet medan den syntetiska läs- och skrivmetoden 

är uppbyggt av behavoristiska perspektivet.  

Behavioristiska perspektivet 

John B. Watson (1878-1958) har varit ledande inom behaviorismen. I Behaviorismen och dess metoder 

förklarar Watson ingående vad behaviorismen är för någon inriktning och hur den skiljer sig från 
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de andra inriktningarna. Watson menar att med behaviorismen studerar man människans 

beteende och med fastställt stimuli kan man förutsäga vilken reaktion människan uppvisar (1929, 

s. 12).  

Behavioristerna ansåg att det inte gick att forska och reflektera över människans medvetande 

och själ (a.a., s. 16). Behavioristerna undersökte istället människans beteende. För att förstå 

beteendet hos en människa ansåg de att man borde studera detta redan under de första åren (a.a., 

s. 22). Behavioristerna ansåg att ett nyfött barn är som ett tomt blad som påverkas av stimuli från 

sin omgivning och där de första åren är viktiga för livets utformning. I Behavioristerna och metoderna 

framhålls familjens och omgivningens betydelse för barnets uppväxt och som förebilder för 

formandet av barnets beteende (a.a., s. 37 f.). Inom behaviorismen såg man inga begräsningar i 

formandet av barnet. Alla skulle kunna formas, lära sig och utveckla sina förmågor (a.a., s. 40). 

Enligt behavioristisk teori så är tanken baserad på ordets betingande. Det är genom ordet som 

tanken formas och tänkandet förutsätter att den tänkande individen innehar språkliga kunskaper. 

Följaktligen, då ord namnger saker, blir betingning en tänkande möjlighet kring ett föremål, även 

om inte föremålet inte är i ens omgivning. Människan har med orden två världar, ordens och 

föremålens värld. Behavioristerna anser att tanken kan följas tidigt, vid tre års ålder. I den åldern 

talar barnet ofta högt för sig själv, vid till exempel lek (a.a., s. 78-81).  

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) har utifrån Watsons behaviorism byggt vidare och 

utvecklat en egen variant. I Undervisningsteknologi skriver Skinner om sin metod för att optimera 

inlärning och undervisning. Enligt Skinner har det gjorts framsteg i områden inom inlärning. 

Vidare menar han att det är genom inlärning via förstärkningsbetingelse som man kan ändra 

beteendet (1969, s. 17). Dessa förstärkningar avser att bevara beteendet och det material som 

skall läras in kan ses som en automatisk förstärkning (a.a., s. 58 f.f).  

    Skinner tar även upp begreppet mogen i Teaching Machines, Cumulative Records (1961), där 

definierar han begreppet ”mogen” inom området lärande med att den lärande individen har klarat 

av de tidigare stegen, vilket innebär att man kan svara rätt på de frågor som ställs. Med detta 

menas att man följer en viss logisk ordning under lärandet. Man börjar med de små enheterna 

och går vidare till de större enheterna steg för steg (a.a., s. 164).  

    Återgår man till litteratur som är kopplad till läsning och skrivning anser man att 

behavioristerna ser skriftspråkligheten som en färdighet som kan övas fram. Betydelsen ligger i 

korrekt avläsning istället för förstå innebörden av det lästa innehållet (Nielsen, 2008, s. 12). 

Behavioristerna vill uppmärksamma att i läsning och skrivning är fokusering på objekt som är 

mätbara. Till exempel när eleven avger bokstavsljud, ljudar samman till ord och då får en 

förståelse i sin läs- och skrivutvecklingen (a.a). 
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Sociokulturellt perspektiv 

Det är ett grundläggande faktum att utvecklingen hos barn sker via samarbete. Det är genom 

imitationen tillsammans med en handledare som har kunskapen till de specifika egenskaperna 

som utvecklingen sker via inlärning. Det är via denna inlärning som barnet kan höja sin egen 

förmåga till en högre intellektuell nivå via samarbete. Imitation är viktig för utvecklingen och 

utgör det väsentliga innehållet för den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1934,s. 332 f.).  

Enligt Lev Vygotskijs syn på inlärning handlar det om samarbete. Det barnet kan göra idag 

genom samarbete med andra kan barnet göra imorgon självständigt (a.a.). Det som Vygotskij 

framhäver i Tänkande och Språket är att även språkinlärningen och inlärning i allmänhet bygger på 

en stor utsträckning imitation. Denna process är inte mekanisk utan skall bli till en process där ny 

kunskap aktivt konstrueras. Skulle något av det som imiteras hamna utanför utvecklingszonen 

kommer lärandet att gå förlorat för barnet (a.a., s. 333). 

 Det Vygotskij även påpekar är att då barnen börjar skolan går det att finna olikheter mellan de 

närmaste utvecklingszonerna. För att få ut det bästa av inlärningen är det väsentligt att ha i åtanke 

att undervisningen inte bara sker på en nivå. Sker undervisningen enbart på en nivå kommer de 

elever som ligger efter eller före att inte komma vidare i undervisningen (a.a., s. 329 f.). 

Inom sociokulturella perspektivet anges det att motivation hos en individ skapas genom att 

individen får verka inom kända eller välkända verksamheter. När en individ får arbeta inom 

välbekanta verksamheter blir denna som en strukturerad resurs och motiverande faktor för 

individen (Säljö, 2000,s. 132). Inom sociokulturella perspektivet står individens handlande i fokus 

såväl det praktiska som det intellektuella i en dialektisk relation. Det vill säga det handlande som 

sker i samma kontext (Lave & Wenger, 1991, s. 30). En individ formas av de sammanhang som 

de ingår i. Dessa sammanhang formar även det egna handlandet. Individens agerande existerar i 

samförstånd med de kontexter som man rör sig i. Utvecklingen hos en individ är en del av social 

och historisk utveckling. Hos en individ formas medvetandet i samspel med kultur och det 

samhället som man lever i. När kunskapen som man har tagit till sig integrerats i det egna 

medvetandet kommer det att utgöra en del av den egna kognitiva utvecklingen.  

Enligt Säljö blir lärandet och utvecklingsprocessen för individen att man lär sig behärska 

diskurser samt att bedöma hur händelser konstrueras i dessa. Sociokulturella perspektivet tar upp 

att lärandet i sig inte blir ett problem eftersom man inom detta perspektiv inte kan undvika att 

lära (2000, s. 230). Vygotskij skriver om att skriftspråket skiljer sig ur många aspekter från det 

talade språket och kräver en högre abstraktionsnivå för att utvecklas. Vidare framkommer det att 

när barn ska lära sig skriftspråket ställs de inför en ny utmaning. De måste gå från språkets fysiska 

sida vidare till den abstrakta samt därefter gå vidare till ett språk som bara använder sig av 
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föreställningen av ord. Det är ur denna aspekt som det skriftliga och talade språket skiljer sig från 

varandra. Skriftspråket är ett mera abstrakt fenomen medan talspråket är mera konkret. I 

talspråket kan man som individ föra en dialog med en medmänniska, medan skriftspråket är riktat 

mot en mottagare som är frånvarande, där dialogen man för är med penna och papper. Inför 

skriftspråket krävs det av barnet att det måste föreställa sig en samtalssituation. Det vill säga att 

barnet behöver göra en dubbel abstraktion (1934, s. 316 f.). Inom talspråket så sker det en 

språklig motivation för varje samtal, fras och vändning som inträffar enligt Vygotskij. Med detta 

menas att inom talspråket så krävs det inte att man skapar motivation utan den dynamiska 

processen uppkommer av sig själv. I skriftspråket behöver man som individ skapa en situation 

själv jämfört med talspråket. Det krävs ett mera självständigt och fritt förhållande till skapande av 

motivation. 

Relationen som barnen har till skriftspråket är att de måste handla avsiktligt. Barnet måste ha 

kunskap om att skriften måste bokstaveras och styckas upp, vilket i talspråket uttrycks 

automatiskt ljudmässigt (a.a., s. 318). Inom skriftspråket behöver även barnet ha kunskap om den 

ljudmässiga struktur som orden är konstruerade av och även ha kunskapen att kunna stycka upp 

orden samt att kunna återskapa med hjälp av skriftmässiga tecken.   

Barnets syntax är jämbördig med fonetik inom skriftspråk. Den semantiska uppbyggnaden 

inom skriftspråket kräver ett avsiktligt arbete med ordens betydelse och med att gruppera dem i 

ordning på samma sätt som barnet behöver arbeta medvetet med fonetiken och syntaxen (a.a., s. 

318 f.). Skriftspråket är något som är mera medvetet än talspråket. Det innebär att barnet tillägnar 

sig skriftspråket mera medvetet och talspråket tillägnar sig barnet då mer omedvetet. Den 

medvetna processen som barnet är i när det ska bearbeta skriftspråket ställer högre krav på 

intellektuellt handlande (a.a., s. 320). I skolan lär sig barnet att bli medveten om språkliga 

strukturer och hur man kan använda dem på en automatisk plan med skriftspråkets hjälp (a.a., s. 

323). 

I Lärande i praktiken, författad av Roger Säljö står det att sociokulturella perspektivet kan 

redogöras både på kollektiv och också på individuell nivå. Det är interaktion och kommunikation 

på olika nivåer som är centralt inom lärande och utveckling. Säljö tar även upp att det är inom 

ramen för detta lärande som progressionen för lärandet på individuell nivå sker. Vidare beskriver 

Säljö att genom kommunikation och interaktion får man som individ möta nya sätt att handla, 

tänka och diskutera, genom sampel med andra människor. Det är genom dessa samspel som 

individen får möjlighet att ta till sig ny kunskap och se genom nya mönster (2000, s. 231 f., 115, 

119). Processen inom kommunikation och interaktion mellan individer är avgörande. Det är 

genom kommunikativa resurser som fysiska resurser skapas och förs vidare.  
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Här finner man grundtanken inom sociokulturella perspektivet (a.a., s. 240). Ett centralt 

begrepp inom sociokulturella perspektivet är redskap, fysiska och psykologiska. Det fysiska 

redskapen kan man även kalla artefakter, vilket innebär förmål som är tillverkade av människan. 

Dessa föremål kan vara papper, penna, datorer, mobiltelefoner och så vidare. Alla redskap är 

skapade av människan för att ha olika egenskaper och för att kunna användas i olika situationer 

(Säljö, 2005, s. 118).   

Konstruktivistiska perspektivet  

Jean Piaget (1896-1980) var den främsta representanten för det konstruktivistiska perspektivet. 

Enligt Piaget benämns även konstruktivismen som kognitivismen (Nilesen, 2008, s. 13).  Precis 

som i det sociokulturella perspektivet tar konstruktivismen upp att kunskapen om 

språktillägnandet är imitationsförmågan. Vidare menar konstruktivismen att barn redan vid sju 

års ålder är kunniga nog att samarbeta med sina medmänniskor. Detta sker via de interpersonella 

relationerna (2008, s. 55). Förmågan att samarbeta grundar sig på att barnet kan skilja sina egna 

synpunkter från andras, för att sedan kunna koordinera dem. Detta kan iakttas när barn för 

samtal med varandra. Att kunna föra diskussioner innebär att barnet kan ha förståelse för sina 

medmänniskors synpunkter (a.a., s. 31, 56). 

I Barnets själsliga utveckling skriver Piaget att kunskapen som vi tillskriver oss är ett resultat, som 

handlar om att skapa egen kunskap. I lärandet använder sig individen av ett aktivt konstruerande 

av kunskapen (2008, s. 9). För att bilda mening av den kunskap som individen har skaffat sig 

behöver individen en begriplig kategori för att kunna tolka kunskapen. Individen kan även tolka 

denna kunskap utifrån sina egna erfarenheter.  

Piagets utvecklingsteori hävdar att den intellektuella utvecklingen sker från barnets enkla 

aktivitet till den vuxnes abstrakta tänkande (a.a.). Intelligensen är en faktor som främjar 

individens anpassning till omgivningen. Enligt utvecklingsteori sker utvecklingen hos en individ i 

reaktion med omgivningen. Denna reaktion sker inom individen. Det är under denna process 

som individens beteendemönster samordnas, utvidgas och förändras genom två kompletterande 

förlopp. Dessa två förlopp är Assimilation (utvidga) och Ackommodation (förändra), vilket är 

grundläggande för varje individ (a.a., s. 8). Assimilation innebär att ett beteendemönster utvecklas 

i situationer med umgängen med vissa utvalda objekt. Händelsen påverkar inte bara individen, 

utan det beteendemönster som utvecklas kan även frammanas i senare situationer av nya objekt, 

som infogas i de föregående situationerna (a.a.). Ackomodationsprocessen inträffar när individen 

inte längre har användning för det som assimilerats. Det sker på grund av att omgivningen runt 
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individen begär nya svar, som innebär att det nya inlärda beteendet inte längre är adekvat utan 

tvingas anpassas till den nya situationen (a.a.).  

Båda förloppen ingår i varje intellektuell handling hos en individ oavsett vilken handling det 

rör sig om samt i vilken utvecklingsnivå den förekommer (a.a., s. 8 f.). Införandet av assimilation 

och ackommodation som begrepp blev en grundläggande del av lärandeteorin då de behandlar 

såväl en betydelsefull del av lärandet som tillägnelseprocessen (Illeris, 2001, s. 51).  

Piaget beskriver även han psykisk assimilationshandlande. Detta innebär att objekt förenas med 

individens handlande. Denna relation handlar om intresset, vilket har en grundläggande roll för 

utvecklingen (2008, s. 49 f.). Vidare skriver Piaget att intresse medför användning av de inre 

reservkrafterna, vilket gör att individer känner ett driv att arbeta trots trötthet. Det Piaget vill 

framhäva är att intresset samt sambandet mellan behov och kunskap kan vara betydelsefullt för 

att motivera eleven i undervisningen (2008, s. 50).  

Ska man undersöka Piaget ur ett lärarperspektiv kan man titta på ett av hans begrepp, 

värdeskalan. Detta begrepp kan definieras som en plats där misslyckanden och framgångar 

sammanställs. Framgångarna förbättrar samt har en positiv inverkan på individen, vidare kan 

misslyckande ha en motsvarande negativ inverkan hos individen. I båda fallen kan individens 

egna omdömen påverkas, vilket på längre sikt kan ge konsekvenser för individens egna fortsatta 

utveckling (2008, s. 51). 

Fortsätter man titta på konstruktivismen ur ett lärarperspektiv kan man se att lärarens roll inte 

är att överföra färdig kunskap. Lärarens uppgift är att hjälpa eleven att bygga upp egen kunskap, 

där eleven gör egna efterforskningar som ger eleven svaren. Piaget yrkar även på att lärandet ska 

uppmuntra till socialt samspel, för att delge varandra kunskap samt nå en högre nivå av intellekt 

(a.a.). 
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Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning visar att det finns olika metoder som lämpar sig för tidig läs- och 

skrivinlärning. Med utgångspunkt i grundläggande synsätt på undervisningen delas dessa metoder 

in i två huvudgrupper, den syntetiska respektive analytiska läs- och skrivmetoden. Vilken metod 

som lämpar sig bäst för att lära elever att läsa och skriva är omdebatterat och de flesta forskare 

rekommenderar att metoderna kombineras. Att läroboken har en stark ställning i undervisningen 

har forskningen visat. Många lärare anser att läroboken kan vara en garanti för att kursplanens 

mål uppfylls. Vidare visar forskning att skolan befinner sig i ett skede där man successivt går från 

traditionell, läroboksundervisning till en undervisning grundad på en vidgad läromedelssyn där 

digitala läromedel får ett större utrymme. Denna utveckling pågår samtidigt som all centraliserad 

granskning av nya läromedel har avvecklats. Det är numera upp till varje enskild skola och varje 

enskild lärare att bedöma i vilken mån läromedlen svarar mot det innehåll som läroplanen anger. 

En granskning initierad av Skolverket visade att många läromedels innehåll inte var tillräckligt för 

att eleverna skulle nå de mål som förmulerats i aktuella kursplaner. Utifrån den tidigare 

forskningen anser vi att det är relevant att göra en studie utifrån följande syfte och 

frågeställningar.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att tillföra kunskap om traditionella och digitala läromedel, vilka 

skillnader och likheter som finns dem emellan samt hur de förhåller sig till den aktuella 

kursplanen. För att uppnå studiens syfte har vi formulerat följande frågeställningar.  

Frågeställningar 

- Vilka läs och skrivmetoder bygger det traditionella och det digitala läromedlet på? 

 

- Vilket innehåll har läromedlen och hur förhåller sig innehållet till kursplanen i svenska för 

årskurs 1-3? 

 

- Vilka framträdande skillnader finns det mellan ett traditionellt och digitalt läromedel i 

avseende på lärarhandledningen, innehåll och illustrationer? 
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Metod  

Inom ramen för denna studie studerar vi ett traditionellt samt ett digitalt läromedel. För att 

uppfylla studiens syfte har vi genomfört en kvalitativ innehållsanalys. 

Urval  

När vi planerade vilka läromedel som skulle analyseras valde vi att kontakta läromedelsförlag som 

producerade både digitala och traditionella läromedel. Vi har valt att använda läromedel för 

samma årskurs för att läromedlen ska kunna jämföras med varandra. Då en av studiens 

frågeställningar handlar om att undersöka hur läromedlen förhåller sig till kursplanen, har vi valt 

att analysera läromedel som är utgivna efter att den senaste läroplanen, Lgr 11, har trätt i kraft.  

Gällande Lgr 11 valde vi att använda oss av kursplanen i svenska för årskurs 1-3 där vi valde 

att fokusera på läs- och skrivaspekterna och därför valt bort informationssökning och källkritik. 

För att få en bredare bild av innehållet i kursplanen valde vi även att använda 

kommentarsmaterialet.  

Material  

SpråkDax 

SpråkDax är ett traditionellt läromedel som är skrivet av Helene Bross, Anna Hansen, Clas 

Rosvall och utgivet av Bonniers förlag. Den första upplagan av SpråkDax gavs ut 2007 och har 

sedan reviderats om efter den nya läroplanen Lgr 11. Läromedlet består av tre komponenter, 

LäsDax & SkrivDax, Mera SkrivDax samt LärarDax som är en lärarhandledning. LäsDax & 

SkrivDax är en läsebok som består av tio olika teman som är fördelat på 72 sidor. Mera SkrivDax 

är en skrivbok som är kopplad till de sista fem temana i LäsDax & SkrivDax och består av 31 

sidor. Läromedlet är anpassat för förskoleklass till årskurs 3. Vi har valt att analysera LäsDax & 

SkrivDax och Mera SkrivDax för årskurs 1 samt lärarhandledningen, dessa har valts utifrån 

studiens syfte.   
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Qnoddarnas värld 

Qnoddarnas värld är ett digitalt läromedel, producerat för iPad. Läromedlet är framställt av förlaget 

Natur & Kultur och är riktat till grundskolans tidigare år, årskurs 1-3. Läromedlet presenterades 

under läromedelsmässan 2012. Under våren 2013 har lärare fått möjlighet att använda Qnoddarnas 

värld i klassrummen för att testa och utvärdera läromedlet. Under hösten 2013 kommer 

Qnoddarnas värld ut på marknanden. Läromedlet har följande arbetsområden, bokstäver, läsa och 

skriva, texter och berättande, språkbruk samt tala och lyssna. Läromedlet består av två 

komponenter, eleverna har en egen inloggning till programmet och läraren har en egen lärarklient 

där lärarhandledningen återfinns. Vi har valt att analysera båda komponenterna.  

Textanalys som datainsamlingsmetod 

För att besvara studiens syfte har vi genomfört en kvalitativ innehållsanalys. Detta innebär att vi 

på ett systematiskt sätt beskriver textinnehållet (Bergström & Boréus, 2012, s. 50). Inom 

innehållsanalysen finns två inriktningar, kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Den 

kvantitativa innehållsanalysen lämpar sig när forskaren ska mäta vissa företeelser i texten genom 

att räkna ord (a.a). Peter Esaiasson m.fl. beskriver att den kvalitativa metoden lämpar sig att 

använda när man ska få fram en helhet av textens innehåll (2012, s. 237). Då vi ämnar analysera 

och jämföra traditionella och digitala läromedel kommer vi använda oss av en komparativ metod. 

Staffan Stukát beskriver att när man tar in flera texter i en studie skapas möjligheter till en 

jämförelse, resultatet av detta gör att studien blir komparativ. Vidare skriver författaren att det 

inte är tillräckligt att enbart beskriva och förklara innehållet i texterna utan att även försöka 

förklara de skillnader man upptäcker (2011, s. 60). 

Enligt Martyn Denscombe finns det fyra vägledande principer när man ska göra en kvalitativ 

analys av en text. Den första principen innebär att analysen av texten och de slutsatser som 

forskningen resulterar i ska vara förankrade i texten. Vilket innebär att man har en förpliktelse att 

analysera den verkliga texten och inte vad man tror står i texten. Den andra principen är 

förbunden med den första och innebär att forskaren tolkar och förklarar texten efter noggrann 

läsning. Den tredje principen säger att forskaren ska hålla sig neutral vilket innebär att man inte 

ska lägga in personliga värderingar i analysen. Den fjärde principen innebär att textanalysen ska 

vara en upprepande process, som ständigt rör sig fram och tillbaka (2009, s. 367- 369). 
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Genomförande, validitet och reliabilitet 

För innehållsanalysen har vi skapat ett analysverktyg som anger vad som ska undersökas i 

materialet (Bergström & Boréus, 2012, s. 54). Till vårt analysverktyg har vi dels utformat frågor 

utifrån kursplanen i svenska för årskurs 1-3 men även frågor berörande den analytiska och 

syntetiska läs- och skrivmetoden (se bilaga 2). Efter utformandet av vårt analysverktyg valde vi att 

göra en pilotstudie på delar av materialet för att säkerställa att vårt analysverktyg skulle mäta det 

som avsågs. Därmed fick vi möjlighet att korrigera vårt analysverktyg, vilket innebar att vi tog 

bort frågor som inte berörde studiens syfte. Därmed har studiens validitet stärkts. Då syftet är att 

jämföra olika läromedel var vi tvungna att noggrant förhålla oss till analysverktyget för att 

läromedlen skulle få en likvärdig bedömning, vilket också stärker studiens reliabilitet.  

Etiska överväganden  

Då vi i denna studie ska genomföra en textanalys berörs den inte av Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer eftersom dessa framförallt berör studier som handlar om 

undersökningar av människor och medicinska experiment. Vi har däremot kontaktat de berörda 

förlagen och informerat om vår studie. Både Natur & Kultur och Bonniers utbildning gav oss sitt 

godkännande för att analysera deras läromedel. Vi kommer i enlighet med god forskningssed att 

skicka den färdiga studien till förlagen (Vetenskapsrådet, 2011, s. 39). 

Reflektion över metoden 

För att ge svar på studiens frågeställningar var textanalys en metod som lämpade sig väl. Att 

genomföra en textanalys kräver att vi forskare måste vara noggranna och observanta när 

materialet analyseras. För att säkerställa noggrannhet och en rättvis bedömning av materialet 

konstruerade vi ett analysverktyg, detta innebar att de två läromedlena bedömdes på samma sätt. 

Vi anser att analysverktyget har varit till stor hjälp under hela arbetsprocessen och skapat en röd 

tråd genom arbetet med källmaterialet. 

 Under datainsamlingen av materialet stötte vi på problem då vi ämnade analysera ett digitalt 

samt ett traditionellt läromedel som utgivits efter den nya läroplanen Lgr 11. Vi sökte materialet 

på Blåsenhusbiblioteket men då de inte hade tillgång till de material vi behövde vände vi oss till 

ett antal läromedelsförlag. Vi mailade fem förlag för att fråga om de kunde bistå med läromedel 

för vår studie. Vi fick svar av tre förlag varav två bidrog med läromedel, ett digitalt och ett 

traditionellt. Det tredje förlaget svarade att de inte hade möjlighet att bistå med material. De 

övriga två förlagen fick vi inte någon respons från. För att få tag i flera digitala läromedel har vi 
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haft kontakt med både olika förlag och skolor med IT- profil, vi har både fått tips och råd om 

läromedlet Qnoddarnas värld som är det första svenska kompletta läromedlet för iPad. Vi fick dock 

tips på applikationer som skolorna använder i sin undervisning, men som inte är kompletta 

läromedel i svenska. Vi har i två mindre studier analyserat två olika applikationer och utifrån 

dessa studier visade resultatet att applikationerna är uppbyggda på samma sätt som Qnoddarnas 

värld. Det leder till slutsatsen att Qnoddarnas värld är i alla avseende är ett representativt läromedel 

att analysera för att jämföra ett digitalt mot ett traditionellt läromedel. Innan vi valde att analysera 

SpråkDax analyserades flera andra traditionella läromedel, dock visade sig dessa innehålla i stort 

sätt samma innehåll, struktur och komponenter. Därför kan vi konstatera att SpråkDax ger en 

representativ bild av ett traditionellt läromedel. Vi är mycket väl medvetna om att det finns flera 

läromedel men efter våra analyser finner vi att inget annat läromedel behövs för vår studie.  

Efter att vi reflekterat över om vi hade kunnat genomföra studien annorlunda för att styrka 

resultatet ytterligare, har vi kommit fram till att intervjuer med läromedelsförlagen hade kunnat 

vara ett bra komplement till studiens metod. Det hade gett oss ett mer omfattande material att 

utgå ifrån, tyvärr fanns inte tiden att utföra en sådan omfattande studie.  
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Resultat  

Nedan redogörs för det resultat som framkommit under analysen av läromedlen, detta i form av 

olika kategorier som valts utifrån våra frågeställningar. Under rubriken lärarhandledning och 

innehåll presenteras lärarhandledningens samt läromedlets uppbyggnad och innehåll. Därefter 

följer en jämförelse av läromedlens användning av illustartioner. Kursplanen i svenska behandlas 

under en egen rubrik där en överskådlig tabell finns, tabellen visar en jämförelse av hur de olika 

läromedlen förhåller sig till kursplanens innehåll.  

SpråkDax 

SpråkDax är en lärobok i svenska som riktar sig från förskoleklass till årskurs 3. LäsDax & 

SkrivDax är en läsebok som består av 72 sidor och är uppdelad i tio kapitel, Mera SkrivDax som 

är skrivboken är kopplad till de fem sista temana i Läs & SkrivDax och består av 31 sidor. Båda 

böckerna har ett rikt utbud av illustrationer. Till läroboken hör en lärarhandledning med 

omfattande kommentarer och rekommendationer.  

Lärarhandledning  

Författarna till SpråkDax lärarhandledning ger en grundlig beskrivning av hur arbetet med 

läromedlet är tänkt att gå till, lärarens roll, arbetet med olika uppgifter och vilka frågor som är 

lämpliga att ställa till eleverna. De har även skrivit ett informationsbrev till föräldrarna där det 

beskrivs hur föräldrarna kan hjälpa sitt barn med läs- och skrivutvecklingen. Författarna beskriver 

att när barnen börjar i årskurs 1 har de flesta redan ett fungerande talspråk. De kan argumentera, 

ställa frågor och samtala. Därför menar författarna att skolan måste erbjuda eleverna en 

undervisning som engagerar, utmanar och utvecklar deras läs- och skrivförmåga. Författarna 

skriver vidare att grunden för allt lärande är språket, och beskriver vikten av skolans uppdrag att 

stimulera eleverna att utveckla och använda sitt språk. De anser att lärande bör ske tillsammans 

med andra och att undervisningen utmanar på elevens egen nivå. Författarna beskriver i 

lärarhandledningen att texterna är skrivna för att beröra eleverna samt fånga deras intresse för 

språket.  
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Innehåll  

SpråkDax består av två huvudkomponenter, en läsebok och en skrivbok. Läseboken är uppbyggd 

av tio olika teman, Du och jag och vi, Hus och hem, Djur och odjur, Bland kottar och kojor, Lek en lek, Hur 

mår du? Mat på fat, Boktok, Hej! Hallå! Och Kära mormor, Tänka tankar. Skrivboken behandlar de 

sista fem temana i läseboken. 

Arbetsupplägget i SpråkDax är indelat i fyra olika tillfällen där eleverna får arbeta och laborera 

med en och samma text. Vid första tillfället arbetar man tillsammans i en ”storbok” som är 

identisk med elevernas läsebok. Läraren samlar alla elever framför storboken och börjar ställa 

frågor till bilderna i läseboken, detta för att eleverna ska få förförståelse för texten. 

Lärarhandledningen ger tips på öppna frågor, som till exempel, Vad tror ni de gör? Vilka djur ser 

ni? Efter att man samtalat om bilderna läser läraren texten högt för eleverna. Därefter förs ett 

samtal om textens innehåll. Även till detta tillfälle ger lärarhandledningen konkreta tips på frågor, 

som till exempel, Vilka handlade berättelsen om? Vad gjorde de först? Vad hände sen? Hur 

slutade berättelsen?  

Vid andra tillfället är syftet att eleverna ska bearbeta texten utifrån ett språkligt perspektiv. 

Först arbetar klassen tillsammans framför storboken där läraren ger uppmaningar till eleverna. 

Lärarhandledningen ger konkreta tips, till exempel, ringa in alla ”jag”, vilket ljud hörs först i ordet 

”sa”? Stryk under alla ”s” i texten. Efter det gemensamma arbetet får eleverna arbeta med samma 

uppgift i sina arbetsböcker. Efter den egna laborationen får eleverna arbeta ytterligare med texten 

genom att läsa den. De elever som inte kommit lika långt i sin språkliga utveckling kan här ta 

hjälp av bilderna och sin förförståelse för att förstå texten.  

Vid tredje tillfället får eleverna ta hem texten som läsläxa. Lärarhandledningen beskriver att 

läraren lätt kan individualisera detta moment, då de elever som inte kommit lika långt i sin 

läsutveckling får läsa en viss del av texten medan de elever som har kommit längre i sin 

utveckling får läsa mera av texten.  

Vid det sista tillfället arbetar man med gemensamt skrivande. Det gemensamma skrivandet 

sker på tavlan och har sin utgångspunkt i texten. Ett exempel på det gemensamma skrivandet är 

att klassen tillsammans skriver en berättelse utifrån dess struktur, med inledning, handling och 

avslut. Det gemensamma skrivandet blir en modell för hur eleverna ska arbeta vidare på egen 

hand med sitt skrivande.  

I skrivboken Mera SkrivDax får eleverna lära sig mer om språket som till exempel lära sig 

skriva frågor och svar och använda skiljetecken. De får även skriva olika typer av texter, som till 

exempel bokrecensioner och skapa huvudpersoner till en berättelse. Alla övningar är kopplade till 

de sista fem temana i läsboken. 
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Qnoddarnas värld  

Qnoddarnas värld är det första kompletta digitala läromedlet utformat för iPad. I Qnoddarnas värld 

bjuds eleverna in till en virituell värld som liknar ett dataspel. När eleverna loggar in på sin iPad 

hamnar de i en egen stubbe tillsammans med en Qnodd, vilket är en liten kaninliknande 

genusneutral figur. Från stubben kan eleven ge sig ut i en värld där det finns slingrande stigar som 

eleven kan stanna till på. Stigarna är fyllda med olika sorters bär som döljer olika uppgifter. 

Eleverna kan själva inte välja vilka uppgifter de ska arbeta med utan detta gör läraren genom att 

låsa upp uppgifter till eleverna. Som lärare kan man välja om man vill låsa upp samma uppgifter 

till hela klassen eller om man vill individanpassa uppgifterna efter eleverna.  

Lärarhandledning 

Lärarhandledningen för Qnoddarnas värld är i digital form, där förlaget beskriver hur läraren ska 

arbeta med läromedlet samt vilka arbetsområden läromedlet innehåller. Lärarhandledningen ger 

enbart en beskrivning hur läraren och eleven ska arbeta med läromedlet och inte någon 

bakgrundsinformation om grundtankarna bakom arbetssättet till läromedlet. Lärarhandledningen 

består av 29 olika delar som läraren laddar ner digitalt. Varje del kretsar kring en av alfabetets 

bokstäver. I arbetet med den aktuella bokstaven finns fem olika områden, dessa är bokstäver, läsa 

och skriva, text och berättande, språkbruk och tala och lyssna. I lärarhandledningen ges förslag på hur 

läraren kan arbeta förberedande inför varje del innan eleven arbetar självständigt på iPaden. 

Förslagen kan till exempel vara att man ska prata om hur bokstaven ser ut och att läraren ska 

uppmärksamma eleven på att versaler och gemener ser olika ut. Vidare ger lärarhandledningen 

tips på öppna frågor som till exempel vad liknar bokstaven? Hur låter den? Kan man höra den i 

något ord?  

Innehåll  

Qnoddarnas värld är utformat för iPad och programmet består av två komponenter. Eleverna har 

tillgång till egen inloggning som utgör en del av programmet medan läraren har tillgång till en 

lärarklient som utgör den andra komponenten. Läraren väljer vilka övningar som eleven ska 

arbeta med i läromedlet. Detta sker genom att läraren låser upp övningar som är anpassade efter 

elevens behov. Eleven får först möta uppgifter på en enkel nivå, till exempel att skriva ord till 

bilder. Då får eleverna börja med att skriva ord som består av tre bokstäver som sol, ros och ost. 

Läromedlet anpassar sig efter elevens prestation, antingen höjs svårighetsgraden och eleverna får 

träna på att skriva längre ord eller så får eleverna möta enklare ord med färre bokstäver. Läraren 
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får kontinuerligt rapporter över elevernas prestationer. Programmet ger läraren information om 

eleven klarat uppgiften vid första försöket eller fastnat och isåfall vart i uppgiften. Utifrån dessa 

kan läraren styra elevens inlärning och enkelt individanpassa undervisningen.  

När eleven loggar in i Qnoddarnas värld hamnar eleven på sin inloggningssida. Härifrån ger sig 

eleven ut i en virtuell värld, eleven hamnar på olika stigar, på stigarna finns bär som döljer olika 

uppgifter.  

Den första uppgiften som eleven möter innebär att eleven ska lära sig hur en given bokstav ser 

ut samt hur man skriver den. Programmet visar hur eleven ska forma bokstaven. Efter att eleven 

fått denna guide får eleven börja spåra bokstaven själv. Detta görs genom att eleven följer en 

given mall på skärmen och använder fingret för att fylla i mallen. 

I nästa steg får eleven träna på att visuellt känna igen den specifika bokstaven, att urskilja den 

bland andra bokstäver. I övningen får eleverna möta olika bokstäver ur alfabetet, huller om 

buller. Elevens uppgift är att urskilja den specifika bokstaven bland de andra. Efter att eleven 

tränat visuellt på att känna igen bokstaven får de träna sin förmåga att identifiera bokstavens som 

ett bokstavsljud i ett ord. Programmet presenterar olika bilder för eleven, när eleven klickar på 

bilden läser den artificiella rösten upp bildens ord. Om eleven hör den specifika bokstaven ska 

den dra bilden till en given plats. Det andra steget är att eleven ska höra vilken placering den 

specifika bokstaven har i ett ord. Den artificiella rösten läser upp ett ord som till exempel hus, 

och säger – Var i ordet hör du ”s”? I början, mitten eller i slutet? Elevens uppgift är att finna den 

specifika bokstavens placering i ordet och markera vart i ordet denna återfinns.  

Det tredje steget innebär att eleverna ska läsa och skriva hela ord och meningar. Här finns 

många varierande övningar att arbeta med. Exempelvis får eleverna se bilder på skärmen och 

skriva rätt ord under bilden. Ett annat exempel är att eleverna ska skriva rätt ord i en mening, så 

kallade ”luckövningar”. Ytterligare ett exempel är att eleverna ska skriva berättelser till givna 

bilder, eleverna får då välja bilder och sedan skriva text till dessa. Vid detta tillfälle ger läromedlet 

eleverna en chans att läsa in berättelsen istället för att skriva den. När eleven läser in ordet, skriver 

programmet åt eleven.  

Under hela läromedlet möter eleven en artificiell röst som ger eleven instruktioner till varje 

uppgift, läromedlet ger eleven direkt feedback på deras prestation. Återkopplingen ser olika ut 

under övningarna, detta kan illustreras med hjälp av olika färger, när eleven gör rätt så blir ordet 

grönt och om eleven gör fel blir ordet däremot rött. Ett annat exempel är att den artificiella 

rösten ger eleven uppmuntrande kommentarer, som till exempel Bravo! 
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Jämförelse  

 

SpråkDax och Qnoddarnas värld är två läromedel som skiljer sig åt. Lärarhandledningen till 

SpråkDax är mer omfattande än Qnoddarnas värld. I handledningen till SpråkDax beskriver 

författarna bakom läromedlet tydligt och med starkt normerande inslag hur arbetet med 

läromedlet är tänkt att gå till. I lärarhandledningen för Qnoddarnas värld finner man riktlinjer för 

hur man ska arbeta med läromedlet men inte i lika stor utsträckning som i lärarhandledningen för 

SpråkDax. Konkreta tips ges även i Qnoddarnas värld, även om inte dessa tips tar lika stort 

utrymme som i SpråkDax finner vi de ändå jämbördiga. 

Lärarens roll skiljer sig åt i de två läromedlen. I lärarhandledningen för SpråkDax ges läraren 

en stor roll med tydliga anvisningar och råd hur läraren ska förhålla sig. Läraren beskrivs som en 

förebild för eleverna, en förebild som ska vara aktiv och ingripa i elevernas arbeta med 

övningarna i att läsa och skriva. I handledningen till Qnoddarnas värld ges inte läraren en lika stor 

roll. Läromedlets artificiella röst gör i flera fall det som en lärare hade behövt göra i arbetet med 

ett traditionellt läromedel. Läraren får en övervakande roll och förväntas inte ständigt ingripa i 

elevernas arbete.  

Innehållsmässigt skiljer sig även de två läromedlen sig åt. I SpråkDax utgår man från hela 

texter för att vid ett senare tillfälle bryta ner dessa för att nå delarna, medan Qnoddarnas värld 

börjar med delarna för att senare utveckla ord och meningar. I SpråkDax får eleverna arbeta med 

läsning och skrivning parallellt under de fyra tillfällena. Qnoddarnas värld erbjuder inte eleverna 

denna möjlighet då läromedlet inte är uppbyggt av längre texter och därmed får eleverna inte lära 

sig att läsa längre texter. Det digitala läromedlet erbjuder interaktiva möjligheter något som det 

traditionella läromedlet inte kan erbjuda. I Qnoddarnas värld bjuds eleverna in till interaktiva 

moment, till exempel i fallet med spårning av bokstäver. Eleverna använder då fingret för att öva 

sig i att forma bokstaven i skrift. Qnoddarnas värld ger direkt respons till eleverna under tiden de 

arbetar med uppgifterna. Denna direkta återkoppling är något som inte SpråkDax kan erbjuda då 

det är läraren som måste ge eleverna feedback.  

Illustrationer  

Forskning visar att illustrationer har en stor betydelse i läromedel. Dessa kan hjälpa eleverna att 

lära sig läsa då avkodningen får stöd av bildinformationen och hjälper eleven i sin läsutveckling. 

Bilderna kan även stimulera elevernas fantasi samt skapa motivation och förförståelse av texten. 

Bildanvändningen i ett traditionellt respektive ett digitalt läromedel skiljer sig åt då det digitala 

läromedlet använder sig av rörliga bilder vilket ett traditionellt läromedel inte kan erbjuda.  
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SpråkDax  

 

Illustrationerna utgör en stor del av utrymmet i SpråkDax och återfinns på nästan alla sidor i 

läromedlet. Enligt lärarhandledningen är illustrationerna skapade av olika illustratörer dels för att 

skapa variation men även för att eleven ska lära sig tolka olika typer av bilder. Bilderna i 

läromedlet är pedagogiskt utformade då bilderna samspelar med texten. Allt eleverna läser 

illustreras också i bilderna. Detta sker genomgående i hela läromedlet. Ett tydligt exempel på 

detta är texten Bästa kompis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderna i läromedlet är ett stöd för de elever som inte kommit lika långt i sin läsutveckling och 

kan behöva ta hjälp av bilderna för att lättare förstå textens innehåll. Bilderna används för att 

stimulera elevernas fantasi när de ska skriva. 

 

Qnoddarnas värld  

 

I Qnoddarnas värld bjuds eleverna in i en värld som liknar ett dataspel. Illustrationerna bygger upp 

hela läromedlet, utan dessa skulle läromedlet förlora sitt pedagogiska syfte och eleven skulle inte 

kunna utföra övningarna som läromedlet erbjuder. En återkommande illustration som eleven 

möter i läromedlet är en Qnodd som är en liten kaninliknande, genusneutral figur. I Qnoddarnas 

värld är bilderna ett komplement till den artificiella rösten som guider eleverna genom läromedlet. 

Rösten och bilderna samspelar då eleverna löser olika uppgifter. Ett tydligt exempel på detta är 

när eleverna ska lokalisera ett språkljud i ett ord som till exempel ”o” i ordet ost, då läser den 

artificiella rösten upp ordet och samtidigt visar läromedlet en bild på en ost. 

 

 

Jag skrattar med dig. 

Jag gråter med dig. 

Jag leker med dig. 

Jag bråkar med dig.  

Du är min bästa kompis.  

 

 

 

 

 

Bilden har tagits bort på grund av upphovsrätten. 

 

 

 

   (SpråkDax s. 7) 
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Bilden har tagits bort på grund av upphovsrätten. 

                              

Källa: Qnoddarnas värld, Blåbär 1:7 

 

Bilderna i läromedlet har stor betydelse för elevens förståelse och bilderna används även för att 

stimulera elevernas fantasi. Ett tydligt exempel på detta är när eleverna ska skriva egna berättelser 

till förbestämda bilder. Bilden nedan illustrerar denna övning, eleverna väljer en bildsekvens och 

skriver sin berättelse till denna. 

 

Bilden har tagits bort på grund av upphovsrätten. 

 

Källa: Qnoddarnas värld, Lingon 1:1 

 

Jämförelse 

 

Illustrationerna har stor betydelse i båda läromedlen, dock skiljer sig användningen av bilderna åt. 

I SpråkDax är bilden ett komplement till texterna, allt man läser kan man koppla till bilderna. 

Detta för att skapa en förståelse till texten. Eftersom SpråkDax är ett traditionellt läromedel är 

bilderna statiska. Medan Qnoddarnas värld är ett digitalt läromedel och tar bilderna till en annan 

dimension, här är bilderna rörliga. Då bilderna är rörliga ges möjlighet till interaktiva moment i 

läromedlet, vilket innebär att när eleverna arbetar med bilderna kan dessa byta position i 

övningen. Detta är något som ett traditionellt läromedel aldrig kan erbjuda då bilderna är statiska. 

Ytterligare en skillnad mellan läromedlen är att bilderna i Qnoddarnas värld samspelar med en 

artificiell röst som guider eleverna genom läromedlet. Detta är något som ett traditionellt 

läromedel aldrig kan erbjuda. I Qnoddarnas värld bjuds eleverna in i en virtuell, där deras uppgift är 

att hjälpa Qnoddarna igenom de olika övningarna. Qnoddarna ger eleverna uppdrag under 

läromedlets gång och ger eleverna direkt återkoppling på deras prestationer.  

Vilket innehåll har läromedlen och hur förhåller sig innehållet till kursplanen i svenska 

för årskurs 1-3? 

Tabellen nedan illustrerar skillnader mellan SpråkDax och Qnoddarnas värld i förhållande till det 

centrala innehållet i kursplanen för årskurs 1-3 i ämnet svenska. Mest framträdande är 

skillnaderna beträffande innehåll som svarar mot läroplanens mål i fråga om övningar i att tala, 

lyssna och samtala. Elever som arbetar med SpråkDax ges möjlighet till interaktion med varandra 

medan elever som arbetar med Qnoddarnas värld ges inte denna möjlighet utan istället interagerar 

med en artificiell röst. 
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Tabell 1. SpråkDax och Qnoddarnas värld i förhållande till kursplanen i Svenska för årskurs 1- 3 

Läsa och Skriva SpråkDax Qnoddarnasvärld 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt anpassa läsningen efter 

textens form och innehåll. 
X  

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. 
X X 

Enkla former av textbearbeting, till exempel att i efterhand gå igenom sin text 

och göra förtydliganden. 
  

Handstil och skriva på datorn. X X 

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och 

uttropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära 

texter. 

X X 

Alfabetet och alfabetisk ordning. X X 

Samband mellan ljud och bokstav. X X 

Tala, lyssna och samtala   

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. X  

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för 

olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. 
X  

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.   

Berättande texter och sakprosatexter   

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar 

av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, 

lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser 

människors upplevelser och erfarenheter. 

X  

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text 

kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 

personbeskrivningar. 

X X 

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. X  

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur 

deras innehåll kan organiseras. 
X  

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskriviningar, 

och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktställning i flera led. 
 X 

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och 

webbplatser. 
 X 

Språkbruk   

Språkliga strategier för att minnas och att lära, till exempel att skriva ned 

något man talat om. 
  

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. X X 

Hur ord och yttrande uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ord 

nyanser. 
  

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas 

genom röstläge och kroppsspråk. 
  

Källa: Lgr 11, SpråkDax och Qnoddarnas värld.  
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Jämförelse  

 

I tabellen ovan kan man utläsa att SpråkDax omfattar många kunskapsområden ur den gällande 

kursplanen för svenska. Den visar att både SpråkDax och Qnoddarnas värld lägger stort fokus på 

avsnittet läsa och skriva. SpråkDax behandlar sex av sju moment medan Qnoddarnas värld behandlar 

fem moment. Dock kan man efter att analyserat läromedlen konstatera att SpråkDax inte berör 

de olika momenten lika ingående som Qnoddarnas värld, vars övningar till övervägande del syftar 

till att eleven ska lära sig alfabetet, hur bokstäverna ser ut samt att förstå sambandet mellan ljud 

och bokstav. I fråga om innehåll relaterat till målen rörande tala, lyssna och samtala skiljer sig 

läromedlen åt. Innehållet i SpråkDax innefattar två av tre moment inom detta kunskapsområde 

medan Qnoddarnas värld inte har några övningar alls. Detta kan bero på att det tänkta 

arbetetssätten mellan de båda läromedlena skiljer sig åt markant. SpråkDax är ett traditionellt 

läromedel där eleverna samspelar med varandra och läraren medan Qnoddarnas värld är ett digitalt 

läromedel där eleverna arbetar enskilt och integrerar med läromedlet. Också i fråga om innehåll 

relaterat till läroplanens mål om berättande texter och sakprosatexter skiljer sig läromedlen åt. Eleverna 

får i SpråkDax möta texter i form av skönlitterära berättelser och poesi. Sådana inslag saknas i 

Qnoddarnas värld. I båda läromedlena får eleverna lära sig att skapa berättelser med inledning, 

händelseförlopp och avslutning. Dock får eleverna lära sig att göra personbeskrivningar i 

SpråkDax vilket eleverna inte lär sig i Qnoddarnas värld. I SpråkDax får eleverna träna på 

faktabeskrivningar, ett inslag som saknas i Qnoddarnas värld. Däremot får elever som använder 

Qnoddarnas värld träna på att göra instruktioner och arbeta med interaktiva spel. Dessa två 

moment får eleverna inte arbeta med i SpråkDax.  

I fråga om det som i läroplanen kallas språkbruk erbjuder båda läromedlen övningar i 

användningen av ord och begrepp som uttrycker känslor, kunskaper och åsikter. Läromedlen 

skiljer sig dock åt beträffande hur och i vilken omfattning de arbetar med detta. I SpråkDax får 

eleverna tillfälle att uttrycka hur de känner sig vid specifika tillfällen, som till exempel när man 

inte får vara med att leka. De får även läsa texter som handlar om olika känslor, som till exempel 

utanförskap, glädje och sorg. I Qnoddarnas värld får eleverna möta uppgifter där de lär sig 

synonymer till ord som handlar om känslor som till exempel, glad och lycklig, arg och förbannad.  
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Analys  

Resultatet av vår undersökning visar att det finns likheter såväl som skillnader mellan det 

traditionella respektive digitala läromedlet. Skillnaderna mellan dem har ofta att göra med att 

digitala läromedlet är just digitalt. Den digitala plattformen ger möjligheter som ett traditionellt 

läromedel inte ger. Men skillnaderna ligger inte bara där utan även i innehållet och i idéerna om 

hur läraren bör använda läromedlen. Vi kommer här att analysera våra resultat med utgångspunkt 

i uppsatsens frågeställningar.  

 

Vilken läs- och skrivmetod bygger det traditionella och det digitala läromedlet på? 

 

Inom det sociokulturella perspektivet anser man att elever lär i samspel med andra. Ett centralt 

begrepp inom detta perspektiv är den proximala utvecklingszonen som innebär att en enskild 

individ ska förmå att överskrida sin egen förmåga att lösa problem med hjälp av en mer 

kompetent person, detta kan vara en lärare eller en kamrat (Vygotskij, 1934, s. 332 f.). 

 Efter att ha analyserat SpråkDax visar resultatet att läromedlet tar hänsyn till det 

sociokulturella perspektivets syn på lärande. Detta kan fastställas vid de fyra olika tillfällena, där 

eleverna får interagera med varandra och läraren har en viktig roll som förebild för eleverna. 

Läraren ska utgöra en modell får hur eleverna vid ett senare skede ska kunna läsa och skriva på 

egen hand. Vygotskij beskriver att det eleven klarar av att göra i dag genom samarbete klarar 

eleven av att göra självständigt imorgon (a.a.).  

Vidare kan man konstatera att SpråkDax bygger på den analytiska läs- och skrivmetoden. 

Detta visar sig under de fyra tillfällena som beskrivits ovan. Framträdande i den analytiska läs- 

och skrivmetoden är att man utgår från helheten, en sammanhängande text, från hela ord som 

sedan bryts ner i mindre delar, från meningar, ord, stavelser till ljud och sedan återförs till en 

helhet (Swärd, 2008, s. 31). Inom den analytiska läs- och skrivmetoden utgår man från elevnära 

texter för att arbetet ska uppfattas som lustfyllt och väcka intresse för läsningen (a.a.). Detta är 

något som visat sig i resultatet av analysen, författarna till SpråkDax poängterar vikten av att 

elever ska möta texter som är lustfyllda och motiverande för eleverna.  

Resultatet efter att ha analyserat Qnoddarnas värld visar att läromedlet tar hänsyn till den 

syntetiska läs- och skrivmetodens rekommendationer. Enligt denna metod ska eleverna lära sig 

sambandet mellan bokstäverna och språkljuden i en specifik ordning. Sedan ska eleverna binda 

samman bokstävernas ljud till ord (Swärd, 2008, s. 30). I Qnoddarnas värld möter eleverna uppgifter 

där de först ska de lära sig de enskilda bokstäverna för att sedan kunna urskilja bokstavens ljud i 
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ett specifikt ord för att i ett senare skede kunna skriva ordet. Detta synsätt går direkt att koppla 

till det behavioristiska perspektivet där man anser att undervisningen bör starta med de små 

enheterna för att sedan gå vidare till de större (Skinner, 1969, s. 164). 

 I Qnoddarnas värld får eleverna en direkt återkoppling när de arbetar med uppgifterna, de får 

tidigt se vad som är rätt och fel. Detta synsätt är något som återfinns inom det behavioristiska 

perspektivet där man lägger fokus på att eleverna ska göra rätt och ett mindre fokus läggs på att 

kontrollera om eleven förstått innebörden med uppgiften (Nielsen, 2008, s. 12).  

 

Vilket innehåll har läromedlen och hur förhåller sig innehållet till kursplanen i svenska för 

årskurs 1-3? 

 

Studiens resultat visar att de analyserade läromedlen skiljer sig åt i de olika kunskapsområdena, 

läsa och skriva, tala lyssna och samtala, berättande texter och sakprosatexter samt språkbruk. SpråkDax tar 

upp flera moment men på en ytlig nivå medan Qnoddarnas värld tar upp färre moment på ett mer 

ingående plan. Enligt kursplanen i svenska ska eleverna få utveckla;  

Lässtrategier för att förstå och tolka samt anpassa läsningen efter textens form och innehåll 

(Skolverket, 2011a, s.223).   

 

Lässtrategier är något som SpråkDax behandlar. Eleverna får arbeta med en och samma text 

under flera tillfällen och eleverna får lära sig att man kan ta hjälp av bilderna samt sin 

förförståelse för att läsa texten. Detta är något som saknas i Qnoddarnas värld. Det kan bero på att 

Qnoddarnas värld inte har några längre texter. Istället koncentrerar sig läromedlet på att eleverna 

ska lära sig alfabetet och sambandet mellan ljud och bokstav. Dessa två moment tas även upp i 

SpråkDax men inte i lika stor omfattning. Som tidigare nämnts i analysen utgår SpråkDax från 

den analytiska läs- och skrivmetoden där man utgår från hela texter för att nå delarna, medan 

Qnoddarnas värld utgår från den syntetiska läs- och skrivmetoden (Swärd, 2008, s. 30, f). 

Beträffande detta kan man dra slutsatsen att läromedlen väljer att arbeta med olika 

kunskapsområden ur kursplanen utifrån deras läs- och skrivmetod.  

 

Vilka framträdande skillnader finns det mellan ett traditionellt och ett digitalt läromedel i 

avseende på lärarhandledning, innehåll och illustrationer? 

 

Studiens resultat visar att det traditionella läromedlet SpråkDax lärarhandledning är mer 

omfattande än lärarhandledningen för det digitala läromedlet, Qnoddarnas Värld. I SpråkDax 

lärarhandledning beskriver författarna tydligt hur läraren ska använda läromedlet i 
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undervisningen. Vidare ger lärarhandledningen många konkreta tips på frågor som kan ställas till 

eleverna under de olika tillfällena. Lärarhandledningen är starkt normerande när det gäller hur 

läraren bör eller inte bör använda läromedlet. Här syns likheter med sociokulturella perspektivet 

som tydligt beskriver att läraren ska inta en handledande roll och att eleverna lär sig genom 

imitation (Vygotskij, 1934, s. 323, f.). Lärarhandledningen för Qnoddarnas värld ger inte lika tydliga 

direktiv för hur läraren bör använda läromedlet utan ger tips på hur läraren kan förbereda 

eleverna inför de olika momenten. Detta kan återspeglas i det konstruktivistiska perspektivet där 

lärarens uppgift inte handlar om att överföra färdig kunskap utan att hjälpa eleverna att bygga 

upp egen kunskap, vilket innebär att eleverna ska få göra egna efterforskningar som ger eleven 

svaren (Piaget, 2008, s. 51). 

SpråkDax och Qnoddarnas värld har valt att lägga fokus på olika kunskapsområden i kursplanen 

för årskurs 1-3 i ämnet svenska. SpråkDax tar upp flera moment men på en ytlig nivå medan 

Qnoddarnas värld tar upp färre moment på ett mer ingående plan. Framträdande skillnader 

innehållsmässigt är att i SpråkDax får eleverna arbeta med hela texter och utifrån dessa bryta ner 

texten i mindre delar medan i Qnoddarnas värld utgår man från delarna för att i ett senare skede 

bygga ihop bokstävernas språkljud till enkla ord och korta meningar. I Qnoddarnas värld får 

eleverna arbeta med övningar som ett traditionellt läromedel aldrig kan erbjuda, eleverna får till 

exempel spåra bokstäver direkt på skärmen och under tiden eleverna arbetar ger det digitala 

läromedlet eleverna en direkt återkoppling på deras prestationer.  

Studiens resultat visar även att båda läromedlen använder illustrationer i stor utsträckning för 

att väcka elevernas intresse. Forskare beskriver att illustrationer bland annat kan skapa intresse 

och motivation för lärande (Lundberg, 1984, s. 121; Pettersson, 1991, s. 101). Vidare visar 

resultatet att bilderna i de olika läromedlen skiljer sig åt, i det traditionella läromedlet är bilderna 

statiska medan i det digitala läromedlet är de rörliga. Alexandersson m.fl. menar att illustrationer i 

digitala läromedel är mer motiverande än illustrationer i ett traditionellt läromedel, detta för att 

det finns en möjlighet att blanda text, ljud och illustrationer samtidigt (2001, s. 37).  Detta är 

något som ett traditionellt läromedel aldrig kan erbjuda. Såväl internationell som nationell 

forskning anser att det digitala läromedel är motiverande för elever då programmen känns 

spännande, vilket leder till att eleverna får större motivation (Koster, Kuiper & Volman, 2012, s. 

454; Hylén, 2007, s. 23). 

Vidare menar forskare att de digitala läromedlen tar individualiseringen till en ny nivå då 

programmen ofta kan anpassa uppgifterna efter elevernas prestationer (Hylén, 2007, s. 23). Detta 

överensstämmer med läromedlet Qnoddarnas värld, där läromedlet känner av vilken nivå eleven bör 

ligga på och anpassar sig sedan utifrån det. Vygotskij anser att det är viktigt att undervisningen 
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individanpassas, om inte detta sker finns en risk att eleverna inte utvecklar nya kunskaper (1934, 

s. 329 f.). 
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Diskussion  

Analysen av vårt resultat visar sammanfattningsvis att det traditionella läromedlet bygger på den 

analytiska läs- och skrivmetoden medan det digitala läromedlet är uppbyggt av den syntetiska läs- 

och skrivmetoden. Vidare visar resultatet att de analyserade läromedlen förhåller sig till 

kursplanens olika kunskapsområden dock tar det traditionella läromedlet upp flera moment på en 

ytlig nivå medan det digitala läromedlet tar upp färre moment på ett mer ingående plan. Nedan 

följer en diskussion utifrån studiens resultat och analys som kopplas till studiens bakgrund, 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter.  

 

Resultatet av vår studie visar att inget av de analyserade läromedlen är fullständiga, då de inte 

uppfyller samtliga delar i kursplanen. Detta överenstämmer med Skolverkets granskning, där det 

visade att många läromedel har brister och inte stämmer överens med kursplanens mål. Trots att 

forskning visar att många läromedel inte uppfyller kursplanens mål har den traditionella 

läroboken en auktoritär roll och många lärare anser att läroboken kan vara en garanti för att 

uppfylla kursplanens mål (Skolverket, 2006, s. 133; Englund, 1999, s. 339). 

Forskning visar att det lämpligaste sättet att lära eleverna läsa och skriva är att kombinera den 

analytiska och den syntetiska läs- och skrivmetoden (Swärd, 2008, s. 31). Vårt resultat visar dock 

att de analyserade läromedlen är konstruerade med hänsyn till en av de två läs- och 

skrivmetoderna. Det traditionella läromedlet bygger på den analytiska läs- och skrivmetoden, där 

eleverna får lära sig att läsa och skriva hela texter parallellt. Det digitala läromedlet följer den 

syntetiska läs- och skrivmetoden, där eleverna möter uppgifter som fokuserar på att eleverna ska 

lära sig de enskilda bokstavsljuden för att i ett senare skede föra samman bokstavsljuden till korta 

ord och meningar. 

 Vårt resultat visar att båda läromedlen arbetar med läsning och skrivning parallellt, men att i 

SpråkDax får eleverna arbeta med detta i större utsträckning än i Qnoddarnas värld. Här syns 

likheter med Björk och Libergs resonemang om att man i skolan bör arbeta parallellt med läsning 

och skrivning då eleverna får möta skriftspråket ur olika infallsvinklar som utvecklar deras 

skriftspråk (1996, s. 105).  

 En utgångspunkt för förståelse av lärande i ett sociokulturellt perspektiv är att människan 

använder fysiska redskap så som papper, penna, datorer och så vidare (Säljö, 2005, s. 118). Det 

fysiska redskap som det här handlar om är det traditionella och det digitala läromedlet som var 

och en uppvisar stora skillnader. Eftersom fysiska redskap är centrala för människans lärande 

måste man anta att skillnader mellan traditionellt och digitalt läromedel har inverkan på 
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lärandeprocess och relationen mellan lärare och elev. Detta framgår till exempel av hur det är 

tänkt att läraren ska arbeta med det traditionella respektive det digitala läromedlet. I SpråkDax ger 

lärarhandledningen starkt normerande anvisningar om lärarens användning av det fysiska 

redskapet, det vill säga läroboken. Ett tydligt exempel på detta är att i lärarhandledningen har 

författarna skrivit ut vilka frågor som läraren bör ställa till eleverna. I fallet med Qnoddarnas värld 

saknas en tydlig lärarhandledning men läromedlet har egenskaper som delvis ersätter det som 

läraren vanligtvis gör i undervisningen. Lärarens egenskaper finns delvis inbyggda i läromedlet 

som till exempel den röst som ger eleverna instruktioner samt återkoppling på deras prestationer.  

Forskning har visat att många lärare anser att de vill använda läromedel som ger 

förutsättningar för individualisering samt läromedel som motiverar elever att lära sig ett visst 

innehåll (Lundmark, 2006, s. 55). Resultat av vår analys visar att Qnoddarnas värld ger läraren större 

möjlighet till att individualisera undervisningen. Individualiseringen inom läromedel är viktigt då 

elever kommer till skolan med olika förkunskaper. Detta överensstämmer med Vygotskijs tankar 

om att undervisningen inte enbart kan ske på en nivå utan måste anpassas efter individens 

proximala utvecklingzon (Vygotskij, 1934, s. 329, f.). Som resultatet visar erbjuder Qnoddarnas 

värld en direkt återkoppling till eleverna under tiden de arbetar med uppgifterna, detta är något 

som det traditionella läromedlet inte har möjlighet att erbjuda eleverna. Inom behaviorismen 

anser man att människor reagerar positivt vid denna typ av återkoppling (Watson, 1929, s. 12). 

Såväl internationell som nationell forskning beskriver att digitala läromedel höjer elevernas 

motivation samt deras resultat. Det visar även att eleverna lägger mer tid och engagemang vid 

användningen av digitala läromedel (Koster, Kuiper & Volman, 2012, s. 454; Alexandersson m.fl., 

2001, s. 25).  
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Konklusion  

Resultatet visar att det traditionella läromedlet är uppbyggt av en analytisk läs- och skrivmetod 

medan det digitala läromedlet är uppbyggt av den syntetiska läs- och skrivmetoden. Vi anser att 

det är intressant att båda läromedlena bara bygger på en läs- och skrivmetod då forskningen visar 

att det är mest gynnsamt för elevers läs- och skrivutveckling om båda metoderna kombineras. 

Vidare visar vår analys att läromedlena förhåller sig till kursplanens olika kunskapsområden dock 

tar SpråkDax upp flera moment men på en ytlig nivå medan Qnoddarnas värld tar upp färre 

moment på ett mer ingående plan. Vi anser därför att en kombination av de två läromedlena 

skulle gynna elever läs- och skrivutveckling. Tidigare forskning visar att arbetet med digitala 

läromedel engagerar och motiverar elever att lära sig ett visst innehåll. Detta är även något vi kan 

urskilja i vår analys trots att vi inte har analyserat hur eleverna uppfattar arbetet med läromedlet. 

Vi drar denna slutsats då vi tror att elever upplever det som roligare att arbeta med iPaden istället 

för att arbeta med papper och penna.  

Förlag till vidare forskning  

I vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka hur lärare resonerar kring valet av 

läromedel för läs- och skrivinlärningen. Det skulle även vara av intresse att undersöka vad lärare 

och elever anser om digitala läromedel, vilka för och nackdelar de ser med dessa. 
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Bilaga 1 

 

 

 
 

 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin vid Uppsala Universitet. Vi har i skrivande 

stund precis påbörjat vårt examensarbete. Vårt arbete kommer behandla den tidiga läs och 

skrivutvecklingen och hur läromedlen är uppbyggda för att främja denna utveckling. Vi vill 

analysera olika läromedel för Åk 1.   

 

Vi har sökt efter läromedel på Universitetes bibliotek men känner att de material som finns inte 

är tillräckligt färskt. Vår fråga till er är om ni har lust att hjälpa oss i vårt arbete? Skulle det finnas 

någon möjlighet att vi skulle kunna få låna ngt läromedel från er?  

 

Om ni har några frågor angående arbetet eller dylikt kan ni höra av er till vår handledare på 

Universitet, Ola Winberg Ola.Winberg@edu.uu.se  

 

Tack på förhand! 

Caroline Strömgren & Lisa Frick- Jensen  
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Bilaga 2 

Analysfrågor utifrån läroplanen och kommentarsmaterial. 

 

Vad tar läromedlen upp som finns under rubriken centrala innehållets rubrik Läsa och skriva? 

 

1. Vilka övningar finns det som är kopplade till enkel ljudning? D.v.s.att man för ihop 

enskilda ljud till en helhet? 

 

- Vilka övningar finns det där eleven får träna på att lokalisera ljud i ord? Exempel: 

vart finns ljudet O i SOL? 

 

2.  Hur tränas eleven i alfabetet och alfabetes ordning? 

 

3. Vilka övningar finns för att träna på språkets struktur? ( Stor liten bokstav, 

frågetecken och uttropstecken samt stavningsregler) Isåfall på vilket sätt tränas detta? 

 

4. Hur arbetar läroboksförfattarna med progressionen i läsövningar? 

- Progressionen i texternas svårighetsgrad och anpassas efter elevernas utveckling? 

5. Hur tränar eleven sin handstil? 

 

6. På vilket sätt ger läromedlet eleven chans att skriva på datorn? 

 

Vad tar läromedlet upp som finns under centrala innehållets rubrik Tala, lyssna och samtala? 

 

7. Hur får eleverna genom läromedlet öva på muntliga presentationer? 

 

Vad tar läromedlet upp som finns under centrala innehållets rubrik Berättande texter och 

sakprosatstexter? 

 

8. Vilka typer av texter finns i läromedlet? 

 

- Berättande texters uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras 

med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.  

 

- Beskrivande texter och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn 

 

- Instruerande texter, till exempel instruktioner 

 

9.  På vilket sätt väcker läromedlet elevernas läslust och skrivarglädje? 
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- Innehåller läromedlena verkliga texter? 

- Innehåller läromedlena texter som är kopplade till barnens egna erfarenheter? 

- Innehåller läromedlerna texter som är anpassade för barn?  

- Innehåller läromedlerna texter från olika tider och skilda delar av världen?  

 

10. Vilka illustartioner finns i böckerna? På vilket sätt fungerar illustrationerna som en del 

av läsövningarna? 

 

- Texter som kombinerar ord och bilder? 

 

11. Hur får eleverna träna sin fonologiska medvetenhet? 

 

- Finns det rimm och ramser? 

- Möjligheter att leka med ord, exempelvis ordflätor samt skapa nya ord genom att 

manipulera med fonemen 

 

Vad tar läromedlet upp som finns under centrala innehållets rubrik Språkbruk? 

 

12. Hur tränar eleven på språkliga strategier för att minnas och lära, exempelvis skriva ned 

något man talar om, tankekartor?  

 

13. Hur tränar elevernas ordförråd för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter? 

 

14. Hur tränar eleverna skillnader mellan tal och skriftspråk? 

 

Analysfrågor kring analytisk och syntetisk 

 

1. Vilken lässtrategi bygger materialet på? 

- Analytisk- från hela texter till ljud 

- Syntetisk- från ljud till hela texter 

Analysfrågor kring lärarhandledningen  

 

2. Hur presenteras olika teorier om språk, läs och skrivutvecklingen i lärarhandledningen? 

 

3. På vilket sätt förklarar lärarhandledningen hur läraren kan anspassa läromedlet efter 

individen?  

 

4. Hur förklaras övningarnas syfte i lärarhandledningen? 

 


