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Abstract 

Madeléne Larsson (2016). Läromedels framställning av den tidiga skrivinlärningen - I Den 

magiska kulan och Qnoddarna (How teaching material develop the early writing skills- In 

Den magiska kulan and Qnoddarna). Independent Project, Swedish, Independent Project, 

Specialisation in Early Years Teaching and Grades 1-3, Second Cycle, 15 Credits. School of 

Humanities, Education and Social Sciences. 

Learning materials, such as textbooks, has been used by teachers since the beginning of the 

school system and has still a very strong position. However there is no state agency in Sweden 

who examines these learning materials. It is up to the teacher and the school to decide what 

material they want to use and to test the quality. 

The aim of this essay is to analyze two learning materials and examine which exercises they 

use to develop the early writing skills. The essay examines if the learning materials 

correspond with the current curriculum, Läroplanen  för grundskolan, förskoleklass och 

fritidshemmet 2011. The essay answers two questions; which exercises are in the teaching 

material and are they correspond with the current curriculum, Lgr 11, syllabus in Swedish for 

grades 1-3? Which approach is used in teaching materials to support early reading and writing 

skills? 

The first teaching material is a textbook called Den magiska kulan, and is written for grade 1. 

The other material is a digital material called Qnoddarnas värld and this essay has examined 

the part for Swedish language for grade 1 in that material. One of the conclusions in the essay 

is that both learning materials fulfills many of the goals in the syllabus in Swedish but both 

also need to be supplemented by other materials to cover all the goals. On the other hand all 

the goals do not need to be fulfilled in grade 1 and both materials continue with a new book or 

part in grade 2 and 3 and maybe all the goals will be fulfilled if all the materials are examined. 

Another conclusion is that the variation in the materials approach can be seen as high in 

relation to the exercises. Both materials used a lot of different exercises even if some of the 

exercises train the same things. Something that differ in the materials, is that Qnoddarna 

offered exercises where students could work in pairs which Den magiska kulan did not. 
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1. Inledning: 

FN-organet UNESCO (2016) skriver i ett paper att alla barn ska ha rätt till en lärobok. Utan 

en lärobok menar UNESCO att risken finns att eleverna enbart kopierar det läraren skriver. 

Tim Oates (2014), som är expert på läroplaner, diskuterar också betydelsen av läroböcker i 

skolan. Han menar att läroböcker som är av god kvalitet hjälper både lärare och elever att 

utveckla elevernas färdigheter och kunskaper. Oates fortsätter även med att han inte tycker att 

det nödvändigtvis behöver vara en statlig kontroll på läromedlen, men att det bör finnas en 

dialog så att kvaliteten på läromedlen inte blir försämrad. Anders Calderon och Niklas 

Ammert skriver att det idag inte finns någon statlig myndighet som kvalitetssäkrar de 

läromedel som används i de svenska klassrummen. Det är upp till varje lärare att 

kvalitetsgranska de läromedel som hen vill använda sig av (Calderon 2015b; Ammert 2011a, 

s. 17). Skolinspektionen gör emellertid några få kvalitetssäkringar på läromedel och 

inspektionerna har visat att många gamla läromedel fortfarande används. Inspektionerna visar 

att de äldre läromedlen överensstämmer sämre med den gällande läroplanen medan de nya 

läromedlen är bättre anpassade efter de senaste styrdokumenten (Calderon 2015a). Det kan 

ses som att de nyare undervisningsmaterialen håller högre kvalitet.  

Ammert (2011a, s. 17), som är fil.dr i historia, klargör att begreppet läromedel omfattar allt 

det undervisningsmaterial som läraren och eleven använder för att uppnå läroplanens mål. Det 

kan vara läroböcker, datorer, fordon och till och med djur. Monica Reichenberg är professor i 

allmän didaktik och hon har forskat om hur lärare väljer läromedel. Reichenberg (2014, s. 80 

& 88) kommer i sin studie fram till att lärare väljer läromedel i första hand efter innehåll men 

att också kollegornas förslag ofta har stor betydelse. Ammert (2011b, s. 30-31 & 35) är enig 

med Reichenberg om att lärare väljer läromedel efter kollegors tips och efter läromedlets 

innehåll. Han menar vidare att det beror på att skolan ska uppfylla de krav som står i 

styrdokumenten och att det även påverkar författarna av läromedel. Ammert fortsätter att 

förklara att författarna som skriver läromedel är styrda av att få läromedlets innehåll att följa 

skolans styrdokument för att deras läromedel senare ska kunna konkurrera på 

läromedelsmarknaden. Det är rektorns ansvar att eleverna har bra läromedel till sitt 

förfogande, uttrycker Lgr 11 (s. 18).  
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Den här uppsatsen kommer att analysera och jämföra två läromedel som används i den 

svenska skolan. Som vikarie och VFU-student har jag stött på dessa läromedel i skolor i 

Örebro län. Med läromedel avser jag i den här uppsatsen, läroböcker och digitala verktyg som 

ipads och datorer. Undervisningsmaterialen kommer att studeras utifrån vilka olika sätt att 

arbeta med den tidiga skrivutvecklingen som tas upp samt hur denna går att koppla till 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011. Karin Taube framhåller 

emellertid att ”Skrivning är mycket nära sammankopplat med läsningen. Dessa båda 

aktiviteter kan sägas utgöra två sidor av samma mynt” (Taube 2001, s. 27). Med det i åtanke 

kommer uppsatsen även att studera vad läromedlen erbjuder för elevernas läsutveckling men 

mest fokus kommer att ligga på skrivningen. Det första läromedlet är läroboken Den magiska 

kulan, arbetsbok för årskurs 1, som är utgiven av Natur & Kultur. Det andra läromedlet är ett 

digitalt läromedel som heter Qnoddarna. Även det läromedlet är utgivet av Natur & Kultur 

och den delen som kommer att granskas i Qnoddarna är svenska för årskurs 1.  

1.1. Syfte och frågeställning: 

Syftet med uppsatsen är att analysera två läromedel för att studera vilka arbetssätt de använder 

sig av för att utveckla den tidiga skrivinlärningen. Uppsatsen kommer också att granska 

läromedlen utifrån hur väl de stämmer överens med den gällande läroplanen: Läroplanen  för 

grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011. Därför uppkommer följande 

frågeställningar: 

Vilka arbetsuppgifter finns det för eleverna i läromedlen och hur väl stämmer de överens med 

den gällande läroplanens, Lgr 11, kursplan i svenska för årskurs 1-3 ? 

Vilka arbetssätt används för att stödja den tidiga läs- och skrivinlärningen i de båda 

läromedlen? 

1.2. Disposition 

I kapitlet om Tidigare forskning kommer en genomgång av vad forskare skriver om den tidiga 

läs- och skrivinlärningen. Därefter följer ett avsnitt om Metod där uppsatsens analysmetod och 

tillförlitlighet redovisas. I nästa kapitel presenteras resultat av undersökningen. Uppsatsen 

avslutas med en resultat- och metoddiskussion samt förslag till vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenterar jag information om vad tidigare forskning kommit fram till om 

barns tidiga läs- och skrivinlärning samt tidigare studier om läromedlet Qnoddarna. Det finns 

också information om vad forskning anser om att använda datorn för att hjälpa eleverna 

framåt i deras läs- och skrivinlärning. Därefter går det att finna förslag på olika sätt att studera 

läromedel samt en beskrivning om vad som menas med läromedel som multimodala. 

2.1. Urval till tidigare forskning 

Valet av litteratur till den tidigare forskningen är gjort utifrån ett teoretiskt urval. Bryman 

(2011, s. 394-395) framhäver att ett teoretiskt urval är en typ av målstyrt urval. Med denna typ 

av urvalsmetod samlas litteratur in som ska kunna fungera som teoretisk bakgrund för studien.  

Bryman (2011, s. 179) skriver också om urvalsram. En urvalsram ska innehålla kriterier som 

den insamlade litteraturen ska innehålla. För uppsatsen är kriterierna för den tidigare 

forskningen att det ska vara litteratur som handlar om barns tidiga läs- och skrivinlärning och 

det ska vara aktuell litteratur som är skriven under 2000-talet. Litteraturen ska heller inte 

handla om specifika metoder för läs- och skrivinlärning utan vara mer generella, alltså handla 

allmänt om hur barn lär sig läsa och skriva. För att få fram tidigare forskning om läromedel är 

kriterierna nästan de samma. Litteraturen ska vara skriven under 2000-talet och vara generell. 

2.2. Tidigare forskning om Qnoddarna 

Jag har funnit två stycken tidigare studier av Qnoddarna som är gjorda av studenter och som 

är intressanta. En av studierna är gjord av Amanda Sjöberg Okfors (2015) som studerade 

Qnoddarna utifrån hur läromedlet kan individanpassas, vilka förmågor som övas utifrån Lgr 

11 samt positiva och negativa aspekter av att arbeta med ett digitalt läromedel. Hon kommer i 

sin studie fram till att Qnoddarna erbjuder eleverna att utveckla samtliga av Lgr 11:s utvalda 

förmågor och att läromedlet innehåller många möjligheter för att individanpassas. Lisa Frick-

Jensen och Caroline Strömgren (2013) jämförde, likt denna studie, ett traditionellt läromedlen 

med Qnoddarna och sedan studerade de hur läromedlen förhöll sig till till Lgr 11. De kom i 

sin tur fram till att den traditionella läroboken SpråkDax bygger på den analytiska läs- och 

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

De konstaterade även att det traditionella läromedlet innehöll fler av Lgr 11:s kunskapskrav 

än det digitala. 
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2.3. Barns tidiga läs- och skrivinlärning 

I början av sitt liv kommunicerar barnet mycket med kroppsrörelser och ljud. Ju äldre barnet 

blir desto fler uttrycksformer lär det sig. Dessa uttrycksformer används för att skapa mening 

tillsammans med andra. Barnet utvecklar fler kroppsrörelser, får ett tydligare språk, det lär sig 

läsa och skriva och det skiftar också bekanskap med flera meningsskapande medier. Medierna 

kan exempelvis vara böcker, papper och penna, datorer med olika övningar, kritor och 

vattenfärger (Liberg 2006, s. 151). I detta avsnitt presenteras olika sätt att lära ett barn läsa 

och skriva i skolan. Det presenteras också olika typer av texter som eleven ska lära sig. 

2.3.1. Grammatiskt och effektivt läsande och skrivande 

Det naturliga, för att lära sig läsa och skriva, är att eleven lär sig bokstäverna först (Taube 

2011, s. 65). Caroline Liberg  lyfter fram två typer av läsande och skrivande. Den första typen 

är det grammatiska läsandet och skrivandet. Då ska barnet lära sig varje bokstavs namn, hur 

bokstaven låter och hur den formas. Vidare ska barnet kunna veta att bokstäverna står i en viss 

ordning i ord och om bokstäverna ändrar plats så ändras ordets betydelse och bokstäverna kan 

låta annorlunda. Om det är ett ord barnet inte kan läsa kan det prova att läsa ihop bokstav för 

bokstav och försöka lyssna på vad det blir. Det omvända gäller om barnet ska skriva något 

men inte vet hur det stavas. Då kan barnet ljuda isär bokstäverna ur ordet och lyssna i vilken 

ordning bokstavsljuden kommer (Liberg 2006, s. 25-27).  

Den andra typen av läsande och skrivande är den effektiva. Det är målet för läsning och 

skrivning. I den effektiva läsningen eller skrivningen fungerar det automatiskt med bokstäver, 

interpunktion och så vidare och personen behöver inte tänka på bokstävernas ljud längre. 

Liberg poängterar dock att det effektiva läsandet och skrivandet ibland störs och då är det bra 

att kunna det grammatiska läsandet och skrivandet för att komma ur sin svårighet. Ordet tas 

då ur sin mening och läsaren, eller skrivaren, behöver ljuda sig fram för att veta vad som står, 

eller vad som ska skrivas. På så sätt är det alltså bra att kunna hantera båda typerna av läsning 

och skrivning (Liberg 2006, s. 25-30). Om barnet i sin läs- och skrivutveckling skulle gå från 

effektiv till grammatisk så är det inget att vara rädd för. Barn går ofta igenom en så kallad U- 

eller V- kurva då de först behärskar en begränsad effektiv läsning och skrivning för att sedan 

gå in i den grammatiska typen. Med det menas att barnet tidigt kan lära sig läsa ordbilder som 

sitt eget eller familjemedlemmars namn, förekommande skyltar i området och så vidare för att 

sedan stanna upp och gå in i det grammatiska. När barnet gått igenom denna utvecklingsfas så 

skapar de istället ett utvecklat effektivt läsande och skrivande vilket är målet med läs- och 

skrivinlärning (Liberg 2006, s. 32). 
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2.3.2. Olika typer av texter 

Det gäller inte bara att kunna läsa en typ av text i skolan utan eleven ska lära sig att läsa olika 

texttyper. De olika texttyperna har olika syfte och kräver skiftande läsarter då texterna 

använder olika specifika språk (Liberg, Geijerstam & Wiksten Folkeryd 2010, s. 34 & 64). 

Karin Taube (2011, s. 90) skriver att olika typer av texter är strukturerade på olika specifika 

sätt samt har egna speciella syften. Exempel på olika texttyper som eleverna ska få tillgång till 

i skolans tidigare år är skönlitteratur, faktatexter och instruktioner (Lgr 11, s. 224; Taube 

2011, s. 91; Wedin 2011, s. 105). I skolan ska eleverna även kunna skriva olika texttyper. Den 

berättande texten är ett exempel på vad eleverna ska kunna skriva. Eleverna ska kunna 

använda de typiska dragen som hör till den berättande texten med inledning, händelseförlopp 

och avslutning (Lgr 11, s. 224; Liberg m fl 2010, s. 84; Taube 2011, s. 91-92). Den berättande 

texten kan även innehålla elevernas egna upplevelser i form av återberättande av en händelse.  

Faktatexter, som eleven också ska kunna skriva, är oftast mer opersonliga och innehåller fler 

ämnesspecifika ord än vad en berättande text gör. Med det följer ett annat sätt att skriva som 

eleverna ska ges erbjudande att träna på. Eleverna ska också ges träning i att skriva 

instruktioner. För att kunna skriva en instruktion behöver det finnas en inledning, som berättar 

vad det är som ska instrueras, för att sedan presentera det material som behövs. En instruktion 

avslutas med en metoddel där alla momenten som ska göras finns med i rätt ordning så att den 

som följer instruktionen kommer fram till det önskade resultatet. För att lära sig skriva en 

texttyp kan eleven använda sig av en planeringsram där redan förberedda frågor är utformade. 

Det blir då elevens uppdrag att svara på dessa frågor. Frågorna ska få eleven mer medveten 

om vad som kan vara viktigt att ha med i exempelvis en faktatext eller i en instruktion. 

Frågorna är även till för att eleverna inte ska skriva av en faktatext som de hittar, utan de ska 

lära sig att urskilja det som är viktigt i texten (Taube 2011, s. 99 & 110-111). Till en berättelse 

kan frågor om vem som har huvudrollen, var berättelsen utspelar sig och vad som ska hända 

ställas för att eleven ska kunna skriva vidare (Lundberg 2009, s. 104). 

2.3.3. Versaler och/eller gemener 

Versaler kallas de stora bokstäverna och gemenerna är de små bokstäverna. Barn i ung ålder 

börjar ofta skriva med versaler. Versaler är lättare att forma när finmotoriken ännu inte blivit 

så utvecklad. Med några streck, bågar och ringar kan alla stora bokstäver formas. Därför är 

det ett bra sätt att låta barn i tidig ålder börja skriva med versaler för att senare införa gemener 

i skrivandet (Liberg 2006, s. 189; Taube 2011, s. 63-64). Taube (2011, s. 64) menar att 

barnets lust att skriva inte ska försämras för att det även ska behöva skriva med gemener, men 
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i skolan ska gemenerna införas tidigt för att eleverna ska lära sig att skriva dem. Som lärare är 

det då viktigt att skriva med gemener, på exempelvis tavlan. 

2.3.4. Att skriva på datorn eller att skriva för hand 

De materiella tillgångarna i svenska klassrum är hög, skriver Liberg, Åsa af Geijerstam & 

Jenny Wiksten Folkeryd (2010, s. 98). De syftar då bland annat på att det finns datorer på 

nästan alla skolor i Sverige. Åsa Wedin poängterar att datorer är här för att stanna, och lärare 

måste fundera på hur datorerna ska användas på bästa sätt. Redan från tidig ålder använder sig 

barn av olika digitala verktyg, som mobiltelefoner eller ipads. Barnen kan redan då navigera 

sig fram i spel med skriven text, även om de ännu inte har börjat läsa eller skriva själva 

(Wedin 2011, s. 117). För de elever som ännu inte behärskar läsning och skrivning 

automatiskt kan det vara bra att skriva på en dator. Det gör att eleverna inte behöver tänka på 

hur de ska forma bokstäverna, utan kan koncentrera sig på innehållet i det de skriver (Taube 

2011, s. 61; Wedin 2011, s. 122). Till skillnad från när eleven skriver för hand så får den 

direkt feedback av en knapptryckning, det blir en bokstav. Det är även lättare att revidera det 

som skrivits om det är på en dator då eleven inte behöver börja om från början, som den kan 

behöva om mycket ska ändras på ett papper (Lundberg 2009, s. 96).  

Ingvar Lundberg (2009, s. 96-97) och Taube (2011, s. 62) menar ändå att datorskrivning och 

handskrivning inte behöver utesluta varandra. Vid handskrivning får eleven forma bokstaven 

själv, den får känna musklerna i handen och armen och det blir en motorisk minnesbild av 

bokstaven. Wedin (2011, s. 119 & 126) diskuterar också riskerna med digitala läromedel. 

Eleverna kommer från hem med olika resurser och skilda erfarenheter av att använda datorer, 

ipads och mobiltelefoner. Hon menar därför att skolan bör tänka på hur eleverna använder de 

digitala läromedlen  och att lärare ska vara med och utveckla läromedlen. Att skriva för hand, 

förklarar Taube (2011, s. 61), höjer elevernas textkvalité. Eleverna blir duktiga på att skriva i 

logisk ordningsföljd och på att använda genrespecifika strukturer. 

2.4. Läromedel 

Ann-Christine Svensson (2011, s. 295) uppger att lärare alltid har använt sig av texter i sin 

undervisning, allt från katekesen till dagens läroböcker. Ammert (2011, s. 26) och Boel 

Englund (2011, s. 280) hänvisar till en mängd olika undersökningar när de påstår att 

läromedel idag, liksom förr, har en väldigt stark position i skolans värld. Därför, menar Maria 

Estling Vannestål (2011, s. 250), är det viktigt att läraren tänker igenom sina val. Hur än 

läromedlen är utformade och vad de än innehåller så är det ändå lärarens 
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undervisningsmetoder och hur läraren använder läromedlet som avgör vad eleverna lär sig, 

uppmärksammar Svensson (2011, s. 298 & 313) 

2.4.1. Läromedel påverkas 

Klas-Göran Karlsson påstår att läroboken är speciell då den ges ut i stora upplagor och har 

stort inflytande i undervisningen. Läroböcker är också en egen genre då de ska vara 

pedagogiska, ämnesinriktade och visa på moral. De avspeglar dessutom vad som ska kunnas i 

samhället de skrevs i. Läromedel är också intressanta för väldigt många. De ska tilltala förlag, 

lärare, föräldrar och elever. Läromedel är likaväl ett material som grundas på 

maktförhållanden i samhället (Karlsson 2011, s. 45). Vad som står i läromedlen är nämligen 

de kunskaper och förhållanden som någon tycker är viktiga, medan andra kunskaper utesluts. 

Undervisningsmaterial bygger ofta, som redan nämnts, på läroplaner och andra styrdokument 

och det blir då, bland annat, läroplansförfattarna som har makten att bestämma vad eleverna 

ska lära sig. Styrdokumenten i sin tur grundar sig på vilka traditioner och vilken kultur de 

skrivs i (Karlsson 2011, s. 47 & 49; Rapp 2012, s. 461-462). De lagar och förordningar som 

skolan ska följa är emellertid skrivna utifrån politiska beslut där regering och riksdag är 

demokratiskt valda (Rapp 2012, s. 266) vilket kan ses som att det är majoritetens åsikter som 

avspeglas i skolans styrdokument. Olika läromedel ändras inte så radikalt från varandra utan 

läromedel behandlar ofta ungefär samma saker (Karlsson 2011, s. 50), kanske för att de är 

styrda med samma riktlinjer, styrdokumenten. Läromedel är trots allt frivilliga att använda för 

lärare och staten styr inte vilka läromedel som ska användas i skolan, vilket gör att läromedlen 

inte styrs till fullo av makt utan att de bara influeras. 

2.4.2. Multimodala läromedel 

Läromedel är också multimodala i olika stor bemärkelse, något som Staffan Selander (2011, s. 

65) beskriver. Multimodal betyder att läromedlet inte bara innehåller text för att förmedla ett 

budskap, utan även bilder och färg används till att förstärka eller nedtona budskap. Selander 

(2011, s. 70) och Estling Vannestål (2011, s. 238) påvisar att IT-teknologin medför fler 

möjligheter till att göra ett läromedel multimodalt. Exempelvis kan IT hjälpa till med 

ljuduppläsning och erbjuda bilder som animationer, alltså att de rör på sig, något som inte en 

vanlig lärobok kan erbjuda. Estling Vannerstål (2001, s. 238) betonar att ljuduppläsning kan 

vara ett bra hjälpmedel för de elever som behöver lyssna på texten samtidigt som de läser den 

för att förstå.  
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2.4.3. Tre olika sätt att studera digitala läromedel 

Ett sätt att studera digitala läromedel är att se IT som automat. Det betyder att datorn ska ge 

omedelbar feedback på elevernas övningssvar i form av rätt eller fel (Estling Vannerstål 2011, 

s. 236-237). Estling Vannerstål (2011, s. 236) menar att denna kunskapssyn är likt den 

behavioristiska traditionen som, enligt Roger Säljö, hade stort inflytande på pedagogiken 

under 1900-talet, från början av 1900-tal till 1970-talet. Traditionen bygger på att eleven 

tränas till ett visst beteende. Att imitera, memorera och reproducera var önskvärda processer i 

klassrummet. Önskvärt beteende belönas, medan icke önskvärt beteende bestraffas (Säljö, 

2012, s. 144, 148 & 151). Belöningen i IT som automat är följaktlingen att datorn visar att 

eleven gjort rätt, medan bestraffningen är att datorn visar fel (Estling Vannerstål 2001, s. 236-

237).  

Om läromedlet istället studeras utifrån IT som verktyg granskas däremot läromedlets kreativa 

aspekter. Det kan exempelvis vara pedagogiska spel, presentationsprogram, filmande och att 

eleven får byta genre på en läst text (Estling Vannerstål 2011, s. 237). Här blir den kognitiva 

teorin i fokus, anser Estling Vannerstål (2011, s. 237). Säljö (2012, s. 156 & 170) konstaterar 

att kognitivismen växte fram under 1950-talet. Inom kognitivismen är det förnuftet som står i 

fokus och, till skillnad från i behaviorismen, så prioriteras eleverna som aktiva deltagare i sitt 

eget lärande.  

Den tredje aspekten på läromedel är IT som arena. Här är den sociala interaktionen i centrum 

och diskussionsforum, chattar och att kunna skicka e-post anses vara viktiga tillgångar i 

undervisningen (Estling Vannerstål 2011, s. 237). Estling Vannerstål (2011, s. 237)  menar att 

IT som arena bygger på Vygotskijs sociokulturella tradition. Säljö beskriver att den 

sociokulturella traditionen började få inflytande i skolan under 1980- och 1990-talen. Inom 

den sociokulturella traditionen anses det sociala spela en avgörande roll. Lärare och 

klasskompisar, föräldrar eller andra människor som besitter kunskaper som eleven ännu inte 

behärskar, kan genom att diskutera och vägleda eleven få denne att utvecklas (Säljö 2012, s. 

193-195). Denna syn, på att kommunikation var en viktig del för lärandet, hade funnits även 

tidigare men hade sedan 1900-talet, då den behavioriska tradition hägrade, inte fått så stort 

inflytande över undervisningen i skolan (Säljö 2012, s. 144 & 194).  
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3. Metod 

Under Metod beskriver jag vilken analysmetod som uppsatsen bygger på. Jag presenterar 

också några avgränsningar och kritiska aspekter. Här finns även en presentation av de valda 

läromedlen och hur de valts ut. 

3.1. Analysmetod 

Uppsatsen bygger på det Bryman (2008, s. 80) kallar en jämförelsedesign. Bryman skriver att 

designen bygger på att jämföra minst två fall, som gärna ska vara olikartade. Genom att 

jämföra fallen bör det bli en ökad förståelse för en viss företeelse. För att göra en jämförelse 

kan forskaren använda sig av en kvalitativ innehållsanalys. Bryman (2008, s. 505-506 & 529) 

beskriver att en kvalitativ innehållsanalys innebär att forskaren tar ut teman som finns i de 

jämförda texterna. Exempel på teman kan vara likheter och skillnader, övergångar, 

repetitioner, upprepningar och saknade data.  I uppsatsen är de jämförda fallen de två 

läromedlen. Läromedlen skiljer sig åt då det ena är ett digitalt läromedel och det andra är en 

mer traditionell lärobok. Läromedlen liknar emellertid varandra då de är utgivna av samma 

förlag, Natur & Kultur.  

De teman som ska studeras i läromedlen utgår från en blandning av Estling Vannerståls 

(2011, s. 236-237) IT som automat, IT som verktyg och IT som arena- teorier samt Brymans 

(2008, s. 529) likheter och skillnader, övergångar och upprepningar. För att analysera 

arbetssätten som används i läromedlen, kommer fokus att ligga på att studera vad det finns för 

övningar och om det finns några övningar som liknar varandra, och därmed kan ses som 

upprepningar. Övningarna kommer i sin tur att jämföras med övningarna i det andra 

läromedlet samt kopplas till tidigare forskning och Lgr 11:s centrala innehåll i svenska för 

årskurs 1-3. 

Hit hör även vilka övergångar det finns mellan övningarna, om det finns ett visst mönster 

som följs och vilken progression som finns i övningarna. Det kommer också att studeras vem 

övningarna riktar sig till. Det kommer att ske genom att jag observera vem texten vänder sig 

till, om mottagaren är specifikt riktad till någon eller om den är mer generell. Även layouten 

kommer att granskas och vilka multimodala hjälpmedel som finns. Övningarna kommer också 

att granskas med avseende på om eleven förväntas arbeta individuellt eller med andra. 

För att studera IT som automat, IT som verktyg och IT som arena kommer uppsatsen att 

granska vilken feedback eleverna får vid användningen av läromedlen, speciellt i Qnoddarna, 
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då det är ett digitalt läromedel. Även huruvida eleverna har möjligheter att chatta med 

varandra eller att skicka meddelanden till läraren kommer att studeras som IT som arena 

medan IT som verktyg faller in under vilka övningar som finns i läromedlen, om läromedlen 

kan ses som kreativa med exempelvis pedagogiska spel. Den magiska kulan kommer att 

studeras som automat utifrån om det finns något facit i boken där eleverna kan kontrollera sig 

själva. Vidare studeras läroboken som verktyg och som arena. Läroboken som verktyg, 

kommer i likhet med det digitala läromedlet, att studeras genom att jag undersöker om det 

finns några kreativa övningar. Läroboken som arena, studerar jag genom att titta på om 

läroboken erbjuder eleven att skriva meddelanden i boken till läraren. Ett exempel på det kan 

vara om det finns ett fack där ett brev kan fästas till läraren eller om det finns sidor där eleven 

får plats att formulera frågor till läraren. 

Även de båda läromedlens läseböcker kommer snabbt att beröras. Däremot kommer 

läseböckerna inte att studeras på djupet, då uppsatsen ska granska framförallt skrivinlärning 

och läslärorna är mer inriktade på läsinlärning. Men, som berörts tidigare, så kan läsning och 

skrivning stödja varandra och det känns orätt mot läromedlen om en sådan viktig del som 

läslärorna helt utesluts ur uppsatsen. Läseböckerna kommer att studeras utifrån hur många 

böcker det finns till läromedlen samt om de tillhör en serie eller är skilda från varandra. 

Läslärorna kommer även att studeras utifrån vilken texttyp de innehåller. De kommer också 

att studeras efter individanpassning, alltså om det finns olika svårighetsgrader utifrån vad 

förlagen skriver själva. 

I uppsatsen kommer det även finnas kvantitativa inslag i innehållsanalysen. Bryman (2008, s. 

283) samt Göran Bergström och Kristina Boréus (2000, s. 19-20) beskriver den kvantitativa 

innehållsanalysen som att forskaren räknar vissa företeelser i olika texter. Forskaren 

kvantifierar alltså innehållet utifrån olika kategorier.  Jag har räknat hur många sidor som 

finns i Den magiska kulan, hur många arbetsuppgifter det finns i Qnoddarna samt hur många 

läsläror det finns och hur många olika texttyper det finns till respektive läromedel. 

3.2. Avgränsningar och tillförlitlighet 

Avgränsningar som gjorts i uppsatsen är att den fokuserar på den tidiga skrivinlärningen. Men 

eftersom skrivinlärning och läsinlärning hänger ihop så kommer även läsinlärningstillfällen i 

viss mån att studeras. Det är anledningen till varför läseböckerna som hör till de båda 

läromedlen bara kommer att beröras på ytan. Läslärorna kan studeras utifrån flera olika 

aspekter när det gäller skriv- men framförallt läsinlärning. Exempelvis kan det studeras vad 
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som försvinner i böckerna om det är olika svårighetsgrader, vilken uppföljning läseböckerna 

får och så vidare. Det kan alltså bli en helt ny uppsats av att bara studera läslärorna. 

Uppsatsen granskar även bara arbetsdelarna i läromedlen och alltså inte lärarhandledningarna, 

för att få en bild av vad det är eleverna möter om de enbart får läromedlet i handen. Däremot 

finns lärarhandledningarna till hands så att även de kan bli granskade utifrån vad 

arbetsdelarna ska öva på om något är oklart i arbetsboken eller arbetsdelen. 

Vidare granskas läromedlen utifrån Lgr 11:s rubriker Läsa och skriva, Berättande texter och 

sakprosatexter samt Språkbruk, alltså studeras inte rubrikerna om Tala, lyssna och samtala 

samt Informationssökning och källkritik. Detta för att Tala, lyssna och samtala inte innehåller 

något mål som berör skrivning och den sista rubriken innebär att eleven behöver tillgång till 

fler än en källa. 

För att öka tillförlitligheten i uppsatsen så skrivs sidhänvisningar ut till alla referenser så att 

den som läser kan gå till källan och granska och tolka innehållet själv. I resultatdelen kommer 

det även att finnas bilder och i viss mån skrivs det ut var i läromedlen övningarna finns. Det 

kan även finnas fler övningar av samma karaktär men de som skrivs ut är alltså exempel på 

dessa övningar, de behöver därför inte vara de enda som finns i läromedlet. 

3.3. Urval och presentation av läromedel 

I Lgr 11:s centrala innehåll i svenska för årskurs 1-3 står det att eleverna ska kunna skriva för 

hand samt kunna skriva på datorn (2011, s. 224). Därför har ett urval av läromedel gjorts för 

att jämföra ett digitalt läromedel med en mer traditionell lärobok. Det gör också att 

läromedlen är olika, vilket stödjer den jämförande designen som uppsatsen ska grunda sig på. 

Det första läromedlet som valts ut är läroboken Den magiska kulan, arbetsbok, årskurs 1 av 

Ingela Felth Sjölund och Pia Hed Andersson som är skriven år 2011. Boken är utgiven av 

Natur & Kultur och ingår i en serie som kallas ABC-klubben. Serien innehåller läseböcker, 

arbetsböcker och lärarhandledningar från förskoleklass upp till och med årskurs 3. Den 

magiska kulan, arbetsbok, årskurs 1 är vald utifrån ett, som Bryman (2008, s. 191 & 194-195) 

kallar, bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren tar (i detta fall) ett 

läromedel som finns i forskarens närhet, vilket innebär att alla läromedel inte har lika stor 

möjlighet att bli utvalda. Bryman skriver dock att ett bekvämlighetsurval inte behöver vara 

negativt utan att urvalet till stor del beror på tid och pengar. För uppsatsen betyder det att jag 

snabbt kunde få tag på läromedlet och att jag kunde låna det gratis från en skola där jag 
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vikarierat. Det betyder också att läromedlet är aktuellt och används i skolor idag. Helt 

slumpmässigt är ändå inte urvalet, av Den magiska kulan, då uppsatsen var tänkt att innehålla 

en lärobok samt ett digitalt läromedel, och det sistnämnda krävde mer tid att införskaffa. 

Det andra läromedlet är Qnoddarna, svenska, årskurs 1 som också det är utgiven av Natur & 

Kultur. Qnoddarna är ett digitalt läromedel som är utformat för ipad och innehåller ämnena 

svenska och matematik. I svenskdelen finns det läseböcker, övningar och lärarhandledning för 

årskurserna 1-3. Läromedlet innehåller en lärarklient där läraren kan bestämma övningar till 

eleverna, som använder sig av elevlicenser. Elevlicenser är de inloggningar eleverna får för att 

kunna logga in och använda Qnoddarna. I lärarklienten kan läraren sedan följa vad eleverna 

arbetat med och hur det gick för dem i olika övningar. Valet av Qnoddarna gjordes också för 

att jag tidigare observerat att de använder läromedlet på en skola, men jag har aldrig själv 

hunnit arbeta med det. Läromedlet påstår sig öva de mål och förmågor som står skrivna i Lgr 

11, vilket också gjorde läromedlet intressant. Att få tillgång till Qnoddarna var däremot 

svårare eftersom det kostar ganska mycket pengar att få både en lärarklient och en elevlicens 

samt att jag inte hade tillgång till någon lärare som använde sig av läromedlet. Sökningen gick 

framåt då jag fick ett tips av en kompis att maila Natur & Kultur och beskriva situationen, 

vilket jag gjorde. Samma dag så fick jag en inloggning till en lärarklient och en elevlicens 

gratis i tre månader. Detsamma gäller för Qnoddarna som för Den magiska kulan, nämligen 

att läseböckerna inte kommer att diskuteras ingående utan fokus är på övningarna som 

eleverna kan genomföra. 

4. Resultat 

Under Läromedlens utseende och läromedlen som multimodala kommer läromedlens layouter 

att presenteras, exempelvis antal övningar och antal sidor samt om det finns något 

multimodalt hjälpmedel, som bilder och ljuduppläsning. Vidare i Läseböcker redogörs det för 

vilka läsläror som finns till de olika läromedlen och vilken genre de tillhör. Därefter kommer 

Övningar. Där redovisas bland annat vilka övningar som finns i läromedlen, vilka övningar 

som upprepas och om det finns någon progression samt till vem övningarna riktar sig. Under 

Övningar jämförs också läromedlen med varandra samt tolkas utifrån målen i läroplanen Lgr 

11. Till sist behandlas Läromedlen som automat, som verktyg och som arena. 

 



  16 

4.1. Läromedlens utseende och läromedlen som multimodala 

När eleven börjar arbeta i Qnoddarna hamnar den i ett rum där Qnodden bor. Till vänster på 

skärmen finns ett skåp där det står 123ABC och bibliotek. I hyllan 123ABC, samlar eleven 

sina bästa bokstäver och siffror som den gjort under spår-övningarnas gång (se mer under 

bokstavsövningar). I hyllan där det står biblioteket, hittar eleven flera böcker i olika 

svårighetsgrader som den kan läsa (se mer under läseböcker). I biblioteket hamnar även 

elevernas egna böcker som de kan skriva i övningarna. Till höger i rummet finns en dörr med 

en postlåda och där samlas elevens vykort som den kan skriva i uppgifterna. På väggen 

hänger det en tavla som eleven kan välja bild i. Eleven kan till exempel ta kort på sig själv 

och infoga i tavelramen och då kommer fotot att hänga på väggen i Qnoddens bostad. Om 

eleven trycker på dörren i huset kommer den ut till tre öar. Huset som Qnodden bor i är en 

stubbe, som ligger på den mittersta ön. Ön till vänster har en skylt där det står matematik och 

ön till höger har en skylt där det står svenska. Är eleven inne på svenska-delen ser den fem 

stigar (se bild 1). Den översta är blåbärsstigen, sedan kommer hallonstigen, björnbärsstigen, 

körsbärsstigen och sist lingonstigen.  

På lärarklienten kan du som lärare läsa att de olika 

stigarna innehåller uppgifter som ska öva på olika 

kunskaper. Blåbärsstigen handlar om bokstäver, 

hallonstigen om läsa och skriva, björnbärsstigen om 

berättande texter och sakprosatexter, körsbärsstigen 

om språkbruk och sist handlar lingonstigen om tala, 

lyssna och samtala. Läraren bestämmer vilka uppgifter eleven ska arbeta med genom att låsa 

upp dem (bären) så de syns hos eleven. Läraren kan sedan sätta dit en vinkande Qnodd vid 

uppgiften/uppgifterna som eleven ska arbeta med, så att den/dem blir lättare att hitta. Alla 

övningarna behöver alltså inte synas för eleven samtidigt (som de gör i bild 1). Till 

blåbärsstigen finns 9 stycken blåbär att öva på. Väl inne i ett blåbär finns sedan ännu fler 

uppgifter att öva på. Totalt finns det 114 övningar att göra på blåbärsstigen. Till hallonstigen 

finns totalt 64 övningar. Sedan blir det färre på de andra stigarna med 9 björnbärs-, 14 

körsbärs- och 6 lingonövningar. Totalt finns alltså 207 övningar i svenska för eleverna i 

årskurs 1.  

När uppsatsen refererar till en övning i Qnoddarna kommer det att stå vilken stig som 

övningen finns på följt av vilket nummer på bäret du ska ta. Därefter kommer ett kolon vilket 

betyder att du först ska klicka in på det nummer som står på rätt bär, för att sedan välja 

Bild 1 
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nummer i det bäret. Exempelvis, blåbär 1:3, betyder första blåbäret på blåbärsstigen och sedan 

inne i blåbäret så är det blåbär tre som innehåller övningen. 

Den magiska kulan omfattar 112 sidor, varav 109 sidor består av övningar. På sida två finns 

en innehållsförteckning där det står sidnummer och vad som kan övas på respektive sida. 

Läroboken är indelad i sju delar där det är en repetition av det 

arbetade efter varje del. På första uppslaget (s. 3, bild 2) finns det en 

sida med en flicka längst upp till vänster och tre andra personer 

uppe till höger. På samma sida, nere till vänster, finns det en ram där 

det står att eleven ska skriva sitt namn samt måla ett självporträtt 

och nere till höger ska eleven måla sin familj i en ruta. På andra 

uppslaget, finns en karta över ett område. På kartan finns det hus, 

träd, vägar, en kyrka och en fotbollsplan. På kartan finns också rutor 

där det står vem som bor i några olika hus och rutorna benämner 

också andra platser som kan vara bra för eleven att känna till. I likhet med Qnoddarna är det 

svårt att snabbt få en överblick över vad Den magiska kulan kommer att erbjuda för 

kunskapsövningar genom att bara studera arbetslayouten som eleverna har tillgång till. Det 

var då bra att ha lärarhandledningarna tillgängliga. Genom att läsa den och 

innehållsförteckningen kan bokstavsarbete, personliga pronomen, interjektioner och några 

vanligt förekommande ord så som och, ser, är, var, det samt en och ett med deras 

ordböjningar, exempel en häst-hästen, urskiljas. Det ger några indikationer om vad som 

kommer att behandlas i läromedlet.  

Övningarna med bokstäver följer inte den alfabetiska ordningen i något av läromedlen. Den 

magiska kulan använde ordningen OMASRLENITVDÄKÅUHPÖFYGBJCXWZQ och i 

Qnoddarna SOLARMENIDTÅÄÖVKUHPFBGJYCXZQW (mer om detta kommer under 

övningar). 

Något som kan ses som multimodalt i läromedlen är att båda innehåller många bilder, som 

kan vara till stöd för eleverna. Något som bara finns i Qnoddarna är däremot att varje övning 

har en ljuduppläsning som berättar vad eleven ska göra och alltså inte bara uppgifterna i 

textform. Om eleven trycker på bilderna på en övning är det också en ljuduppläsning som 

berättar vad bilderna föreställer. I Qnoddarna finns det även animeringar. Det kan exempelvis 

finnas en vinkande Qnodd vid uppgifterna eleven ska arbeta med. Om eleven har gjort fel på 

en uppgift kan det felaktiga svaret glida tillbaka till sin ursprungsplats eller ändra färg till rött. 

Bild 2 
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Är svaret däremot rätt så blir ordet ofta grönt eller om det är rätt bild så kompletteras bilden 

med ett ord (se exempel på bild 5). Det stämmer alltså överens med studierna som Selander 

(2011, s. 70) och Estling Vannestål (2011, s. 238) gjort, att digitala läromedel har större chans 

att erbjuda multimodala uppgifter. Men även Den magiska kulan har något som inte 

Qnoddarna har. I läromedlet finns en bild på en mun till varje bokstav som visar hur munnen 

ska vara formad när eleven ska uttala bokstaven, vilket inte Qnoddarna har. 

4.2. Läseböcker 

I Lgr 11 står det att eleverna ska ges tillfälle att utveckla sin förmåga att ”läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Lgr 11, s. 222). Vidare går det att läsa att 

eleverna ska kunna ”lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen 

efter textens form och innehåll” (Lgr 11, s. 223). Till serien ABC-klubben, som Den magiska 

kulan tillhör, finns även tre stycken läsläror att köpa. Det är samma historia i alla böckerna 

men de är skrivna utifrån tre olika svårighetsgrader. A är den lättaste och riktar sig mot de 

elever som håller på att lära sig läsa medan B är för dem som knäckt läskoden. C-boken är 

den svåraste och den kräver att läsflytet är mer automatiserat än till B-boken. Läseboken, som 

också heter Den magiska kulan, är en skönlitterär kapitelbok. 

I Qnoddarna finns det ett bibliotek där eleverna kan finna läsläror ifrån Läshoppet. Läshoppet 

är också en serie med böcker, likt ABC-klubben. Det finns åtta böcker vardera, för nivå 1, 2 

samt 3 och till den svåraste, nivå 4, finns det tolv böcker. Till nivå 2 och 3 finns det tre böcker 

per nivå med gåtor medan de andra trettio böckerna kan kategoriseras som skönlitteratur. Till 

skillnad från Den magiska kulan, finns således inga kapitelböcker till Qnoddarna, men det 

finns böcker som hör till samma serie, exempelvis Lova som samtliga åtta böcker för nivå ett 

handlar om och  Elvira som det finns fyra böcker om för nivå 4-läsarna, men dessa börjar 

alltså om med en ny berättelse för varje bok.  

4.3. Övningar 

4.3.1. Bokstavsövningar 

Till bokstavsövningar hör alla de uppgifter som handlar om att lära sig en speciell bokstav. I 

läroplanen Lgr 11 (2011, s. 224) går det att läsa att eleverna ska kunna alfabetet och den 

alfabetiska ordningen. Att lära sig bokstäverna först är även ett naturligt sätt att lära sig läsa 

och skriva (Taube 2011, s. 65). Utan att kunna bokstäverna blir det svårt att få ut något av 

texten. Under kapitlet tidigare forskning lyftes det grammatiska skrivandet fram, som 
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beskrevs utifrån Liberg. Vid det grammatiska skrivandet lär sig eleven bokstavens namn, hur 

den ser ut, hur den låter och hur den formas (Liberg 2006, s. 25). Nedan redogörs det för hur 

de båda läromedlen använder sig av synen och hörseln för att stödja eleverna i deras 

bokstavsinlärning samt vad de erbjuder för skrivövningar så eleven får lära sig att forma 

bokstäverna.  

4.3.1.1. Spåra och skriva bokstäver 

Den magiska kulan och Qnoddarna liknar varandra då båda innehåller många 

bokstavsövningar. Bokstavsövningarna börjar med att eleven ska spåra bokstaven. 

Läromedlen visar pilar vid bokstaven så att eleven kan se åt vilket håll strecken i bokstaven 

ska skrivas. Strecken är även markerade i vilken ordning de ska dras. När eleven exempelvis 

ska skriva ett A så är strecken markerade från ett till tre, där eleven ska börja att skriva vid 

siffran ett. I Qnoddarna visar först läromedlet hur bokstaven formas sedan får eleven spåra 

själv längs en markerad bokstavssträcka genom 

att dra start-Qnodden, den som glittrar (bild 3), 

längs strecket. Vid spårningen i Qnoddarna kan 

inte eleven hamna utanför markeringarna utan 

att få börja om. Efter spårningen får eleven i 

båda läromedlen skriva bokstäverna själv. I Den 

magiska kulan när eleven ska skriva bokstaven 

finns det en punkt på raden där eleven förväntas 

börja. Det finns bara en versal och en gemen utritade på linjen som eleven själv kan följa. 

Efter det förväntas det i läromedlet att eleven själv ska klara av att skriva bokstäverna. I 

Qnoddarna skriver eleven genom att dra en start- Qnodden längs ett markerat streck. Till 

skillnad från i spårningen kan eleven här hamna utanför de markerade strecken men den kan 

fortfarande inte skriva åt fel håll eller hamna för långt utanför markeringen, för då får den 

börja om. Att spåra och skriva bokstäverna återkommer för alla alfabetets bokstäver i båda 

läromedlen. I Qnoddarna får eleven sedan välja ut sin finaste bokstav som den skrivit och den 

kommer att sparas i elevens skåp, i hyllan 123ABC. Förutom de påtalade skillnaderna ovan 

mellan läromedlen, är en annan olikhet att Qnoddarna låter eleven spåra och skriva versalen 

först några gånger för att sedan gå vidare till gemenen medan arbetet med versal och gemen 

sker mer parallellt i Den magiska kulan. Både Liberg och Taube vidhåller att eleverna 

behöver arbeta med både versaler och gemener  (Liberg 2006, s. 189; Taube 2011, s. 63-64) 

vilket båda läromedlen erbjuder, parallellt eller lite mer separerade. 
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4.3.1.2. Hitta bokstaven 

En annan vanligt förekommande övning för att träna bokstäver i läromedlen är att eleven ska 

hitta bokstaven, på ett eller annat sätt. Eleven ska i vissa övningar ringa in, fylla i eller måla 

alla exemplar av bokstaven de arbetar med. Det kan vara i en bild där de ska färglägga alla 

exemplar av bokstaven de arbetar med eller att de ska ringa in alla av den i en text. I 

Qnoddarna finns någon slags hitta-övning till alla bokstäverna. I Den magiska kulan används 

däremot någon typ av hitta-övning mer frekvent till de första bokstäverna, men med enstaka 

bortfall som i K, F och B, för att inte finnas med alls i de fyra avslutande bokstäverna X, W, Z 

och Q. För fallet med bokstaven F så finns dock en övning där eleven ska ringa in namn som 

börjar med F, men den övningen har jag valt att placera under kluringar då det inte enbart 

handlar om att leta efter alla av endast en bokstav, utan det handlar om att känna igen flera 

olika bokstäver.  

De första hitta-övningarna i Qnoddarna handlar om att eleven ska färglägga en bild genom att 

fylla i alla fälten där rätt bokstav förekommer. Att färglägga försvinner efter de fyra första 

bokstäverna för att sedan återkomma som engångsföreteelse på nummer tolv, Å. För Den 

magiska kulan finns det en liknande övning att finna Eleven ska hitta den bokstaven de 

arbetar med bland andra bokstäver och måla alla fält med bokstaven, så att det blir en bild. 

Läromedlet använder inte övningen bara i början utan den förekommer en gång under varje 

del i boken förutom i den sista delen.  

Eleven ska, i en annan övning, i Qnoddarna även leta efter bokstaven bland andra bokstäver 

och dra de rätta bokstäverna till några rutor som finns längst ner på sidan, som visar vilken 

bokstav som ska sättas där (bild 4). Eleven kan, när den 

vill, från att den satt dit enbart en bokstav i en ruta 

trycka på klar. Då fås direkt respons med att gå vidare 

om alla bokstäverna är på rätt plats eller så glider de 

felaktiga bokstäverna tillbaka till sina ursprungsplatser 

och eleven får leta vidare för att kunna fortsätta till 

nästa övning. Något som observerats är att alla rutorna 

alltid ska fyllas med den bokstaven som övningen berör. Det betyder att om eleven lär sig det 

så behöver den bara leta bokstäver tills alla rutor är fyllda för att veta att det inte finns någon 

bokstav kvar. Det kan jämföras med Den magiska kulan där eleven i några övningar ska finna 

bokstaven bland andra och ringa in eller fylla i den. Eleven vet då inte alls hur många av 
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bokstaven den förväntas att hitta och kan heller inte enkelt se om den hittat alla bokstäver. Det 

krävs att eleven kollar många gånger för att bli säker på att alla är upphittade. 

I Den magiska kulan får eleverna börja leta efter och ringa in alla bokstäver, i text eller ord, 

redan på bokstav R, som är den femte bokstaven. Den övningen kommer igen under varje 

avsnitt förutom i sista. Texterna är relativt korta till de två första bokstäverna R och T, med 

två meningar var. Till bokstäverna U och P blir texterna längre och innehåller sju meningar 

som eleven ska leta efter bokstaven i. Till bokstäverna J och C finns emellertid inga meningar 

men då ska eleven ringa in bokstaven i ord, vilket gör att ringarna blir många och nära 

varandra, vilket kan ses som att svårighetsgraden ökat. Att ringa in bokstäver i text börjar 

senare i Qnoddarna, först på bokstav elva som är T. Till bokstav tretton finns inte ringa- in- 

bokstavs-övningen men annars återkommer uppgiften fram till och med bokstav nummer 

tjugo, för att sedan inte komma tillbaka. I Qnoddarna börjar meningarna från början att vara 

längre och fler än dem i Den magiska kulan. På sidan av texten i Qnoddarna finns det stjärnor 

som programmet fyller i en efter en när eleven markerat rätt bokstav (se bild 13). När alla 

stjärnor lyser kan eleven trycka på klar och fortsätta till nästa övning. Bokstaven blir även 

grön om den är rätt och röd om den är fel.   

4.3.1.3. Höra bokstaven 

Att eleven ska kunna ”sambandet mellan ljud och bokstav” (Lgr 11, s. 224) är ett av målen i 

läroplanen. Detta mål erbjuder båda läromedlen eleven att träna på. Till Qnoddarna finns det 

övningar där eleven bara behöver svara ja eller nej om de hör bokstaven i ordet, som 

ljuduppläsaren säger. Sedan finns det övningar där eleven ska lyssna om bokstaven finns med 

i namnet på motiv som finns på olika tavlor (bild 

5). Om bokstaven finns med i ordet ska eleven 

dra den till exempelvis en skattkista och trycka på 

klar. Är det rätt försvinner bilden ner i skattkistan 

och ordet kommer upp i skriven form längst ner 

på sidan, med den arbetande bokstaven markerad. 

Är det fel försvinner bilden tillbaka dit den 

hängde från början. Lite svårare övningar handlar 

om att kunna plocka ut de bilder där motivet börjar på bokstaven. Här krävs alltså att eleven 

lyssnar noggrannare än att bara kunna säga att bokstaven finns med. Vidare finns övningar där 

eleven ska placera ut var i ordet den hör bokstaven, i början, i mitten eller i slutet. Som redan 
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nämndes under läromedlen som multimodala, kan eleven när den arbetar med Qnoddarna 

trycka på bilden och få ljuduppläsning om vad bilden föreställer.  

De sist nämnda övningarna påminner om dem som finns i Den magiska kulan, även om 

eleverna där ska dra streck från bokstaven i mitten av en cirkel, till de bilder vars motiv 

innehåller bokstaven. I vissa övningar räcker det med att eleven ringar in de bilder som 

innehåller bokstaven. Det finns också uppgifter där eleven ska dra streck från en bild till om 

bokstaven är i början, i mitten eller i slutet 

(bild 6). I början av Den magiska kulan ska 

eleven även lyssna efter hur många ljud 

som finns i ordet. När eleven lyssnat när 

den själv säger ordet, högt eller tyst i 

huvudet, ska den dra streck för antal ljud den hör. Efter några sådana övningar ska eleven 

sedan skriva var i ordet den hör bokstaven. Längre fram i läroboken ökar svårighetsgraden 

och eleven ska skriva hela ordet på motivet (se mer under skriva bokstaven och meningar). 

Observera att eleven när den arbetar med Den magiska kulan under alla övningar får 

bestämma vad motivet är själv. Till exempel kan en melon vara en vattenmelon, 

honungsmelon, galiamelon eller vad nu eleven bestämmer medan det i Qnoddarna enbart ges 

rätt för ordet melon. 

 

4.3.1.4. Skriva bokstaven och meningar 

När det kommer till skrivning finns det många mål i Lgr 11 som eleven ska ha lärt sig innan 

den går ur årskurs 3. När eleven arbetar med bokstavsövningarna i läromedlen tränar den på 

målen att skriva för hand eller på datorn samt att den övar på att använda stor bokstav, punkt, 

frågetecken och utropstecken (Lgr 11, s. 224). I Den magiska kulan behöver eleven ofta 

skriva bokstaven de arbetar med i tomrum i ord (bild 

7). De uppmanas sedan att läsa ordet och bestämma 

om det finns på riktigt eller om det är påhittat. Är det 

ett riktigt ord ska de ibland ringa in det. För 

Qnoddarna är denna övning inte lika vanlig. Notera att 

jag i uppsatsen skiljer mellan att bara dra bokstaven till 

rutor och att dra bokstaven ner till en tom lucka i ett ord och sedan välja ut om det är ett 

korrekt eller påhittat ord. När eleven drar bokstäver ner till rutor (som bild 4 visar) tränar den 
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inte på sin ordförståelse. När eleven drar ner bokstaven på rätt plats så vet den redan att ordet 

finns på riktigt. Denna övning (att dra ner bokstaven på en tom plats i ett ord) tränar alltså 

även elevens ordförråd och ordförståelse men placeras här, under att skriva bokstaven, för att 

eleven skriver eller placerar bokstaven på en specifikt utvald plats i ordet. För läroboken knyts 

övningen till tolv bokstäver medan den i det digitala läromedlet bara används till fyra 

bokstäver.  

Övningar i att skriva ord förekommer däremot nästan likvärdigt i de båda läromedlen. Till 

Den magiska kulan handlar det, som i övningen ovan, om att lyssna efter ljuden från motivet 

på bilden, men istället för att rita streck för antal ljud som förekommer ska eleven nu skriva 

ordet. Qnoddarna har valt att kalla dessa övningar för bygga ordet och det handlar återigen 

om att eleven drar ner bokstäver för att bilda ordet som finns på bilden. Skillnaden från de 

tidigare uppgifterna är att eleven ska dra ner alla bokstäver i ordet, tidigare har det räckt med 

bara den bokstav de arbetat med. 

När det kommer till att skriva meningar erbjuder Den magiska kulan fler tillfällen kring 

bokstavsarbetet medan Qnoddarna har betydligt fler rena text-övningar. Den magiska kulan 

har många färdiga uppgifter, där eleven ska skriva av det som står. Det finns också övningar 

där eleven ska kasta tärningar och beroende på vilken siffra det blir, ska den skriva olika ord 

som till slut bildar en mening. En övning (som kommer att beröras även under kluringar) är 

att eleven får en mening där orden är omkastade. Det gäller då för eleven att klura ut vilken 

ordning orden ska skrivas i för att meningen ska bli rätt. Det finns emellertid övningar där 

eleven får tänka mer kreativt och hitta på meningar själv. Vid korsords-övningar är det vanligt 

att skriva meningar då eleven ofta ska skriva meningar till några av orden som är med i 

korsordsflätan (se mer under kluringar). Om Qnoddarna studeras bara utifrån blåbärsstigen 

finns det tre övningar där eleven ska skriva meningar. Alla dessa hör till en del som heter 

Träna mer och kommer i blåbär fem, sex och sju, alltså långt bak. Till dem finns bara några 

hjälpord, resten får eleven själv bestämma vad meningarna ska handla om. Däremot finns fler 

övningar, där eleven får skriva meningar, på de andra stigarna. Eleverna kan skriva berättelser 

(björnbär 3:1 & lingon 1:1) och vykort (björnbär 2:2) och då behöver de skriva meningar. På 

hallonstigen ska eleverna även skriva meningar som innehåller ordet ser (hallon 2:2) eller som 

innehåller orden mig, dig eller sig (hallon 5:4). 

Att kunna skriva med frågetecken var också ett av målen i Lgr 11. Läroboken (s. 96) 

innehåller en uppgift där eleverna ska skriva av några meningar och sätta en punkt i slutet på 
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ena meningen och ett frågetecken på den andra. Sedan ska eleven läsa meningarna och 

fundera på skillnader i uttal när det handlar om olika typer av meningar. På hallonstigen 

(hallon 4:2) i Qnoddarna får eleven lära sig att spåra, skriva och känna igen frågetecken. Där 

får den också lära sig när den ska användas och placera ut punkt eller frågetecken så att 

meningarna blir korrekta. 

4.3.1.5. Samspelet mellan text och bild 

”Skapande av texter där ord och bild samspelar” (Lgr 11, s. 224). Så lyder ett av målen för 

eleverna innan de slutar årskurs 3. Förutom att eleven ibland ska skriva ordet som bilden 

föreställer, så finns det övningar i Qnoddarna där eleverna behöver dra en bild till rätt ord 

eller para ihop rätt ord med rätt bild. På körsbärsstigen (körsbär 1:1) ska exempelvis eleven 

dra olika kroppsdelar till rätt plats på en människa och 

på hallonstigen (hallon 8:5, bild 8) ska eleverna placera 

ut meningar till rätt ställen i ett rum. På björnbärsstigen 

(björnbär 3:1) finns också en övning där eleverna ska 

skriva berättelser utifrån bilder (se mer under texttyper). 

Inne på körsbärsstigen finns en övning där eleverna ska 

placera ihop motsatsord. Orden är i form av bilder, exempelvis eld för varmt och is för kallt. 

På lingonstigen (lingon 3:1) finns det en övning där eleverna ska måla bilder efter 

instruktioner som de kan läsa, eller lyssna på.  

I Den magiska kulan finns en liknande övning som den på lingonstigen. Här ska eleverna 

också rita och måla efter instruktioner som de läser. Annars finns det övningar där eleven 

exempelvis ska leta efter saker som finns på en bild som innehåller bokstaven F, och skriva 

ner alla ord den hittar. Läroboken innehåller flera övningar med ordflätor (se mer under 

kluringar) där eleverna får fram ett ord, om de löst alla andra ord korrekt. Ofta ska eleven 

efteråt skriva vad ordet blev och ibland ska den skriva meningar där några av orden 

förekommer. Om eleven inte ska skriva meningar brukar den behöva måla en bild av det som 

var det hemliga ordet. Även motsatsord finns med i läroboken (s. 99) men då i form av enbart 

text och inga bilder. 

 

4.3.1.6. Kluringar- rebus, korsord, en ska bort, kasta om bokstäver/bilda ord/leta ord 

Båda läromedlen innehåller rebusar, som kan ses som en kreativ övning för eleverna. Båda 

läromedlen innehåller dessutom korsord och ordflätor, något som berörts tidigare i uppsatsen. 
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I ordflätorna ska eleven skriva vad bilderna föreställer och när alla raderna är ifyllda får 

eleven fram ett hemligt ord (hallon 3:4 i Qnoddarna & sida 59 i Den magiska kulan, bild 9). 

Det finns bara ett korsord i Qnoddarna, hallon 9:12, där inget 

hemligt ord ska hittas, utan de tomma rutorna ska bara fyllas i. 

Dock kallas även den uppgiften för ordfläta medan det i Den 

magiska kulan kallas för korsord. Orden som ska in i korsordet 

står i en lista vid sidan om uppgiften i Qnoddarna så eleverna kan 

leta efter rätt ord, medan eleven i Den magiska kulan behöver 

fundera mer över vad bilden kan föreställa. 

 

Som redan berörts ska eleverna under några övningar, i Den magiska kulan, kasta om ord i en 

mening så att de hamnar på rätt ställen. De har då till hjälp att en mening börjar med stor 

bokstav, därför ska det ordet vara först, och så slutar meningen med en punkt, då ska det ordet 

vara sist. Det finns även övningar där eleven ska kasta om bokstäver som finns, i exempelvis 

en kula, så att bokstäverna bildar ett ord (s. 94). En liknande övning finns i Qnoddarna men 

då ska eleven kasta om bokstäverna i ett ord så att ordet blir korrekt (hallon 8:2). Till vissa 

övningar  i läroboken ska eleven leta ord bland en massa bokstäver. Exempelvis ska eleven 

leta efter namn som börjar på bokstaven F (s. 79). I Qnoddarna kallas övningen för 

bokstavsrutan eller bokstavsröra (blåbär 3:12 eller hallon 6:4). 

 

Båda läromedlen har också minst en övning där en 

ska bort. Det finns fyra ord i uppgiften för Den 

magiska kulan (s. 90) och ett av orden hör inte ihop 

med de andra. I det digitala läromedlet (hallon 4:6, 

bild 10) finns det både övningar med bilder och med 

bara ord. Då ska eleven skriva det ord som inte hör 

ihop med de andra. 

 

4.3.2. Texttyper  

Eleven ska kunna ”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” (Lgr 

Bild 9 

Bild 10 



  26 

11, s. 224). Mer specifikt ska eleverna bland annat öva på ”instruerande texter, till exempel 

spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och 

punktuppställning i flera led” (Lgr 11, s. 224). Dock står det inte om eleven bara ska kunna 

följa instruktioner eller om eleven även ska kunna skriva egna. I de granskade läromedlen, 

som riktar sig mot arbete i årskurs 1, erbjuds övning för eleven att följa instruktioner men inte 

övningar där eleven ska skriva egna. Att skriva egna instruktioner kan emellertid förekomma i 

läromedlens uppföljsningar för årskurs 2 och 3, men dessa är inte granskade i uppsatsen. För 

alla uppgifter i läromedlen finns någon instruktion om hur de ska lösas, men det finns några 

övningar där uppgiften går ut på att följa flera instruktioner efter varandra för att lösa 

uppgiften. Ett exempel på det är övningen där eleven ska måla efter instruktioner, som togs 

upp under samspelet mellan text och bild, och som finns med i båda läromedlen. Ett annat 

exempel från Qnoddarna är att eleven ska följa recept (lingon 4:1) och göra exempelvis 

milkshakes och pannkakstårta. 

 

Ett annat mål är att eleverna ska lära sig hur faktatexter är uppbyggda (Lgr 11, s. 224). Detta 

finns också exempel på i båda läromedlen. I Qnoddarna ska eleven (hallon 9:3) läsa en 

faktatext och svara på frågor om den. Till detta finns ingen ljuduppläsning men eleven kan 

spela in sig själv när den läser för att sedan lyssna igen, dock försvinner inspelningen när 

eleven lämnar övningen. Det som blir intressant i uppgiften är att eleven kan svara vad som 

helst på frågorna, utan att få fel och läraren kan inte upptäcka detta. Till Den magiska kulan 

(s. 91, bild 11) finns också en övning med en 

faktatext. Faktatexten handlar om en grodas 

utveckling. Eleverna ska först placera ut rätt bild till 

rätt mening för att därefter skriva meningarna i rätt 

ordning så att faktatexten följer rätt uppbyggnad. 

Inget av läromedlen erbjuder eleven att skriva en egen 

faktatext, mer än som i Den magiska kulan där den 

ska skriva av meningarna så att de hamnar i rätt 

ordning. Däremot står det vidare i Lgr 11 (s. 228) under kunskapskrav att eleverna även ska 

kunna skriva enklare former av faktatexter vilket inte finns några övningar på i läromedlen. 

Qnoddarnas faktatext kan även anses brista utifrån Lgr 11:s mål om uppbyggnad av en 

faktatext. Eleven får läsa en text och svara på frågor men det betyder inte att den observerar 

hur texten är uppbyggd. Detta är mer klart i Den magiska kulan där eleverna ska placera 
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meningarna så att de hamnar i rätt ordning och lär sig då att observera hur progressionen i en 

faktatext kan hanteras. Återigen poängteras att detta kan påträffas i läromedlen för de högre 

årskurserna, men alltså inte för årskurs 1. 

 

Det som förekommer ganska ofta i Qnoddarna, men som inte går att finna alls i Den magiska 

kulan, är övningar för att arbeta med berättelser. Att kunna en berättelses uppbyggnad är ett 

av målen i Lgr 11 (s. 224), men detta erbjuds alltså inte i Den magiska kulans arbetsbok. I 

Qnoddarna får eleverna lära sig att sätta bilder så att de hamnar i rätt ordning utifrån tid, och 

sedan får de skriva en berättelse till bilderna 

(björnbär 3:1, bild 12).  Det finns fler övningar där 

bilderna till en berättelse redan finns, det är då bara 

för eleverna att skriva en egen berättelse utifrån 

bilderna. Björnbär 4:1 och björnbär 6:1 består av 

övningar där eleven själv kan skriva en egen 

berättelse och välja bilder, eller rita egna bilder, till 

innehållet. Till de uppgifterna finns bara vissa 

frågor, som eleven behöver besvara för att upprätthålla en struktur i berättelsen.  

 

I Qnoddarna kan eleverna även skriva vykort (björnbär 2:2). De får välja ett av vykorten som 

finns för att sedan skriva det och klistra dit ett frimärke och skicka. Vykortet skickar de till sig 

själva och det hamnar i deras postlåda. 

 

I lärarhandledningen för Den magiska kulan arbetsbok (Felth Sjölund, Hed Andersson, 

Lundberg & Wänblad 2011, s. 23-25) finns det förslag på hur läraren kan arbeta med olika 

texttyper, men det är alltså inget som avspeglas i själva arbetsboken som eleverna möter. 

 

4.3.3. Arbetssätt, individuellt eller i par? 

I läroplanen, under skolans uppdrag, står det att eleven ska kunna arbeta självständigt och 

tillsammans med andra (Lgr 11, s. 9). Den magiska kulan innehåller inga uppgifter där 

eleverna förväntas arbeta i par. Uppgifterna är ofta riktade direkt till eleven i instruktionerna 
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där det är vanligt att det är du, som tilltalas, exempelvis Var hör du N? Var ser du S? Det 

finns däremot inga uppgifter där det står att eleverna ska arbeta i par eller tillsammans med 

andra. Å andra sidan finns det heller inget som berättar att eleverna måste arbeta själva på de 

uppgifter där läroboken inte vänder sig direkt till eleven. I lärarhandledningen (Felth Sjölund 

m fl 2011, s.19) står det att eleven ska kunna arbeta själv med läroboken och det finns ingen 

övning där lärarhandledningen uttrycker att eleverna ska arbeta tillsammans. Däremot 

uppmuntras eleverna i lärarhandledningen att arbeta tillsammans under andra tillfällen än vid 

arbete i arbetsboken (Felth Sjölund m fl 2011, s. 23-25). 

Qnoddarna, å andra sidan, innehåller nio övningar där det krävs två personer för att kunna 

genomföra övningen. Då ska en elev till logga in i uppgiften, för att övningen ens ska kunna 

vara utförbar. Alla sådana övningar är olika spel. Vidare finns det en övning där eleven kan 

välja om den vill spela memory själv eller med en kompis (hallon 3:2). På hallonstigen 

(hallon 9:10) finns det också en övning där eleven ska skriva ett hemligt ord eller mening. Det 

står i Qnoddarnas lärarhandledning (Natur &Kultur 2012, s. 230) att eleverna sedan ska lösa 

kompisens kluring. I övrigt riktar sig läromedlet också mycket till eleven, genom att i 

instruktionerna tilltala du, liknande som i Den magiska kulan. 

4.4. Läromedlen som automat, som verktyg och som arena 

Något som också studeras i denna uppsats, som inte har med läroplanen att göra, är huruvida 

läromedlen kan ses som automat, som verktyg och som arena. Estling Vannestål (2011, s. 

241) förklarar att det vanligtvis är digitala läromedel som brukar studeras utifrån dessa. 

Läromedlen som automat handlar om hur läromedlen ger feedback till eleverna. Estling 

Vannestål (2011, s. 236 & 241-242) skriver vidare att övningar som är typiska inom IT som 

automat är korta drillande övningar som övar vokabulär, grammatik och hörförståelse. Det 

ska kunna gå lätt för läromedlet att ge en snabb respons, genom ett rätt eller ett fel, vilket gör 

att övningarna behöver fastställda svar som alltid gäller. Typiska övningar är para ihop-

övningar, fylla i-övningar och korsord. Båda de studerade läromedlen innehåller dessa typiska 

övningar men skillnaden är hur läromedlen ger respons till eleverna.  

För läroboken, Den magiska kulan, blir det ingen direkt respons på övningarna från själva 

läromedlet, då denna inte innehåller något facit som med vars hjälp eleverna kan kontrollera 

sina svar. Qnoddarna däremot innehåller direkt respons på nästan samtliga övningar. Ett bra 

exempel på direkt feedback är en övning som finns på bläbärsstigen (blåbär 4:6, bild 13). Den 

handlar om att hitta alla T i en text (samma uppgift som nämnts under hitta bokstaven). Om 
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eleven tryckt i rätt bokstav blir bokstaven grön 

och är det fel bokstav blir den röd och behöver 

avmarkeras. Om eleven fått en grön bokstav 

tänds även en stjärna, som finns vid sidan av 

texten. När alla stjärnor är tända kan eleven 

trycka på klar och vet då att övningen är rätt och 

klar. 

Alla övningar är inte precis som denna men innehåller någon typ av respons. Beträffande vem 

ska bort- övningarna (bild 10) så blir bilden eleven skriver ordet under röd om eleven har fel, 

men vid rätt så kommer det upp en ruta som förklarar vad de andra orden har gemensamt. Att 

bokstäver, ord eller bilder blir röda eller gröna är den vanligaste responsen, medan det näst 

vanligaste är att bokstaven glider tillbaka till sitt ursprungsläge. I ser- du- övningen (bild 4) så 

ska eleven finna bokstaven S bland de andra bokstäverna och dra ner den till en av rutorna. 

Skulle eleven dragit ner fel bokstav och ändå trycker på klar kommer den felaktiga bokstaven 

att glida tillbaka till sin ursprungsplats på snäckan och eleven får leta vidare. Till samtliga 

övningar kan eleven gå tillbaka och öva igen om den vill. Då kan den välja att börja om från 

början, där den slutade sist eller välja vilken övning i övningen den vill göra. Detta kan tolkas 

som att läromedlet uppmuntrar till drillande och repetition. Ett exempel på när läromedlets 

respons inte fungerar så bra är, som redan nämnts, vid övningen med faktatexter (hallon 9:3). 

Där ska eleven svara på frågor och läromedlet låter eleven gå vidare oavsett vad den svarat. 

Denna uppgift har inga förutbestämda svar som alltid gäller, vilket gör det problematiskt att 

kunna ge ett rätt eller fel. 

 

IT som verktyg, menar Estling Vennerstål (2011, s. 245), handla om att läromedlet uppmanar 

eleven till eget problemlösande och kreativa tänkande. Pedagogiska spel är ett exempel på en 

övning som kan kategoriseras under denna rubrik. I Den magiska kulan kan uppgifterna där 

eleverna ska skriva egna meningar efter ordflätans ord (s. 59) anses vara ett exempel på hur 

det fungerar som verktyg. Då krävs det att eleverna tänker själva för att lösa uppgiften. Det 

närmsta ett spel som läroboken kommer är när eleven ska kasta en tärning och skriva ord (s. 

35). Efter tre kast ska orden bildat en mening. Men dessa ord står redan förutbestämda i 

läroboken, bredvid den siffra som krävs för att få skriva ordet, vilket gör att eleven inte 

behöver tänka. Eleven behöver heller inte tänka i flera steg för att kunna påverka utfallet av 

Bild 13 
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tärningen, utan orden väljs ut genom slumpen. Det gör att övningen inte tolkas som kreativ 

även om det handlar om något mer praktiskt arbete än många andra övningar. Qnoddarna 

innehåller lite fler paruppgifter och chanser till att låta eleverna tänka kreativt, men även här 

kan spelen diskuteras om de verkligen erbjuder eleverna att vara kreativa. Flera av övningarna 

handlar om att slå en tärning och flytta spelpjäsen framåt. Om det ordet som eleven hamnar på 

innehåller rätt bokstav (i fallet för hallon 7:3 är rätt bokstav F) ska den dra det till sitt 

spelbräde. Det betyder att inte heller i detta spel kan eleven påverka speciellt mycket utifrån 

att tänka flera steg fram i spelet, utan det mesta handlar om turen att hamna på rätt bilder. 

Emellertid finns det spelet memory. Det är ett spel som eleven kan tänka framåt och där den 

behöver komma ihåg vilka ord och/eller bilder som kommit fram för att påverka sin utgång. 

Här kan eleven lägga upp en strategi och behöver tänka mer än i de andra spelen som berörts. 

En annan övning som kan ses som kreativ, där eleven får tänka själv, är när den ska skriva en 

egen berättelse (björnbär  3:1). Förvisso behöver den besvara vissa frågor men hur och när 

den gör det är upp till eleven själv. Här kan eleven även själv måla bilder till sin berättelse. 

 

Det sista som Estling Vennerstål (2011, s. 248-249) behandlar är IT som arena. Här låter 

läromedlen det sociala stå i centrum och chattar och diskussionsforum kan ses som exempel 

på sätt som kategoriseras hit. Inget av de studerade läromedlen ger chans till att skriva till en 

kompis eller till läraren med hjälp av läromedlen. Även om eleverna kan skriva vykort i 

Qnoddarna  (björnbär 2:2) så skriver de det bara till sig själva, och inte till någon annan. Det 

som kan anses som chans till socialt arbete är parövningarna som Qnoddarna erbjuder, där 

eleverna får chansen att prata och diskutera med varandra under spelets gång. Diskussionerna 

kan dock tänkas bli djupare om läromedlet inte redan på förhand bestämt precis vad bilden 

föreställer, utan låter eleverna diskutera det på för hand. Eleverna behöver alltså inte diskutera 

om något blir rätt eller fel utan det sköter läromedlet åt dem. 

 

5. Slutsatser/diskussion 

Syftet med den här uppsatsen var att granska två läromedel och studera om de 

överensstämmer med läroplanen Lgr 11. Första frågeställningen handlade om vilka övningar 

som finns i läromedlen samt om uppgifterna är strukturerade på ett sådant sätt så att de övar 

eleven på de kunskapskrav som finns i svenska för årskurs 1-3. En slutsats som kan dras är att 
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Qnoddarna erbjuder fler tillfällen att läsa och skriva olika typer av texter. Det är också sant, 

om jämförelsen sker med bara Den magiska kulans arbetsbok. Det finns emellertid fler 

läroböcker som hör till samma serie så det kanske kunde ha blivit ett annat resultat om 

uppsatsen studerat hela Den magiska kulan- serien.  

Nedan följer en tabell där det enkelt går att se vilka mål i svenska för årskurs 1-3, från Lgr 11, 

de olika läromedlens övningar erbjuder eleven att träning på. De som är tomma har inte 

studerats. Uppsatsen har fokuserat på skrivinlärning och de mål som inte har studerats är 

sådana där eleven förväntas förmedla något muntligt eller rena läsmål, som att eleven ska lära 

sig olika lässtrategier och författare. Alla övningar har inte blivit beskrivna i resultatdelen 

men kan ändå ha tränat på vissa mål från läroplanen. 

Läsa och skriva Den magiska kulan Qnoddarnas värld 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att 

anpassa läsningen efter textens form och innehåll. 

  

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. 

Nej, läsa men inte 

skriva. 

Ja, i alla fall 

berättande texter. 

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand 

gå igenom sin text och göra förtydliganden. 

Finns möjlighet Finns möjlighet 

Handstil och att skriva på dator. Handstil Dator 

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, 

frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för 

vanligt förekommande ord i elevnära texter. 

Ja Ja 

Alfabetet och alfabetisk ordning. Ja Ja 

Sambandet mellan ljud och bokstav. Ja Ja 

 

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. 

Rim och kapitelbok 

finns, dock inte från 

olika delar av världen. 

Rim, ramsor och 

påhittade berättande 

texter om människors 

upplevelser finns men 

inte från olika delar 

av världen. 
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Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur 

en berättande text kan organiseras med inledning, 

händelseförlopp och avslutning samt litterära 

personbeskrivningar. 

Nej Ja 

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.   

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter 

för barn, och hur deras innehåll kan organiseras. 

Hur en faktatext kan 

vara organiserad finns 

med en gång men 

eleverna erbjuds inte 

att skriva egna. 

Faktatexter finns att 

läsa men det är inget 

med om uppbyggnad. 

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och 

arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk 

ordning och punktuppställning i flera led.  

Ja, att följa men 

inte skriva egna. 

Ja, att följa men 

inte skriva egna. 

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, 

interaktiva spel och webbtexter. 

Inte i arbetsboken men 

i det digitala läromedlet 

till serien. 

Ja 

 

Språkbruk   

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att 

skriva ned något man talat om. 

  

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, 

kunskaper och åsikter. 

Inte i arbetsboken 

men i läxboken. 

Ja 

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende 

på tonfall och ords nyanser. 

  

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet 

kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk. 

  

(Lgr 11, s. 224-225) 

Slutsatser som kan dras är att båda läromedlen strävar efter att ge eleverna träning så att de 

kan uppnå många av Lgr 11:s kunskapskrav i svenska för årskurs 1-3, men att båda 

läromedlen behöver kompletteras med andra uppgifter för att täcka alla målen. För Den 

magiska kulan årskurs 1 arbetsbok, fattas möjligheten för eleverna att skriva berättande texter 

vilket hade kunnat medföra att även målet ”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” (Lgr 11, s. 224) hade kunnat uppfyllas. Det fattas även litteratur från olika 

delar av världen och sagor, myter och sånger. Qnoddarnas värld svenska årskurs 1 brister 

också när det gäller texter från olika delar av världen och sagor, myter och sånger. Det 
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digitala läromedlet ger heller inte eleverna chansen att förstå uppbyggnaden av en faktatext 

utan att läraren bygger vidare på det eller erbjuder att eleverna själva kan skriva en faktatext. 

Vidare är det inget som säger att dessa mål inte uppfylls i läromedlens fortsättning för årskurs 

2 och 3. Ett läromedel behöver inte uppfylla alla kunskapskrav redan i årskurs 1. Båda 

lärarhandledningarna påstår att alla mål ska vara uppfyllda efter årskurs 3, om läraren följer 

deras serie (detta är ett förslag till vidare forskning). 

Uppsatsen granskar heller inte vad läromedlen förväntar sig att läraren ska göra för att 

komplettera läromedlen. Det innebär att uppsatsen granskat det som står i läromedlen och 

lärarhandledningarna om exempelvis att arbeta i par under självaste övningarna i boken, inte 

vad lärarhandledningarna vill kring för- eller efterarbete.  

Det för in diskussionen till läromedlens arbetssätt som är den andra frågan av uppsatsens 

frågeställningar. Qnoddarna använder sig ibland av parövningar där eleverna ska arbeta två 

och två, oftast handlar det om att eleverna ska spela spel mot varandra. Inget motsvarande 

finns i Den magiska kulan men det finns heller inget som antyder att eleverna inte får ta hjälp 

av varandra i övningarna, förutom när övningen tilltalar eleven genom att skriva du. 

Övningarna i läromedlen varierade mycket även om de kan kategoriseras under olika rubriker. 

Så när som på att spåra och skriva bokstaven, som är lika för alla bokstäver i båda läromedlen, 

finns massor av olika övningar, som även om några övar samma saker, inte blir för lika. 

Under övningar som tränar eleven i att hitta bokstaven bland andra bokstäver, så ska 

bokstaven i vissa övningar ringas in, andra fyllas i eller målas. Vid hör-övningar ska eleven 

ibland ringa in, skriva i eller dra en bild som de hör bokstaven i. Ibland ska de placera ut var i 

ett ord de hör bokstaven och vidare ska de kunna skriva inte bara bokstaven utan ord och hela 

meningar. Det finns även uppgifter som inte berörts tidigare så som rim (s. 87 & björnbär 2:1) 

och att träna lite engelska (s. 106 & hallon 9:11) i båda läromedlen. I Qnoddarna kunde 

eleven även träna på att känna igen olika känslor (körsbär 7:2) och lära sig ramsor (björnbär 

1:1). Känslor är något som även berörs i Den magiska kulans läxbok då eleven ska fylla i hur 

den känner sig av att ha läst vissa sidor. 

Det var inte svårt att hitta liknande rubriker som kunde användas till båda läromedlen. Båda 

läromedlen innehöll hitta bokstaven, lyssna efter bokstaven, skriva bokstaven, kluringar och 

flera likadana övningar. Dessa övningar liknade i sin tur varandra i de båda läromedlen även 

om skillnaden var att eleven skrev bokstaven i läroboken och drog bokstäver i det digitala.  
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Trots alla likheter finns det även skillnader mellan läromedlen. En av skillnaderna är att 

läroboken är uppdelad efter bokstäverna och ofta fokuserar övningarna på den bokstaven som 

eleven arbetar med. Ett exempel är när eleven ska dra rutor med kroppsdelar till rätt plats (s. 

72) på en målad människa. Då börjar alla orden på bokstaven H, för att det är bokstaven 

eleven arbetar med där övningen finns. När eleven ska arbeta med orden ja och nej sker detta 

under bokstaven V (s. 45). Då ska eleven svara ja eller nej på vissa frågor och de flesta 

frågemeningarna innehåller minst ett V. I Qnoddarna däremot är arbetet inte lika styrt av 

bokstavsarbetet. När eleven arbetar med kroppen (körsbär 1:1) börjar inte alla orden på en 

särskild bokstav och vid arbetet med ja och nej (hallon 4:1) finns det heller ingen speciell 

bokstav som förekommer i alla frågor. 

I Den magiska kulan är det även repetitioner efter var fjärde bokstav (alltså sex stycken 

repetitioner) och sedan finns det några avslutande sidor som tränar på hela alfabetet. I 

Qnoddarna är repetitionerna inte lika tydliga. För bokstavsarbetet finns två repetitioner då 

eleven ska lyssna vilken bokstav som gömmer sig i en ballong och sedan trycka på rätt 

bokstav. Däremot finns det fler repetitions tillfällen på exempelvis vokalarbetet och eleven 

kan även göra om en uppgift hur många gånger som helst. I läroboken blir det krångligare att 

göra om samma uppgift då eleven behöver sudda. 

Ett annat resultat som går att diskutera är ifall den förprogrammerade innebörden av bilderna i 

Qnoddarna påverkar eleverna. Eleverna kan bli mer låsta på ett rätt och fel än vid exempelvis 

Den magiska kulan där en bild kan få flera innebörder. Exemplet ovan var om en melon kan 

tolkas som en vattenmelon, honungsmelon eller bara som melon. Tolkas melonen som en 

vattenmelon kan den ringas in även för bokstaven V, vilket inte är fallet för vid Qnoddarna 

där den enbart betyder melon. Det gör att eleverna behöver tänka mer lika vid arbetet i det 

digitala läromedlet medan den har mer frihet att tolka själv i läroboken. Samtidigt kan det 

vara svårt att förstå alla tolkningar för läraren och det krävs då mer arbete att fråga eleverna 

varför de ringat in vissa bilder. 

Efter att ha diskuterat bilders innebörd i form av rätt och fel kan även läromedlens respons 

diskuteras. Qnoddarna gav en snabb respons vilket gör att eleverna direkt vet hur det går för 

dem vilket uppskattas av elever enligt Estling Vannestål (2011, s. 236 & 241). Läraren 

behöver heller inte anstränga sig lika mycket kring rättning, utan kan gå in på lärarklienten 

och se hur det går för eleverna. Det gör emellertid att alla bilder och ord måste ha ett precist 

svar och det påverkar elevernas egen chans att tolka. För exemplet med faktatexterna ser inte 
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heller läraren om svaren blivit rätt eller fel då programmet ger rätt för alla svar. I Den magiska 

kulan däremot kan eleverna tolka relativt fritt och bara de förklarar varför en bild är vald så 

kan de få rätt av läraren. För läraren blir det förvisso mer arbete då den behöver rätta alla 

läroböcker och tolka elevernas svar, för att veta hur det gick för eleverna. Det gör även att 

eleven behöver vänta på att veta om den gjort rätt eller fel och det kan dröja länge innan den 

hinner rätta de fel som blivit eftersom arbetet antagligen fortsätter framåt vid nästa 

arbetstillfälle. Det tar även tid att sudda bort det felaktiga i boken mot att bara börja om som i 

det digitala läromedlet. 

Något som upptäcktes under uppsatsens gång var att även Den magiska kulans serie ABC-

klubben hade appar att ladda ner för serien till ipads. Dessa kostar dock också pengar, men de 

erbjuder eleven emellertid chans till ljuduppläsning och digital träning. Där finns liknande 

övningar som i arbetsboken, som alfabetets träning, hitta ordet, skriva och höra med mera. 

 

5.1. Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att studera hela Den magiska kulan serien för årskurs 1 och 

jämföra med målen i läroplanen Lgr 11. Möjligheten finns även att studera hur läromedlen 

utvecklas och följer Lgr 11 för arbetet i årskurs 1, 2 och 3, om de olika årskurserna 

tillsammans uppfyller alla Lgr 11:s mål i svenska. Ett annat förslag är att studera läslärorna 

för respektive läromedel som finns med i denna uppsats eller att observera hur läromedlen 

används i klassrum. Vidare kan läromedlen studeras utifrån sina lärarhandledningar. Vad får 

läraren veta från lärarhandledningen mot vad som erbjuds eleven att arbeta med i arbetsdelen? 

Det sista förslaget på vidare forskning är att studera ABC-klubbens app och jämföra med ett 

annat digitalt läromedel för att se likheter och skillnader.  

 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till Natur & Kultur som gav mig en gratis provtid av 

Qnoddarna så att denna uppsats blev möjlig! Jag vill även tacka min handledare som hjälpt 

mig under uppsatsens gång och skolorna som varit snälla och lånade ut Den magiska kulans 

arbetsbok och lärarhandledning. Till sist vill jag tacka mina fantastiska vänner och min familj 

som stöttat mig när arbetet känts tungt! TACK! 
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Bilder: 

Jag har mailat till Natur & Kultur som godkänt förfrågan att ta med bilder i uppsatsen.  

Bild 1: Qnoddarna. Svenska startsida. 

Bild 2: Den magiska kulan. S. 3- Vem är du? 

Bild 3: Qnoddarna. Blåbär 2:1- Spåra A. 

Bild 4: Qnoddarna. Blåbär 1:2- Ser du S? 

Bild 5: Qnoddarna. Blåbär 1:3- Hör du S? 

Bild 6: Den magiska kulan. S. 44- Var hör du V? 

Bild 7: Den magiska kulan. S. 39- Skriv i I. 

Bild 8: Qnoddarna. Lingon 3:1- Måla efter instruktioner. 

Bild 9: Den magiska kulan. S. 59- Ordfläta för bokstaven K. 

Bild 10: Qnoddarna. Hallon 4:6- En ska bort. 

Bild 11: Den magiska kulan. S. 91- Faktatext om grodan. 

Bild 12: Qnoddarna. Björnbär 6:1- Berättelse. 

Bild 13: Qnoddarna. Blåbär 4:6- Hitta alla T. 

 

 

 


