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Abstract 
The purpose of the thesis is to investigate the study material and their structure. The study 

also increases the understanding of abilities, central content and knowledge requirements that 

the study material mediates, also including writing exercises. The study composes of a study 

material analysis of five materials used in Swedish education for children in grade one. The 

study materials content is analyzed both qualitative and quantitative from a sociocultural per-

spective.  

 

A qualitative and quantitative subject analysis has been performed on five study materials, 

where the analysis investigates the study material from the aspects of syllabus's abilities, cen-

tral content and knowledge requirements associated with writing. It investigates what the sim-

ilarities are between the study materials' fulfillment of the chosen analysis variables and the 

phases, but also their similarities. In the study, it was also tried to make visible what the study 

materials contain and how they are presented. Qualitatively and quantitatively analyze got dif-

ferent analysis variables concerning the writing of different text types as well as the alphabet, 

alphabetical order and lettering form. The analyze showed a result where the teaching aids are 

structured in a varied way and focus on varying degrees in different parts of the analysis vari-

ables. It is not obvious that the study materials contain every variable, but there were only 

three of the five selected study material that clearly contained them. The study material has a 

big difference in the variety of exercises and the number of exercises concerning the fulfill-

ment of the syllabus's abilities, central content and knowledge requirements.  
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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet är att undersöka läromedels upplägg och utformning. Undersök-

ningen har även som syfte att öka förståelsen för vilka förmågor, centrala innehåll och kun-

skapskrav som läromedel förmedlar och inkluderar skrivövningar. Undersökningen består av 

en läromedelsanalys av fem läromedel i svenska avsedda för årskurs ett. Innehållet i läromed-

len analyseras såväl kvalitativt som kvantitativt utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

 

Det har utförts en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys av fem läromedel, där studien un-

dersöker utifrån delar av kursplanens förmågor, centrala innehåll och kunskapskrav tillhö-

rande skrivning. Det studeras vilka likheter och skillnader av läromedlens uppfyllelse av de 

valda analysvariablerna och faserna, men också likheter. I studien har det även försökt synlig-

göras vad läromedlen innehåller och hur de presenteras. Kvalitativt och kvantitativt har olika 

analysvariabler rörande skrivande av olika texttyper samt alfabet, alfabetisk ordning och bok-

stävers form utförts. Analysen visade ett resultat där läromedlen är uppbyggda på ett varierat 

sätt och fokuserar i varierande utsträckning på olika delar av analysvariablerna. Det är inte en 

självklarhet att läromedlen innehåller varje analysvariabel, utan det var endast tre av de fem 

utvalda läromedlen. Läromedlen har stora skillnader i variation av övningar och mängd öv-

ningar rörande uppfyllelse av kursplanens förmågor, centrala innehåll och kunskapskrav.  
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1 Inledning 
I denna studie analyseras hur fem läroböcker i ämnet svenska är strukturerade, vad innehåller 

de för övningar samt om läromedlen förmedlar vad enskilda övningar handlar om, men inte 

alltid. Läroböcker kommer i följande studie att benämnas som läromedel (för definition se 

diskussionen i kap. 2.3). Att analysera läromedel är ett viktigt område eftersom läromedel har 

en dominerande roll och en central position i skolans undervisning i allmänhet, samt i olika 

ämnen (Ammert, 2011b, s. 25). Forskare har uppmärksammat att lärare ofta stöter på problem 

vid val av läromedel och har även ansvar för att förstå hur läromedel överensstämmer med 

kursplanen (Ammert, 2011a, s. 17). Det är inte alla lärare som undersöker graden av överens-

stämmelse utan litar blint på att läromedel följer kursplanen (Nelson, 2012, s. 18).  Lärarens 

ansvar är att studera och analysera läromedlen innan de används i undervisningen. Uppmärk-

sammandet av denna brist i undervisningen väckte mitt intresse för att studera och analysera 

fem utvalda läromedel som behandlar ämnet svenska. Studiens fokus ligger på skrivprocessen 

hos elever i årskurs ett.  

 

Det finns en rådande brist av läromedelsanalyser enligt Wikman (2004, s. 14), vilket Hajdin 

och Divjak (2016, s. 21) instämmer i, då det sker mer forskning kring vad läromedel har för 

olika användningsområden i undervisningen. De läromedel som används kritiseras ofta utifrån 

deras struktur, då detta kan vålla problem för eleverna (Nelson, 2012, s.17–18).   

 

Idén som ligger till grund för denna studie har utvecklats under mina år som lärarstudent, där 

jag under min verksamhetsförlagda utbildning mötte en svenska undervisning som inte utgick 

ifrån läromedel, vilket var något jag tidigare inte hade varit med om. Med anledning av detta, 

samt det ovannämnda, har jag valt att skriva mitt examensarbete om hur läromedel är upp-

byggda och om de skiljer sig mycket åt gällande lärandemålen inom svenska-ämnet.  

 

De resultat som analysen leder till kommer att redovisas i förhållande till relevant forskning, 

samt litteratur inom ämnet. Min undersökning kommer beskrivas inledningsvis med ett syfte 

och två frågeställningar, följt av ett avsnitt med tidigare teori och forskning. Därefter present-

eras en metoddel, resultat och analys, samt en avslutande diskussion.  
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka olika läromedels upplägg och utformning i svenska 

för årskurs ett. Studien syftar till att öka förståelsen för hur läromedel inkluderar de förmågor, 

centrala innehåll och kunskapskrav som föreskrivs i kursplanen för svenska för området skri-

vande.  

1.2 Frågeställningar 
Mina frågeställningar är följande:  

ñ Motsvarar läromedlens kvalitativa innehåll mot kursplanens angivna förmågor, 

centrala innehåll och kunskapskrav?  

ñ Svarar den kvantitativa fördelningen i läromedel mellan olika arbetsområden mot 

kursplanens angivna förmågor, centrala innehåll och kunskapskrav?  
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2 Teori och tidigare forskning 
I denna del kommer jag att redogöra för tidigare forskning om läromedel, läromedels roll i 

undervisningen, hur läromedel granskas och har granskats samt hur läromedel uppmärksam-

mas i styrdokument. Forskningen kommer att kopplas till det sociokulturella perspektivet som 

är studiens teoretiska utgångspunkt.   

2.1 Sociokulturella perspektivet 
Enligt Säljö (2000, s. 9) handlar det sociokulturella perspektivet om att människan utvecklar 

kunskaper i olika sociala sammanhang. Han anger i sin bok Lärande och kulturella redskap 

(2013, s. 12) att perspektivet på lärande och utveckling rörande människans utveckling av för-

mågor som bland annat att läsa och skriva. Lev Vygotsky (1930, s. 77) som är förgrundsge-

stalten inom teorin såg skolmiljön som en plats där eleven ska ges möjlighet att möta och 

tillägna sig kunskaper. Kunskaper som grundläggande vetenskapliga kunskaper. Säljö (2013, 

s. 13–14) menar att kunskaperna ska ge möjlighet till en förståelse av olika processer i vårt 

samhälle. Språket byggs upp, enligt detta synsätt, på ett socialt plan med hjälp av kommunika-

tiva processer genom samspel tillsammans med andra människor som ger eleven möjlighet att 

uttrycka sig. Undervisning har en betydande roll för individens lärande och utveckling. 

Undervisningen ska byggas upp av metoder som ska bidra till lärande. Säljö (2000, s. 20) me-

nar att en grundläggande aspekt i det sociokulturella perspektivet är begreppet redskap som 

även kan kallas verktyg. Redskap kan vara språkliga (intellektuella) samt fysiska som vi an-

vänder för att förstå vår omvärld.   

 

Människan kan använda samt utveckla både fysiska och språkliga redskap, men det är inter-

aktionen mellan redskapen som är det sociokulturella perspektivet. Redskap och verktyg be-

höver inte enbart vara konkreta föremål som läromedel utan det kan också handla om språket 

som används för att hjälpa människor att förstå omvärlden med hjälp av konkreta föremålen. 

Även fysiska redskap kan användas för att lösa intellektuella dilemman som uppstår, de hjäl-

per till att handla i den fysiska verkligheten (Säljö 2000, s. 20–22). Ur ett sociokulturellt per-

spektiv kan läromedel betraktas som ett fysiskt redskap som hjälper eleven att utvecklas samt 

förstå sin omvärld, såsom föreskrivs i styrdokumenten. 
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Skolinspektionen (2011, s. 10) uppger att läromedel kan påverka elevernas resultat i samar-

bete med den enskilda lärarens kompetens, intryck från omgivningen, elevernas föreställ-

ningar om ämnet, omvärlden och människan. Skolinspektionens koppling till det sociokultu-

rella perspektivets inverkan i kunskapsutveckling är något som Säljö (2000, s. 10) påpekar. 

Han menar att kunskap utvecklas i sociala sammanhang, både i klassrummet och utanför. 

Detta pekar på att elevers kunskaper till stor del utvecklas och formas av erfarenheter, intres-

sen och social interaktion (Säljö, 2014, s. 251).  

 

Säljö (2000, s. 80–81) hänvisar ur det sociokulturella perspektivet om vårt intresse för 

huruvida vi förstår andra människor. Forskaren betonar vikten av att hur vi lär oss i praktiska 

sociala sammanhang och att vi utvecklar våra praktiska erfarenheter med hjälp av medierade 

redskap. Begreppet mediering/mediera står för hur om att världen hanteras med, tas från samt 

färgar av vår kultur och kulturens språkliga och fysiska redskap. Läromedel är ett exempel på 

en artefakt som kan ingå i kommunikativa sammanhang där samtal och andra former av inter-

aktion kan förekomma (2000, s. 186). Läromedel är också ett medierande redskap och kan de-

finieras som att författaren tillrättalägger ett material som riktar sig mot en tänkt läsare, där en 

anpassning görs utifrån vilken föreställning författaren har angående vad lärande innebär. Me-

dan Säljö (2000, s. 217, 219) påpekar också att läromedel kan ses som en typ av textgenre 

som är uppbyggd på opersonliga antaganden angående vad lärande utmärker sig som. Den är 

också skapad för att vara till användning för lärande i miljöer där det finns en generell mål-

sättning.  

 

Det sociokulturella perspektivet uppmärksammas inte i några av styrdokumenten, varken i lä-

roplanen, skollagen eller i andra förordningar. Men läroplanens (2018, s. 6) övergripande mål 

och riktlinjer inkluderar att eleverna ska få inflytande och delaktighet, vilket kan jämföras 

med grundsynen inom det sociokulturella perspektivet.  

 

2.3 Begreppet läromedel samt dess roll i undervisningen  
Säljö (2000, s. 186-187) beskriver läromedels innebörd som en anpassning av ett innehåll uti-

från företeelser om vad lärandet innebär. Användandet av läromedel har minskat i undervis-
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ningen, vilket kan vara en av orsakerna till det sjunkande kunskapsresultatet (Skolinspekt-

ionen, 2011, s. 9). Skolverket (2006, s. 7–9) menar att det inte finns en klar definition av vad 

läromedel är utan har en bred definition. Läromedel behöver inte enbart vara skriftliga 

material utan kan vara internet, dataprogram och så vidare. I läroplanen från 1980 har begrep-

pet läromedel enligt Skolverket (2006, s. 9) en bredare definition. Enligt Lgr 80 (1980, s. 52) 

är läromedel det som används för att eleverna ska nå uppsatta mål i kursplanen. Skolverket 

(2006, s. 14) framför att läromedelsbegrepp inte definieras i styrdokument som skollag, olika 

förordningar och kursplaner. Skolinspektionen (2011, s. 8) belyser läromedel som redskap för 

lärare i användandet för att eleverna ska uppnå de pedagogiska målen och en tidsenlig utbild-

ning. Wikman (2004, s. 17) förtydligar att läromedel har framtagits för att syfta till att ele-

verna uppfyller målen för undervisningen. I LPF94 (2000, s. 16) uppmärksammas att rektorn 

har ansvar för att eleverna får ta vid läromedel som är av god kvalitet.  

 

Reichenberg och Lundberg (2011, s. 318) belyser i Ammerts bok att de ser läromedel som en 

källa för lärande (Ammert, 2011a). Medan Wikman (2004, s. 18) även uppger att läromedels 

uttänkta roll är att de ska användas för att utveckla kunskaper i speciella sociala situationer 

som vid skolarbete i och utanför skolan. Englund (1999, s. 327) menar att läromedel ger en 

gemenskap och sammanhållande roll, inte bara tankemässigt ideologiskt utan också praktiskt. 

Läromedel garanterar kunskaper och har en auktoriserad roll. Läromedlet ska underlätta för 

lärarna då utvärdering sker av kunskaper hos eleverna. Det har också en disciplinerande roll i 

undervisningen.  

 

Skolinspektionen (2011, s. 10) förmedlar synsättet att läromedel inte bara kan utgöra en selek-

tiv ram utan även en sammanhållande som kan styra undervisningen. Läromedel ger ett befäs-

tande av en samsyn kring kunskaper som utvecklas, olika perspektiv, normer samt värde-

ringar. Men det är ämnet i sig samt läraren som reglerar hur styrande undervisningen blir av 

läromedlen. Även Englund (1999, s. 327) uppmärksammar hur läromedel kan styra undervis-

ningen, vilket även kan vara ett hinder för att eleverna ska få utföra egna aktiviteter, gå egna 

vägar till kunskap samt utveckla egna kunskaper. Englund (1999, s. 329) redogör för att om 

undervisningen i skolan sker utifrån traditionella former och om läraren använder sig av läro-
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medel och dess delar samt avsnitt till underlag för sin planering, kan det resultera i att elevin-

flytandet begränsas. En del lärare är ofta beroende av läromedels stoffurval vilket kan resul-

tera i att elevernas möjligheter att påverka undervisningen begränsas.  

 

2.4 Läromedels utformning 
Läromedelsforskning har senaste decenniet fokuserat på att forska om läromedels utformning 

och inte i lika stor utsträckning på läromedlets innehåll. Skolinspektionen (2011, s. 8) anger 

att det inte är alla lärare som kontrollerar läromedlens överensstämmelse med kursplanen, 

utan en stor del av lärare ute i verksamheten har ett förtroende för att läromedlens innehåll är 

utformat utifrån kursplanen. 

 

Det språk som används i läromedel är av stor vikt för att eleverna ska förstå, men också för att 

det ska väcka deras intresse för ämnet och en läslust, menar Reichenberg (2000, s. 4–5). Tex-

tens utformning är också av stor vikt att den är välstrukturerad och framställd med ett förståe-

ligt språk för eleverna menar Wikman (2004, s. 14). Av marknadsmässiga skäl har bokförlag 

blivit mer måna av att inkludera begrepp och uttryck som är användbara (Ammert, 2011b, s. 

31). Att skapa förenklade och lättlästa texter i läromedel är dock ofta författarna, enligt 

Reichenberg & Lundberg (2011, refererade i Ammert 2011, s. 325), skeptiska till av olika an-

ledningar, men den lättlästa och förenklade texten kan vara bra också då de kan öka chansen 

för att texten ger en klarhet om eleverna intar ett läsarperspektiv (Ammert, 2011a).  

 

En text är lättläst i allmänhet om texterna är korta; de har en författarröst som medför ett per-

sonligt tilltal och texten består av inte bara av korta meningar utan också långa. Den innehål-

ler även ord som får meningar att hänga ihop och texten innehåller inte några långa substantiv 

eller främmande ord samt passiv form och abstrakta begrepp utan innehåller istället mer tyd-

liga förklarande orsakssamband och praktiska exempel (Lundberg & Reichenberg, 2008, s. 8). 

Om texten i läromedel har mer ett personligt läsartilltal kommer informationstätheten att 

minska menar Lundberg och Reichenberg (2008, s. 8,52). Att ha ett personligt läsartilltal me-

nas att författarrösten talar till läsaren när den läser i läromedlet. Men om en text innehåller 

abstrakta substantiv kan det bidra till en svårläst text, då informationstätheten ökar.  
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Reichenberg och Lundberg (2011, refererade i Ammert 2011, s. 318, 324, 327) belyser att för-

fattarna kan i vissa fall överskatta elevernas läsförmåga när de utformar läromedlens texter. 

När läromedel bedöms och väljs ut finns riktlinjer som berör läromedlens texter och deras till-

gänglighet och upplägg. Riktlinjerna handlar till viss del om organiserande, planerande samt 

utformningen av texterna. En text kan ha ett personligt tilltal med lockande, roande och infor-

mativa rubriker. Texten bör inte ha meningar och stycken som belastar läsaren, rubrikerna bör 

vara informativa, lockande och roande. Texterna bör ha en varierande meningsuppbyggnad 

och meningslängd, texterna ska samspela med bilderna, samt att läsaren ska känna en rytm, 

musik och andning vid högläsning (Ammert, 2011a).  

 

2.5 Faktorer för val av läromedel 
Skolverket (2006, s. 79–80) skriver att en stor andel lärare har en påverkan av vilka läromedel 

som används i undervisningen, förutsatt att de inte kostar mer än skolans budget medger. 

Skolverket (2006, s. 9) skriver vidare att när läromedlen tidigare blev granskade fick lärarna 

tips på lämpliga läromedel i kursplanen. Numera har även kollegor ett inflytande över val av 

läromedel för lärarna, vilket Ammert har diskuterat (2011b, s. 35). Ammert tar även upp att en 

faktor att tänka på vid utformning av läromedel är att de bör vara skräddarsydda för de tänkta 

eleverna (Whitling & Hansen, 2011, s. 90).  Faktorer att tänka på är att eleverna ska förstå vad 

det står i läromedel, de ska möta eleverna på den nivå de ligger på, de ska vara åldersmässigt 

anpassade, ämnesmässigt samt språkmässigt (Ammert, 2011a). Skolverket (2006, s. 10) för-

tydligar också att ekonomiska resurser har en betydande roll vid valet av läromedel, liksom 

även lärarens egen kompetens i ämnet och den pedagogiska syn läraren har samt de olika be-

hov eleverna har och förutsättningar som är viktiga att tänka på vid valet. Resultatet av en en-

kätundersökning som utfördes av verksamma på Skolverket, vilket visade att grundskolans 

läroplan, kursplaner och betygskriterier har en betydande roll vid valet av läromedel (Skolver-

ket 2006). Enligt Skolinspektionen (2011, s. 8) finns det numera en risk med att lärarna litar 

på att läromedel följer styrdokumentens riktlinjer utan att kontrollera dem liksom att valet av 

läromedel samt användningen av dem ofta sker utifrån layouten samt läromedlens utformning 

istället för läromedlets innehåll.  
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2.6 Granskning av läromedel 
Enligt Skolverket (2006, s. 9) och Johnsson Harrie (2009, s.10-11) var det tidigare statens an-

svar att reglera läromedels användning och val av läromedel samt hur läromedels upplägg och 

utformning skulle se ut, med andra ord, vad de skulle innehålla genom granskning av lärome-

del. Skolverket (2006, s. 9) uppmärksammar att granskningen genomfördes för att skolorna 

skulle bli likvärdiga och enhetliga. Under 1930- talet var läromedel i undervisningen ett av de 

viktigaste hjälpmedlen för eleven, därmed upplyser Johansson Harrie (2009, s.9-10) om att 

det var av extra stor vikt att läromedelsgranskningen som utfördes då höll en bra kvalité. Men 

uppfattningen av bra kvalité kunde tolkas olika, påpekade Johansson Harrie. Uppfattningarna 

kunde bero på ekonomiska argument som att “ju fler dåliga böcker som rensades bort, desto 

färre böcker fanns tillgängliga och därmed blev det större upplagor och lägre priser” (Johns-

son Harrie, 2009, s. 59). Även läromedlens kvalitet och överenstämmelse mot kursplanen dis-

kuterades (Johansson Harrie 2009, s. 12-13, 62). Utöver att läromedel uppfyllde kursplanens 

krav så undersöktes även om de var moderna, i både innehåll och utformning, samt om de var 

objektiva och anpassade till elevernas förkunskaper och förmågor. Mellan 1938-1974 fanns 

det en obligatorisk läromedelsgranskning i alla ämnen. Beträffande om läromedlet var god-

känt eller inte var det ett beslut som fattades av Statens läroboksnämnd mellan ca 1980–1990; 

därefter skulle de endast ge yttrande om läromedel men inte bedöma dem. Från 1974 och 

framåt var det endast läromedel i samhällsorienterade ämnen som blev granskade (Johansson 

Harrie 2009).  

 

Johansson Harrie (2009, s. 107-110, 221-223) belyser att under decentraliseringen av skolan 

började förhandsgranskningen av läromedel att avvecklas på den centrala nivån. Att ha för-

handsgranskning på en central nivå ökade innan ett förtroende etablerades för kommunernas 

profession. Avvecklandet resulterade i att ansvaret av bedömning av läromedel och deras kva-

litét övergick till lärarna, där de skulle bedöma och välja läromedel utifrån styrdokument. 

1991 avvecklades den svenska statliga förgranskningen av läromedel som tidigare gjorde att 

läromedel fick en mer legitimerande funktion. Med det menas att läromedel var granskade uti-

från styrdokumenten. Användes läromedel så visste läraren att eleverna fick ta del av det styr-

dokumenten innehöll.  
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Numera, såsom Johansson Harrie (2009, s. 10, 29) diskuterar, har marknadens producenter 

samt konsumenter, ett ansvar att avgöra läromedels kvalitet som används i undervisningen. 

Författarna, förlagen samt också lärarna, har som ansvar att granska, tolka och kritisera de 

läromedel som används i undervisningen. Lärarna har som ansvar att använda sig av metoder 

som passar för att eleverna genom undervisningen ska nå mål som är uppsatta (Skolverket, 

2006, s.9). Stor andel lärare har ett förtroende för att läromedel har ett innehåll som är 

utformat utifrån kursplanen på ett korrekt vis menar Skolinspektionen (2011, s.8). Skolverket 

(2006, s. 11) belyser att utvärdering och granskning av det läromedel som tas in i 

undervisningen görs av en stor majoritet av lärarna, dock deltar eleverna sällan i 

utvärderingar. De blir inte heller delaktiga vid planeringen av undervisningen eller vid val av 

läromedel. De påpekar också att det därmed strider mot läroplanens mål rörande utvecklande 

av delaktighet samt inflytande vilket vidare försvårar valet av läromedel för lärarna som har 

uppgiften att stödja eleverna i deras lärande (Skolverket, 2006). Enligt Lgr11 (2018, s. 6-7) 

ska eleverna ges möjligheter att delta under planering som utvärdering av den undervisning 

eleverna stöter på dagligen och de ska också få utveckla förmågan att använda sitt inflytande 

för att ta ansvar. Eleven ska genom undervisningen i skolan stimuleras till att vilja ta ansvar, 

att ha ett inflytande inte bara på den fysiska skolmiljön utan även på den sociala och kulturella 

miljön. Utifrån det sociokulturella perspektivet belyser Säljö (2014, s.301-303) vikten av att 

elever genom undervisningen genom samspel tillsammans med andra ges möjlighet att ha 

inflytande i över sin egen utbildning, organisering av omvärlden samt formande av sitt 

tänkande genom kommunikation; allt för att främja elevers lärande (Lundgren, Säljö, & 

Liberg, 2014).  

 

2.7 Styrdokument 
Ammert (2011b, s. 29-31) belyser att läromedel har en slags väv av strukturella förutsätt-

ningar som bland annat lagstadgade styrdokument, där läroplaner och kursplaner har varit sty-

rande för utformningen. Läromedlens innehåll som överförs till eleverna svarar mot de krav 

som finns i styrdokumenten samt behov från elever samt lärare. Ofta är bokförlag vid skapan-

det av läromedel måna om att de svarar mot läroplanen av marknadsmässiga skäl (Ammert, 

2011a). I en rapport från Skolverket (2006, s.22) fastställer Englund att norska utvärderare har 

dragit en slutsats att läromedel har en legitimerande funktion för lärarna, med det menas att 

om läromedlen lärarna tar vid i undervisningen anses av dem fylla läroplanens krav, då kan 
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lärarna vara säkra på att undervisningen följer läroplanens mål, innehåll och principer. I 10 

kap. 10 § av Skollagen (SFS 2010:800) står det att elever utan kostnad ska få tillgång till 

böcker och andra verktyg och hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning.  

 

2.8 Definition av ämnesområdet skrivande 
Andersson (2017, s. 1) anger att skrivande kan vara inte bara en grundläggande färdighet för 

att kommunicera men utöver det också för att utveckla kunskaper i alla ämnen. Liberg (2007, 

s. 25-26) anger att vårt alfabetiska skriftsystem är baserat på bokstäver som i en kombination 

kan bli till större ord, fraser, satser, meningar samt tecken. Skriftspråket i sig består utan 

skrivtecken samt de normer och regler som gäller för skrivtecknens kombination. De barn 

som har en god fonologisk medvetenhet även har en god förmåga till att öka sina kunskaper 

för hur skrivtecknen kan användas inte bara i läsning utan också när eleven ska skriva. Hon 

visar också på olika ståndpunkter om kopplingar mellan fonologisk medvetenhet samt läs- 

och skrivutvecklingen, antingen har läs- och skrivutvecklingen en förutsättning av fonologisk 

medvetenhet men kan också vara tvärtom, medan andra forskare har ståndpunkten att den fo-

nologiska medvetenheten är i utvecklande samtidigt som läs- och skrivutvecklingen. Utveckl-

ingen av den fonologiska medvetenheten samt läs- och skrivinläsningen sker i interaktion med 

varandra (Liberg m.fl., 2007).  

 

Syftet med skrivandet upplyser Andersson (2017, s. 3) är för att kunna kommunicera samt för 

att utveckla kunskaper, med andra ord att lära. Skrivandet kan delas upp som extrovert och in-

trovert skrivande. Med extrovert menas att en text är skapad för att utge information, övertala 

med också för att övertala medan introvert skrivande mer används för att skapa minnesanteck-

ningar, organisera kunskaper eller utforska idéer. Andersson upplyser att skrivandet kan ses 

som situationsbundet, att kunskapen att skriva utvecklas i sociala och kulturella sammanhang.  

 

Liberg (2007, s. 26–28) belyser att barn lär sig skriva på olika vis, en del genom samtal om 

språket medan andra genom att själva försöka skriva. Genom att de testar att skriva själva 

samlar de på sig nya kunskaper om hur bokstäverna ser ut och låter. Utvecklandet av skrivan-

det handlar också om att utveckla förmågan att delta i språkliga aktiviteter. Vilka kunskaper 
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eleverna har i läsning och skrivning vid skolstart kan variera beroende på exempelvis hem-

bakgrund, kulturell som social bakgrund. För att underlätta skrivandet kan vara genom att 

göra texten mer levande med hjälp av bilder och informativa illustrationer. Liberg (2007, s. 

27–28)  belyser att det är viktigt att eleverna får möta den skriftspråkliga kulturen med dess 

specifika kulturella redskap som skriften, skriftspråkens genrer samt fysiska artefakter som 

böcker, skrivpapper och pennan. På så vis kan de få en ökad förståelse för betydelsen av att 

skriva samt också läsa. Genom att möta andra elever eller vuxna med annan skriftspråklig er-

farenhet kan de få förebilder att se upp till gällande skrivandet. Liberg (2007, s. 32, 36-37) i 

den egna läs- och skrivkunskapen är stödstrukturer som olika sociokulturella redskap samt 

normer som gör olika aspekter i språket mer påtagligt. Skrivning ingår i ett kommunikativt 

rum där samtalande, läsande och skrivande är förenat. Skrivningen utförs för att andra ska 

kunna läsa det skrivna men ibland också för att kunna samtala om det (Liberg m.fl., 2007).  

 

I forskningen betonas även att de miljöer som eleverna möter ska vara rika på böcker och 

skrivmaterial samt där vuxna är involverade kan öka elevernas möjligheter och vilja av att 

delta i aktiviteter rörande läsning samt skrivning, men också ger eleverna ökad chans att vara 

initierade (Liberg 2007, s. 30). Det är i dessa miljöer eleverna ofta inspireras och tar in läs-

ningen och skrivandet i leken med låtsasskrivande och låtsasläsande (Liberg m.fl., 2007).  

 

Liberg (2007, s. 40)  belyser att i samtliga läroplaner är det inte endast svenska ämnet som har 

till ansvar att utveckla elevernas språk och kunskapsutveckling utan alla ämnen har ett gemen-

samt ansvar (Liberg m.fl., 2007). Läroplanen (2018, s. 7) upplyser att skolan har som uppdrag 

att eleverna genom rika miljöer ges möjlighet att inte bara samtala och läsa utan också skri-

vande, vilket även ska utveckla elevernas kunskaper för att kommunicera samt utveckla en 

tilltro för elevens egna språkliga förmåga. Ett ansvar som skolan har är att ge eleverna möjlig-

heter att utveckla kunskaper under skoltiden rörande tal och skrift i det svenska språket på ett 

nyanserat och rikt vis.  

 

2.8.1 Berättande skrivning  
Lgr11 (2018, s. 258-259) anger att skolgången ska erbjuda en undervisning för eleverna som 

inkluderar skrivande av berättande texter. Vygosky (1930, s. 100) har dragit en slutsats om att 
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skrivandet i skolan ska vara meningsfullt och av relevans för eleverna. På Skolverkets hem-

sida presenteras modeller, bl.a. i form av ”Sagoprojekt” för hur lärare kan arbeta i undervis-

ningen aktivt med sagor och berättande för att bidra till kunskaper om hur elever kan uppfatta 

och hantera skillnader mellan fantasi och verklighet (Skolverket, Andersson u.å.). De handlar 

också om förflyttning till en fantasifullhet och sagovärldar. Med detta utvecklas kunskaper om 

språkets användningsområden men också genom användandet utvecklas kunskaper om olika 

texter som skrivs för olika sammanhang och syften.  
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3 Metod  
I denna del kommer jag att redogöra för vilket tillvägagångssätt jag har använt mig av vid 

undersökningen och urvalet av läromedel samt relevanta etiska ställningstaganden.  

3.1 Innehållsanalys 
 
Metoden som tillämpas för att besvara syftet och frågeställningarna för denna studie är inne-

hållsanalys. I föreliggande studie innebär det att olika läromedel analyserades och jämfördes 

gentemot kursplanen för svenska. Enligt Stukát (2011, s. 60) kan en sådan studie betecknas 

som en komparativ studie. Det som lyfts fram genom komparationen är vad som skiljer sig 

mellan läromedel samt mellan läromedel och kursplanen i svenska inom ämnesområdet skriv-

ning.  

 

Bryman (2018, s. 357–381) definierar att innehållsanalys bör genomföras med tanke på forsk-

ningsetik. Med det menas att det görs en objektiv, systematisk och kvantitativ beskrivning av 

det konkreta innehållet i texter samt också det manifesta innehållet i kommunikationen. Det är 

även en teknik, tekniken används för att dra, inte bara slutsatser utifrån en objektiv beskriv-

ning, utan också en systematisk beskrivning och specifikation av karakteristiska drag som 

finns i olika typer av kunskaper. Innehållsanalys kan inte alltid definieras som en forsknings-

metod utan den kan mer utgöra ett angreppssätt vid studien av dokument och texter, till skill-

nad från att ses som ett verktyg för att generera data. Men han menar ändå att den anses vara 

en forskningsmetod eftersom den har ett distinkt synsätt på analysen. Stukát (2011, s. 60) 

anger att innehållsanalys kan användas för att analysera en särskild text som ett läromedel ex-

empelvis. Kohl och Boréus (2018, s. 49–50) belyser att innehållsanalys kan vara en lämplig 

metod att använda sig av för att analysera och kategorisera samt ibland också räkna hur ofta 

något förekommer innehållsmässigt. När innehåll räknas görs en bredare analys istället för en 

djupare förståelse för vad texten innehåller. Innehållsanalys som metod syftar till att ett textin-

nehåll systematiskt bryts ned och kategoriseras, vilket utförs för att forskningsfrågorna ska bli 

besvarade så utförligt som möjligt.  

 

Kohl och Boréus (2018, s. 50) uppger att innehållsanalys kan kategoriseras för en del som 

endast en kvantifierad metod medan andra kvantitativ samt kvalitativ metod.  
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Med kvantitativ innehållsanalys menas att en forskare mäter eller räknar ut något innehålls-

mässigt i texter. Bryman (2018, s. 357) definierar det också som en forskningsstrategi som an-

vänds i de fall där målet rör sig om att komma fram till kvantitativa beskrivningar av rå-

materialet med hjälp av termer av de kategorier som innehållsanalysens regler specificerar. 

Kohl och Boréus (2018, s. 50-51) belyser att kvalitativ innehållsanalys innehåller kvantifie-

ring, men där komplexa texttolkningar krävs. Det handlar också om att systematiskt kunna be-

skriva innebörden av kvalitativa data genom att successivt kategorisera delar av ett material 

med hjälp av ett kodschema. De menar också att all innehållsanalys använder sig av kodning.  

 

Vid användning av innehållsanalys ligger ett stort fokus på att konstruera ett analysinstru-

ment, som exempelvis ett kodschema, som ska vara till användning vid notering av materialet 

med hjälp av kodningsenheter uppger Kohl och Boréus (2018, s. 58-61, 83) anger att. Kod-

ningsenheter kan vara ord, teman, argument, metaforer men också vad forskaren uppfattar i 

texterna. Det är av stor vikt att användandet av analysinstrument går till korrekt, detta för att 

kunna finna de mönster som är målet med analysen. Vid analysering av flera källor som jäm-

förs med varandra är det av stor vikt att det finns en systematik, att texterna analyseras på 

samma sätt, detta för att risken för felkällor ska minska. Bryman (2018, s. 357) belyser att 

forskaren innan innehållsanalysen ska specificera hur forskaren ska härleda olika delar av ett 

råmaterial, som läromedlens texter, till olika kategorier. Det ska klart och tydligt framgå hur 

forskaren ska bära sig åt för att kategorisera råmaterialets innehåll för att forskarens person-

liga värderingar inte i större utsträckning ska påverka processen.  

 

Bryman (2018, s. 377–381) lyfter fram fördelar och begränsningar med användandet av inne-

hållsanalys. Att använda innehållsanalys kan vara positivt eftersom den ger möjligheten att 

redogöra tillvägagångssättet av formandet av ett kodningsschema. Det finns inte några delta-

gare som påverkar det som ska studeras. Kohl och Boréus (2018, s. 60-61) tycker att det är en 

fördel att utföra en pilotstudie innan de aktuella undersökningarna utförs, detta för att kunna 

upptäcka brister med analysinstrumentet. Det är av fördel att använda samma sätt att jämföra 

och bedöma texter, vilken medför att fokusen inte ligger på ojämlikheter i bedömningarna 

utan istället ligger på textmaterialet. Bryman (2018, s. 377–381) lyfter fram att begränsningar 

som kan belysas är att kvaliteten på analysen hänger på kvaliteten av de dokument som den 

analyserar samt att det kan vara svårt att få svar på frågor som bygger på frågor som varför. 
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Kohl och Boréus (2018, s. 79-80) anger som begränsning även att en innehållsanalys tenderar 

att visa på det som är uttalat i större utsträckning än det som är outtalat. Det är det manifesta 

innehållet i texterna som oftast kodas.  

 

Utifrån syftet och frågeställningarna har en kvantitativt och kvalitativ innehållsanalys utförts. 

Den kvalitativa analysen användes för att analysera det innehållsmässiga, vad övningsuppgif-

terna rör sig om. Medan den kvantitativa analysen förekommer för att visa vilket utrymme de 

förekommande övningsuppgifter där elever övar och utvecklar skrivning i läromedel och hur 

de skiljer sig i antal sidor med skriv övningsuppgifter.  

 

Vad det innehållsmässiga innebär, kan utläsas ur Brymans (2018, s. 358) hänvisning från 

Content Analysis for the Social Sciences and Humanities "Innehållsanalys innebär varje tek-

nik som användes för att dra slutsatser utifrån en objektiv och systematisk beskrivning och 

specifikation av det karakteristiska i olika slags budskap” (Bryman, 2018, s.358). Innehåll ses 

som olika budskap som förmedlas i en text som med innehållsanalysen ska dras slutsatser 

från. Bryman menar även att när innehåll tolkas är det vilken innebörd samt meningen med 

texten. Innehållet i denna studie är övningsuppgifter som analyseras, där innehåller kan vara 

en tolkningsfråga men det är vilket syfte och budskap som förmedlas till eleverna. Syftet och 

tolkningen av övningsuppgifternas budskap kan påverka vilket resultat som visas i lärome-

delsanalysen.  

 

3.2 Urval och material 
Urvalet av läromedel för analys har skett efter ett noggrant övervägande. Läromedel finner vi 

i undervisningen i olika utformande, allt ifrån digitala verktyg till traditionellt utformade läro-

medel. Jag har i min studie valt att avgränsa mig till läromedel för årskurs ett för att kunna 

jämföra samma typer av läromedel riktade för samma grupp av elever. I min studie har en yt-

terligare avgränsning gjorts, eftersom studien inriktar sig mot arbetsområden mot skrivning. 

Fokus har i enlighet med syftet lagts på i vilken utsträckning innehåller läromedlen övnings-

uppgifter där eleverna övar att skriva enkla texter, alfabetet och den alfabetiska ordningen 

samt om innehåll som berör skriftspråkets formella struktur och då i synnerhet bruket av stor 

och liten bokstav samt punkt.  
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Det material som analyseras är läromedel från olika förlag, dock har två av dem utgetts vid 

samma förlag. Nedan kommer en översiktlig presentation av vilka läromedel som valts ut 

samt förlag.  

 
Tablå 1-Sammanställning av de läromedel som analyseras i studien 

Läromedel  Förlag Författare Utgivningsår Sidor 

Simsalabim Grund-

bok 1 

Studentlittera-

tur 

Eva Ingelsten 

Lillemor Pollack  

2015 96 

Prima svenska 1 gleerups Richard Hultén  2013 120 

Nya FORMA Språ-

ket ettan upplaga 2 

gleerups Richard Hultén 2018 120 

Livet i bokstavslan-

det årskurs 1 

Liber Ulf Stark, Ma-

rika Nylund Ek, 

Marie Trapp, 

Lena Pelovaara, 

Tarja Alatalo, 

Malin Wedsberg 
 

2015 84 

ABC- klubben åk 1 

Den magiska kulan   

Natur och kul-

tur läromedel 

Ingela Felth 
Sjölund, Pia 
Hed Andersson  
 
 

2011 111 

 

3.3 Fastställande av analysvariabler och excerpering 
Det som har kodats i läromedlen som har analyseras är skrivuppgifter och antal sidor skriv-

uppgifter relaterade till den förmåga, de centrala innehåll och kunskapskrav som har valts ut. 

För att öka studiens reliabilitet och validitet har avtalet av variabler och tolkningen av dem i 

relation till läromedlen diskuterats med verksamma lärare i årskurs ett för en förståelse för hur 

verksamma lärare i verksamheten tolkar förmågor, centrala innehåll och kunskapskrav ur 

kursplanen för svenska (se vidare nedan i avsnittet Metoddiskussion). 

Med utgångspunkt i bl.a. dessa diskussioner om läroplanens riktlinjer valdes följande analys-

variabler: 
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Förmågor 

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.  

(Skolverket, 2018, s. 257–258) 

Centralt innehåll 

• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt 

stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 

• Alfabetet och alfabetisk ordning. 

• Använda strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade till texternas 

typiska uppbyggnad och språkliga drag.  

(Skolverket, 2018, s. 258–259).  

Kunskapskrav 

• Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil  

• I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som 

eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.  

• Eleverna kan skriva berättande texter med en tydlig inledning, handling och avslutning.  

(Skolverket, 2018, s. 263) 
 

3.4 Den kvalitativa analysen 
I den kvalitativa analysen undersöktes det innehållsmässiga arbetsområden riktat till olika 

texttyper samt bokstävers form, alfabet och den alfabetiska ordningen. Analysen av 

läromedlen fokuserade på om de innehöll dessa analysvariabler och hur de presenteras för 

eleverna.  

 

3.5 Den kvantitativa analysen 
Analysen av den kvantitativa fördelningen i läromedlen av innehåll kopplat till de olika ana-

lysnivåerna utformades efter en indelning i nio frågor.  

 
Tablå 2- Sammanställning av olika faser som undersökts i läromedlen.  

Fas 1 Hur många sidor samt uppgifter innehåller läromedlet?  

Fas 2 Hur många sidor samt uppgifter behandlar skrivande i läromedlet?  
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Förmågor 
 

Fas 3 Hur många sidor och uppgifter behandlar att formulera sig och kommuni-

cera i skrift? 

Centrala 

innehåll 

och kun-

skapskrav 

 

Fas 4 Hur många sidor och uppgifter behandlar stor och liten bokstav, punkt, frå-

getecken och utropstecken samt stavning av vanliga ord och stavningsreg-

ler? 
 

Fas 5 Hur många sidor och uppgifter behandlar bokstävernas form, alfabet och 

alfabetisk ordning?  

Fas 6 Hur många sidor och uppgifter behandlar skrivande av texter med anpass-

ning till texternas typiska uppbyggnad och språkliga drag?  

Fas 7 Hur många sidor och uppgifter behandlar berättande texter med tydlig in-

ledning, handling och avslutning?  
 

Fas 8 Hur många sidor och uppgifter behandlar att skriva enkla texter med läslig 

handstil? 

 

3.6 Metoddiskussion:  
Under undersökningens gång har var jag varit i kontakt med aktiva lärare för att diskutera 

lärarnas uppfattning om och tolkning av läroplanens (2018, s. 257-264) föreskrifter angående 

förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav. Eftersom inte läroplanen anger i detalj 

undervisningens kvalitativa och kvantitativa omfång är det lärarlaget och eller den enskilde 

lärarens didaktiska val som avgör hur föreskrifterna omsätts i praktiken. På grund av detta 

förhållande behövs valet, och formuleringen av analysvariabler i denna studie diskuteras 

enskilt samt med två verksamma lärare som är aktiva i årskurs ett. Diskussionerna med 
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enskilda verksam lärare utfördes via muntliga samtal personligen samt genom 

mailkonversationer. Jag vill dock understryka att dessa konversationer endast hade som syfte 

att stärka läromedelsanalysens validitet och reliabilitet och inte för att undersöka hur lärare 

arbetar med läromedel eller deras syn på dessa. Frågor gällande lärarnas tolkningar om 

förmågor, centrala innehåll samt kunskapskrav ställdes och vi jämförde varandras tolkningar. 

Tolkningar antecknades för att användas vid undersökningen av läromedlen. Materialet 

kategoriserades sedan efter dessa lärarsamtal i de olika aspekter och frågor som visas i tablå 2.  

Förmågan som eleverna ska utveckla enligt läroplanen (2018, s. 257-258) för svenska är att de 

ska formulera sig och kommunicera med tal och skrift, men i denna studie är det endast 

skriften som inkluderas. I analysen har kategoriseringen av de textpartier i läromedlen som 

här betecknas som att ”formulera sig och kommunicera i skrift” valts utifrån att de uppfyller 

kriteriet att det uttryckligen sägs att de behandlar ”formulera sig och kommunicera i skrift”, 

samt i de fall eleverna skriver ord och meningar.  

 
Bild saknas 
Bild 1. Övning i Nya FORMA språket (Hultén, 2018, s.17), formulera och kommunicera i skrift  
 
Det finns dock fall som var mer problematiska som t.ex. när eleverna formar bokstäver och 

sådana inte räknats in/tagits med i kategorin. De är en del i förmedlandet och kommunice-

rande i skrift men för att räknas krävs det att bokstäverna ska bli till ord och meningar för att 

förmedla något och användas för att kommunicera.  

 

Bild saknas 
Bild 2. Forma bokstäver övning i Prima (Hultén, 2013, s.22) 

 

Det centrala innehållet i kursplanen (2018, s. 258-259) omfattar alfabet och alfabetisk ordning 

betecknas som bokstävers form, alfabet och alfabetisk ordning i sammanhang de skriver och 

stavar. Eleverna övar på att skriva alfabetet, enstaka bokstäver samt forma bokstäver utifrån 

prickar.  

 
Bild saknas 
Bild 3. Alfabet och alfabetisk ordnings övningsuppgift i Prima (Hultén, 2013, s.22) 
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Då eleverna arbetar med språkets struktur enligt kursplanen (2018, s. 256-257) är målet att de 

ska kunna använda sig av versaler och sedan med gemener, använder sig av skiljetecken på 

rätt plats i en mening. De ska även använda sig av stavningsregler för vanligt förekommande 

ord för eleverna. Eleverna ska utöver detta också kunna stava ord som eleven själv ofta an-

vänder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Eleverna ska också kunna stava 

ord som är elevnära, ord som eleverna möter i vardagen eller böcker de läser. Enligt Liberg ( 

2007, s. 31) bygger ofta barns skrivande på ord och meningar utifrån vad de har läst, sånger 

samt TV-program. I analysen kategoriseras uppgifter som versaler, gemener samt skiljetecken 

när de betecknas som ”versaler, gemener samt skiljetecken ” samt skiljetecken, samt de upp-

gifter och texter som behandlar att skriva meningar där ”versaler, gemener samt skiljetecken ” 

bör inkluderas.  

Ett exempel på ett textställe som analyserats som tillhörande kategorin ”versaler, gemener 

samt skiljetecken ” är följande uppgift där eleverna ska skriva en berättelse där de använder 

sig av gemener, versaler samt skiljetecken.  

 

Bild saknas 
Bild 4. Övningen ”skriva berättelsen” i Prima (Hultén, 2013, s.101) tränar utöver eleverna på att skriva berät-

telse även att använda sig av gemener, versaler och skiljetecken när de skriver meningar och ord.  

 

Det finns dock fall som var mer problematiska som t.ex. ”pennan på pricken”, den tränar ele-

verna på gemener och versaler men inte när eleverna ska använda det, hur de använder det 

samt i ett sammanhang, som vid formandet av meningar och ord.  

 

Bild saknas 
Bild 5. Övningen i Nya FORMA språket (Hultén, 2018, s.99) övar eleverna i bokstävers form än versaler och 

gemener.  

 

I analysen har kategoriseringen av de textpartier i läromedlen som här betecknas som "stav-

ningsregler/stavning" valts utifrån att de uppfyller kriteriet att det uttryckligen sägs att de be-

handlar stavning/stavningsregler, samt de texter som behandlar skrivande av enstaka ord. 

 

Bild saknas 
Bild 6. Övningen i Simsalabim (Ingelsten & Pollack, 2015, s. 93) övar stavning och stavningsregler av vanlig 

förekommande ord.  
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Det finns dock fall som var mer problematiska som t.ex. exempel när eleven ska fylla i en el-

ler ett och sådana har inte räknats in och tagits med i kategorin. Det räknas mer till ordkun-

skap än till stavning och stavningsregler.  

 
Bild saknas 
Bild 7. Övningen i Den magiska kulan (Felth Sjölund & Hed Andersson, 2011, s. 36) räknas till ordkunskap.  

 

Enligt Lgr 11(2018, s. 258-259)  ska eleverna arbeta med olika strategier för att skriva olika 

typer av texter, anpassa texterna till vilka typiska drag gällande uppbyggnad och språkligt är 

min tolkning att eleverna ska skriva texter som berättande texter exempelvis sagor, berätta om 

deras rum samt också beskrivande texter som faktatext. Även dikter och faktatexter ska de få 

träna på att skriva. Med andra ord ska eleverna träna på att skriva berättande och beskrivande 

texter. Andersson (2017, s. 6) förklarar att vad som är typiskt för en beskrivande text är när 

eleven skriver om sitt favoritdjur och de engagerar sig i textaktivitetens beskrivning. Det är 

typiskt för språket att använda statiska verb som ”ha”, ”vara” och ”bestå av”. Kunskapskravet 

(2018, s. 263-264) anger endast att eleverna ska i slutet av årskurs tre skriva berättande texter 

som innehåller en tydlig inledning, handling samt avslutning. Andersson (2017, s. 6) anger att 

den språkliga aktiviteten att skriva berättelser omger oss genom spel, filmer och sagor. Berät-

tande förekommer i skolan när eleven skriver texter i olika skönlitterära genrer där sagor, 

deckare samt noveller inkluderas. Jonsson (Skolverket, Andersson u.å.). lyfter fram sagor när 

hon redogör för berättelser i undervisningen. På Skolverkets hemsida presenteras modeller, 

bl.a. i form av ”Sagoprojekt” av Carin Jonsson där hon belyser att styrdokument och modern 

språkforskning ofta använder förklaringar för vad berättelse genom att säga att en berättelse 

har en berättelsestruktur, en begreppsläggning, metoder samt strategier för lärande. Men om-

fattar också ett bestämt innehåll. I analysen har kategoriseringen av de textpartier och uppgif-

ter i läromedlen som här betecknas som "olika texttyper" valts utifrån att de uppfyller kriteriet 

att det uttryckligen sägs att de behandlar olika texttyper som berättande texter, beskrivande 

texter samt presenterande texter, vilket inkluderar berättelser, sagor, dikter, presenterande tex-

ter samt faktatexter.  
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Ett exempel på ett textställe som analyserats som tillhörande kategorin "olika texttyper" är 

bild 8, där eleven ska skriva en berättelse där hen ska fylla i en början, vad som händer, hur 

går det samt hur slutar berättelsen.  

 

Bild saknas 
Bild 8. Övningen i Nya FORMA språket (Hultén, 2018, s.25) övar eleverna på olika texttyper, berättande text 

med tydlig inledning, handling och avslut.  

 
I kunskapskraven i kursplanen (2018) inkluderas att eleverna ska skriva enkla texter med läs-

lig handstil. I analysen har kategoriseringen av de textpartier i läromedlen som här betecknas 

som "läslig handstil" valts utifrån att de uppfyller kriteriet att de behandlar skrivande av en-

staka ord och meningar.  

Ett exempel på ett textställe som analyserats som tillhörande kategorin "läslig handstil" är öv-

ningen på bild 9, där eleven ska formulera sig med ordet vill.  

 

Bild saknas 
Bild 9. Övningarna i Livet i bokstavslandet (Stark, 2015, s.11) övar eleverna på sin läsliga handstil i samman-

hang som att forma meningar samt ord. 

 

Det finns dock fall som var mer problematiska som t.ex. exemplet nedan där eleven ska fylla i 

”s” efter namnen och har inte räknats in/tagits med i kategorin även om något läromedel har 

kategoriserat det som läslig handstil men enligt mig inkluderas inte detta kunskapskrav när de 

formar bokstäver utan det ska göras i ett sammanhang.  

 

Bild saknas 
Bild 10. Övningen i Livet i bokstavslandet (Stark, 2015, s.23) övar ordkunskap och bokstävers form, ”s”.  

 

Ur metoden utvinns det kunskaper kring syftet och de budskap som övningsuppgifterna för-

medlar till eleverna, vilka kunskaper som eleverna utvecklar. Med metoden kan kunskaper ut-

vecklas för läromedlens innehåll, upplägg och utformning om den som undersöker utgår ifrån 

beskrivningarna av analysvariablernas innebörd här ovan. Men att tolka övningsuppgifternas 

innehåll kan vara en brist med metoden. Den som är ute i verksamheten kan ha andra tolk-

ningar av vad analysvariablerna innebär och innefattar för övningar för att utveckla och inklu-

dera analysvariablerna. Därmed kan andra resultat framkomma. Andra brister med metoden är 
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att beskrivningarna ovan av analysvariablerna kan vara utformade på så vis att de kan miss-

förstås vid förmedlandet av innebörden. För att komplettera undersökningen för att minska 

tolkningsskillnader av analysvariablerna hade intervjuer varit av stor vinst för att öka förståel-

sen för ökat antal verksamma lärares tolkning av analysvariablerna som var till hjälp vid ana-

lysen av läromedlen.  

 

3.7 Etiska ställningstagande 
Metoderna som tillämpas i denna studie innehåller inte intervjuer eller enkäter. Därmed kom-

mer inte några personuppgifter att samlas in eller beröras. Innehållsanalysen kommer även 

inte att kritisera några författare. Studien saknar etisk problematik som berör krav på konfi-

dentialitet, tystnadsplikt, sekretess samt anonymisering  

 

Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2017, s. 12) upplyser etiska principer som en forskare bör 

känna till samt också eftersträva. Som forskare har vi till uppgift att tala sanning om den 

forskning vi utför, utgångspunkterna för studierna ska granskas och redovisas medvetet, meto-

der och resultat ska öppet redovisas, kommersiella intressen samt andra bindningar ska öppet 

redovisas, forskningsresultat får inte stjälas från någon annan, med hjälp av dokumentation 

och arkivering ska en god ordning hållas i forskningen, som forskare ska vi sträva efter att 

inte bedriva någon forskning som på något vis kan skada människor, djur eller miljö och till 

sist ska det ges en rättvis bedömning av andras forskning. 

 

3.8 Reliabilitet och validitet 
Boréus och Kohl anger att en kvalitativ innehållsanalys ofta sätter tillförlitlighet före giltighet 

(2018, s. 80-82). När validiteten, giltighet av innehållsanalysen ska bedömas bör frågor ställas 

till undersökaren. Ger den information som uttrycks från innehållsanalysen tillräckligt för att 

kunna svara på forskningsfrågorna?  

 

Validiteten på undersökningen, hur giltig undersökningen är har följts och arbetats med under 

hela studien. Under hela undersökningen har jag ansträngt mig för att det ska bli en hög kvali-

tet på innehållsanalysen av läromedlen för att få ett tillförlitligt resultat samt information som 

jag behöver få fram för att svara på frågeställningarna studien bygger på. Jag har undersökt 

det som är av relevans utifrån syftet och frågeställningarna.  
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För att få ett trovärdigt och tillförlitligt resultat utfördes en första pilotstudie av läromedlen för 

att få en förståelse för om faserna som innehållsanalysen utgick ifrån behövde korrigeras och i 

så fall på vilket sätt. Resultatet av pilotstudien visade att ett förtydligande om vad varje fas in-

nebar behövde formuleras, så att risken skulle minska för fel i den kvantitativa undersök-

ningen. Detta ökar på så vid validiteten i undersökningen, i och med att innan analysen påbör-

jades avgränsades undersökningens variabler och omfång.  

 

Reliabiliteten för undersökningen har också övervägts. Med reliabilitet menas hur tillförlitligt 

ett resultat är, dvs. om resultaten från undersökningen skulle bli desamma om undersökningen 

skulle utföras ytterligare en gång till och inte ha påverkats av några slumpmässiga eller tillfäl-

liga betingelser (Bryman & Nilsson, 2018, s. 72). Att få samma resultat kan vara svårt vid en 

läromedelsanalys då olika personer skulle kunna göra olika tolkningar av vad övningarna trä-

nar och utvecklar hos eleverna. Men om man följer min metod och den definition jag har gjort 

bör det åtminstone bli ett liknande resultat. Vid den kvantitativa undersökningen användes ett 

så kallat kodningsschema där resultat och olika faser i detta fallet infördes. Ett schema som 

detta ökar reliabiliteten enligt Boréus och Kohl (2018, s. 80). 

 

För att öka validiteten och reliabiliteten av den kvalitativa och kvantitativa undersökningen, 

och för att minska risken för eventuella fel vid tolkning och mätning, diskuterades som ovan 

nämndes fasernas innebörd och hur de kan tolkas med verksamma lärare i årskurs ett. En så 

kallad referensgrupp användes för att stärka metoden. Det utfördes även en dubbelkodning för 

att öka validiteten och reliabiliteten av undersökningen. Med det menas att varje sida och öv-

ning granskades två gånger vid olika tillfällen, detta för att vara säker på att sidorna samt öv-

ningarna bedömdes på samma sätt. Det ger även möjlighet att säkerställa så att inga andra fak-

torer har påverkat den första analysen.  
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4. Resultat och analys 
I det följande presenteras resultatet av läromedelsanalysen. 

 

4.1 Den kvalitativa undersökningen 

4.1.1 Olika texttyper 
I analysen har läromedlens sidor och övningar kategoriserat som övande av att skriva olika 

texttyper. Den magiska kulan är det läromedel som inte tar upp skrivande av olika texttyper. 

Simsalabim (Ingelsten & Pollack, 2015) innehåller övningar där eleverna får öva ”Strategier 

för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga 

drag”. Läromedlet ger utrymme att skriva beskrivande texter. De beskrivande texterna ser ut i 

form av faktatexter eleverna får skriva. Till faktatexterna finns beskrivningar av hur en 

faktatext är strukturerad och vad som kännetecknar en faktatext. Eleverna får även skriva 

beskrivande texter i form av att skriva om en bok. De ska ha en inledning, innehåll och 

avslutning. De övar på hur inledning, innehåll och avslutning används. När det kommer till 

berättande texter ges eleverna en instruktion av vilka delar berättelsen ska innehålla, person, 

miljö, problem, lösning samt slut. Eleverna får planera deras berättelse genom att rita innan 

för att sedan skriva sin berättelse utifrån elevens planering. För att eleverna riktigt ska förstå 

vad berättande texter är, finns en uppgift där eleverna ska samtala om berättelsens delar. En 

annan uppgift där eleverna ska skriva en berättelse där eleverna innan ska rita deras början, 

mitt och slut för att vidare skriva om det. Eleverna ges exempel i läromedlet av hur en 

berättelse kan se ut.  

 

I Livet i bokstavslandet (Stark, 2015) finns det övningar där eleverna får öva ”Strategier för 

att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga 

drag”. Eleverna får träna på att skriva berättande texter med inledning, innehåll och slut. 

Eleverna får exempelvis skriva en berättelse om ett skepp där det finns stödstruktur med hur 

berättelsen ska vara uppbyggd. Eleverna möter även övningar med att skriva beskrivande 
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texter där eleven exempelvis får skriva om sin släkt. Det närmast faktatextövningarna kommer 

är där eleven ska skriva om en dinosaurie och dess utseende. De får även berätta om en egen 

planet.  

 

Nya FORMA språket (Hultén, 2018) innehåller övningar där eleverna får träna ”Strategier för 

att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga 

drag (Skolverket, 2018, s. 256-257)”. Läromedlet ger utrymme för eleverna att öva på att 

skriva beskrivande texter där eleven exempelvis ska beskriva vad de brukar göra på deras 

fritid. Eleven får lära sig hur den skriver en beskrivande text. En av beskrivandet texter 

eleverna möter övningar på är att skriva en faktatext, exempel om ett djur. De ges förslag på 

vad eleverna kan tänka på innan de skriver faktatexten exempel genom att rita en tankekarta. 

När det kommer till berättande texter får eleverna en instruktion om hur en berättande text ska 

vara konstruerad, för att sedan skapa en egen där de ritar först en berättelse som de ska skriva 

till. De får också samtala om berättande texters egenskaper för att eleverna ska förstå hur och 

varför de skriver en berättande text med början, handling och slut. Eleverna får i vissa 

övningar stödord i rutorna eleverna ska rita och skriva berättelser i, där det står början, vad 

händer? Hur går det? Samt slut. Eleverna får även träna på att skriva sagor där de först får 

skriva en lista med sagoord för att använda sig av när de sedan utformar sagan. De ska också 

till sagan rita. Sagan ska ha en tydlig inledning, handling och avslut. Eleverna får utöver 

sagor, berättelser, beskrivande texter som faktatexter även träna på att skriva dikt, en 

femrading (bild 11). Där eleverna ges förlag på hur en femrading kan se ut för att sedan skriva 

en själva.  

 

 
Bild 11: Övning ur Nya FORMA språket (Hultén, 2018, s.65) 

 

I läromedlet Prima (Hultén, 2013) inkluderas möjligheter i övningar att skriva och utveckla 

skrivkunskaper kring ”strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras 
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typiska uppbyggnad och språkliga drag (Skolverket, 2018, s. 256-257)”. Eleverna möter 

övningar där de ska skriva berättande texter som inkluderar att de ska fortsätta på en berättelse 

som har en början och ett problem men som saknar en lösning och ett slut som eleverna ska 

skriva. I de övningar eleverna ska skriva berättelser finns det ofta stöd med vilka delar som 

ska vara med i berättelsen. Till andra övningar där berättande texter ska skrivas finns stöd till 

hur en saga ska vara utformad och där eleverna får skriva egna sago-ord samt skapa en egen 

saga. De får också skriva färdigt sagor som är påbörjade. Eleverna möter också övningar där 

beskrivande texter ska skrivas, exempelvis där eleverna ska skriva och berätta om sin första 

dag i skolan eller skriva faktameningar om myran eller om en kompis i klassen. Eleverna ges 

exempel på hur en faktatext kan se ut och en kort instruktion om hur eleven kan gå till när hen 

skriver en faktatext med att exempelvis utföra en tankekarta innan.  

 

4.1.2 Bokstävers form, alfabetisk ordning och alfabet 
I analysen har läromedels sidor och övningar kategoriserats som övande av bokstävers form, 

alfabet och dess ordning. Simsalabim (Ingelsten & Pollack, 2015) innehåller inte några öv-

ningar där eleverna får träna på bokstävernas form, alfabetet eller den alfabetiska ordningen. 

Nya FORMA språket (Hultén, 2018) innehåller övningar där eleverna får öva formande av 

bokstäver. De får träna på att forma alla bokstäverna i alfabeten. Övningarna med alfabet och 

bokstävers form går i alfabetiska ordning. De finns övningar på varje bokstavs övningssida 

där de får rita och skriva ord på exempelvis Nn.  

 

I Livet i bokstavslandet (Stark, 2015) inkluderas övningar där eleverna får träna på att forma 

bokstäver, alfabet och alfabetisk ordning. De får öva på att forma bokstäver, skriva bokstäver 

ur alfabetet de ser på en bild. Det är en uppgift som visar den alfabetiska ordningen där eleven 

ska ringa in de bokstäver eleven kan men utöver det visas i läromedlet inte den alfabetiska 

ordningen. Även Prima (Hultén, 2013) inkluderar övningar där formandet av bokstäver, 

alfabetet samt den alfabetiska ordningen utvecklas kunskaper om och kring. Eleverna får 

ringa in och visa vilka bokstäver de kan, där alfabetet och dess ordning visas, även när de ges 

möjlighet att ringa in den bokstav som deras namn börjar på. Eleverna får träna att skriva hela 

alfabetet med versaler och gemener i en alfabetisk ordning (bild 2 &3). Den magiska kulan 

(Felth Sjölund & Hed Andersson, 2011) inkluderar övningar där eleverna får öva på att forma 

bokstäver och utveckla förståelse för vilka bokstäver som ingår i alfabetet. Eleverna övar även 
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på att skriva vilka bokstäver som ingår i alfabetet och där den alfabetiska ordningen övas och 

utvecklas.  

4.2 Kvantitativ fördelning av arbetsområden utifrån 
kursplanen  

Resultatet av den kvantitativa undersökningen har sammanställts i sex tabeller som tar fasta 

på läromedlens innehåll och hur de skiljer sig åt, samt i ytterligare fyra tabeller som utgår från 

författarna av läromedlens perspektiv.  

 

I den första tabellen ges en överblick över läromedlens totala antal sidor, antal uppgifter samt 

antal sidor och uppgifter rörande skrivning. Tabellen redovisar också omfattningen, angiven i 

procent, som skrivuppgifterna i läromedlen består av. I tabellen visas att Simsalabim 

(Ingelsten & Pollack, 2015) består av 96 sidor med totalt 264 övningsuppgifter som eleverna 

får utveckla skrivkunskaper genom. Eleverna får utveckla kunskaper och färdigheten att 

skriva genom 92 övningsuppgifter som omfattar totalt 45 sidor. Procentuellt har mängden 

skrivuppgifter beräknats till 35%. Läromedlet Prima (Hultén, 2013) däremot består av 120 

sidor där 58 av dem har övningsuppgifter som tränar elevernas förmåga att skriva. Totalt 

består Prima av 200 övningsuppgifter av olika slag där 91 av dem inkluderar möjligheter för 

eleverna att utveckla skrivkunskaper, vilket procentuellt utgör 45,5% av hela läromedlet.  

Även Nya FORMA språket (Hultén, 2018) består av 120 sidor. Däremot utgör 67 av dem 

övningsuppgifter som tränar elevernas skrivförmåga. På dessa sidor är det 109 skrivövningar 

av de totala 208 övningsuppgifter, vilket procentuellt utgör 52%. Den magiska kulan (Felth 

Sjölund & Hed Andersson, 2011) består av 112 sidor med 249 övningsuppgifter. 97 av de 

totala antalet sidor inkluderar skrivuppgifter av olika former som uppgår totalt till 136 

uppgifter, vilket procentuellt visar att läromedlet till 55% består av skrivuppgifter. Det sista 

läromedlet, Livet i bokstavslandet (Stark, 2015) består av 84 sidor med 170 övningsuppgifter 

där 81 sidor inkluderar 144 skrivuppgifter, vilket procentuellt visar att läromedlet till 85% 

tränar elevernas förmåga att skriva.  

 

Tabell ett kan sammanfattningsvis visa på stora skillnader i inte bara totala antal sidor, mellan 

84 till 120 sidor, utan även beträffande det totala antalet övningsuppgifter rörande inte bara 

skrivning utan även läsuppgifter och samtal. Det rör sig mellan 170 till 264 övningsuppgifter. 
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Även antal sidor där eleverna övar skrivförmågan uppvisar stora skillnader, 45 till 97, men 

även i antal uppgifter som varierar mellan 91 till 144.  

 

Tabell 1- översikt över läromedlen  
 

 Simsalabim Prima Nya	FORMA	

språket 

Livet	i	bok-

stavslandet 

Den	magiska	

kulan 

Totalt	antal	sidor	i	

boken 

96 120 120 84 112 

Totalt	antal	upp-

gifter	i	boken 

264 200 208 170 249 

Totalt	antal	sidor	

skrivning 

45 

 

58 67 81 97 

Totalt	antal	upp-

gifter	skrivning 

92 

 

91 109 144 136 

Antal	procent	

skrivuppgifter 

Ca 35% 45,5% Ca 52% Ca 85% Ca 55% 

 

I tabell 2 redovisas i vilken mängd sidor och övningsuppgifter eleverna får utveckla förmågan 

att formulera och kommunicera i skrift. Tabellen visar att Livet i bokstavslandet (Stark, 2015) 

är det läromedel som till störst andel, mätt i sidantal, tränar elevernas förmåga då den utgörs 

av 78 sidor med 110 övningsuppgifter. Läromedlet består till 65% av övningsuppgifter som 

tränar elevernas förmåga till formulering och kommunicering av skrift. I tabell 8 (bilaga) 

visas att Livet i bokstavslandets (Stark, 2015) författare kategoriserar tre sidor med sex 

övningar som skrivträning, medan Nya FORMA språket (Hultén, 2018) är det läromedel som 

har minst antal sidor gällande formulera sig och kommunicera sig skriftligt, då läromedlet har 

39 sidor med 52 uppgifter. Procentuellt innehåller läromedlet 25% övningar som tränar 

elevernas förmåga att formulera sig och kommunicera skriftligt. 
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Tabell 2- översikt över läromedlen med fokus på formulering och kommunicering med skrift.  

 Simsalabim Prima  Nya FORMA 

språket 

Livet i bok-

stavslandet 

Den ma-

giska ku-

lan 

Totalt antal sidor formu-

lera sig och kommunicera 

i skrift 

43 52 39 78 63 

Totalt antal uppgifter att 

formulera sig i tal och 

skrift 

90 78 52 110 91 

Antal procent uppgifter 

formulera sig i tal och 

skrift 

34% 39% 25% Ca 65% Ca 37% 

 

I tabell 10 (bilaga) visas att Hultén kategoriserar 11 sidor med 16 övningar som att eleven här 

övar på att skriva ord och meningar. Den magiska kulan (Felth Sjölund & Hed Andersson, 

2011) har däremot fler övningar gällande utveckla förmågan. Den har 91 uppgifter på 63 

sidor, vilket utgör 37% övningar gällande formulera sig och kommunicera i skrift, medan 

Simsalabim (Ingelsten & Pollack, 2015) har 45 sidor och Prima (Hultén, 2013) har 52 sidor 

med övningar inom detta området. Simsalabim har 90 övningar och boken innehåller 34% 

övningar inom detta området.  

 

I tabell 7 (bilaga) visas att författarna av Simsalabim (Ingelsten & Pollack, 2015) 

kategoriserar fyra sidor vilka innehåller fem övningar av skrivning av vanliga ord. Prima 

(Hultén, 2013) är ett läromedel med 78 uppgifter, vilket procentuellt 39% innehåller övningar 

som övar och utvecklar elevernas förmåga att formulera sig eller kommunicera skriftligt, 

medan i tabell 9 (bilaga) visas att Hultén kategoriserar en sida med 3 övningar till skrivande 

av ord och meningar. 
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Mellan läromedelsanalysen av de olika läromedlen visas att läromedlen skiljer sig i mängd 

med sidor och övningsuppgifter gällande versaler, gemener, skiljetecken samt stavning och 

stavningsregler. Men mängden skiljer sig också mellan författarnas syn på vad övningarna trä-

nar och vad läromedelsanalysen visar. Enligt Hultén innehåller Nya FORMA språket (Hultén, 

2018) 3 sidor där eleverna övar och utvecklas på att skriva versaler, gemener samt skilje-

tecken i fem olika uppgifter (se tabell 10, bilaga), medan vid läromedelsanalysen (tabell 3) vi-

sar att eleverna övar och utvecklas på att använda versaler, gemener samt skiljetecken som 

punkt, där inkluderas även stavning och stavningsregler på 30 sidor med 36 övningsuppgifter. 

Totalt är det 17% av övningsuppgiften enligt läromedelsanalysen som ger eleverna möjlighet 

att utveckla kunskaper av att använda versaler, gemener, skiljetecken, stavning samt stav-

ningsregler. Versaler och gemener tränas på 27 sidor med 33 övningsuppgifter. På 25 sidor 

med 28 övningsuppgifter tränar eleverna att använda och skriva punkt i olika sammanhang. 

Eleverna övar och utvecklas inte på att skriva frågor eller använda frågetecken. De övar och 

utvecklas stavning och stavningsregler på åtta sidor med 11 övningsuppgifter.  

 

I Prima har Hultén (2013) kategoriserat dessa kategorier till språkets struktur med övnings-

uppgifter på två sidor med totalt fyra övningsuppgifter, samt en sida med tre uppgifter där ele-

verna tränar att använda frågetecken och skriva frågor, vilket även läromedelsanalysens resul-

tat (se tabell 3) visar, dock har den även två uppgifter som tränar frågetecken. Läromedelsana-

lysens resultat som framgår av tabell 3 visar att Prima innehåller enligt läromedelsanalysen 47 

sidor där versaler, gemener, skiljetecken, stavning och stavningsregler övas. Det är totalt 51 

övningsuppgifter där de får träna dessa kategorier. Det är cirka 25,5% av det totala antalet öv-

ningsuppgifter. Varav 38 övningssidor övar och utvecklas versaler och gemener med 41 öv-

ningsuppgifter. 39 övningar av olika slag gällande skiljetecken som punkt, vilket finns på 36 

sidor. Stavning och stavningsregler tränas på under 12 sidor med 14 övningsuppgifter.  

I tabell 8 (bilaga) visas att Livet i bokstavslandet (Stark, 2015) enligt författarna utvecklas och 

övas eleverna under 4 sidor och 6 övningsuppgifter på att skriva versaler och gemener samt 

skiljetecken, varav inkluderar användande av punkt samt formulerande av frågor. En sida med 

en uppgift tränar användandet av utropstecken. Resultatet av läromedelsanalysen (se tabell 3) 

visar att skriva versaler, gemener, skiljetecken samt stavning och stavningsregler tränas på 73 

sidor med 96 övningsuppgifter, vilket är 56% av läromedlets övningsuppgifter, varav 28 sidor 

med 36 övningsuppgifter tärnar versaler och gemener. Skiljetecken övas under 28 sidor plus 5 
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med 38 plus 5 övningsuppgifter. Stavning och stavningsregler övar eleverna på 44 sidor med 

totalt 48 övningsuppgifter. Enligt Ingelsten och Pollack (2015) innehåller läromedlet 

Simsalabim fyra sidor skrivande och stavning av vanliga ord med fem övningsuppgifter, vil-

ket kan ses i tabell 7 (bilaga). Gemener och punktövningar finns på tre sidor och sex övnings-

uppgifter och frågetecken samt frågeord på två sidor med fyra övningsuppgifter. Enligt läro-

medelsanalysens resultat består läromedlet av 32 sidor som tränar gemener, versaler, skilje-

tecken samt stavning och stavningsregler med 46 övningsuppgifter, totalt cirka 17% av det to-

tala antalet övningsuppgifterna. Versaler och gemener tränas under 24 sidor med 33 övnings-

uppgifter, punkt tränas på 21 sidor med 29 övningsuppgifter, frågetecken och utropstecken 

under två sidor med två övningsuppgifter och till sist stavning och stavningsregler på 19 sidor 

med 23 övningsuppgifter.  

 

Författarna av Den magiska kulan (Felth Sjölund & Hed Andersson, 2011) har inte i arbetsbo-

ken belyst vilka sidor och övningar som övar eleverna på användandet av versaler, gemener 

samt skiljetecken. Enligt analysen som visas i tabell 3 att det är 55 sidor och 72 övningsupp-

gifter, där eleverna övar på att använda versaler, gemener samt skiljetecken. Men delar av 

dem övar också stavning och stavningsregler. Det är cirka 29% av övningsuppgifterna som 

tränar det tabell 3 visar. Av de 55 sidor är det 25 som ger eleverna möjlighet att träna på att 

skriva och använda versaler och gemener. Punkt får de träna på 16 sidor och sedan på 41 sidor 

tränas stavning och stavningsregler. Av de 72 övningsuppgifterna är det 30 som tränar versa-

ler och gemener, 18 övar också punkt samt 54 övar stavning och stavningsregler.  

 
Tabell 3- Översikt över läromedlen med fokus på stavningsuppgifter 

 Simsalabim Prima  Nya 

FORMA 

språket 

Livet i 

bokstavs-

landet 

Den ma-

giska ku-

lan 

Totalt antal sidor versaler, 

gemener, skiljetecken samt 

stavning och stavningsregler 

32 47 30 

 

73 55 

Totalt antal uppgifter versa-

ler, gemener, skiljetecken 

46 51 36 96 72 
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samt stavning och stavnings-

regler 

Totalt antal procent versaler, 

gemener, skiljetecken samt 

stavning och stavningsregler 

Ca 17% Ca 

25,5% 

Ca 17% Ca 56% 

 

 

Ca 29% 

Totalt antal versaler och ge-

mener  

24 38 27 28 25 

Totalt antal uppgifter versa-

ler och gemener 

33 41 33 36 30 

Totalt antal sidor Punkt 21 36 25 28 16 

Totalt antal uppgifter punkt 29 39 28 38 18 

Totalt antal frågetecken och 

utropstecken 

2 1 0 5 0 

Totalt antal uppgifter fråge-

tecken och utropstecken 

2 2 0 5 0 

Antal sidor stavning och 

stavningsregler 

19 12 8 44 41 

Totalt antal uppgifter stav-

ning och stavningsregler 

23 14 11 48 54 

 

Den fjärde tabellen visar antal sidor, uppgifter samt procentuell andel av övningarna i 

böckerna som tränar bokstävers form, alfabetisk ordning och alfabet. Det är fyra av de fem 

läromedel som tränar eleverna på bokstävers form, den alfabetiska ordning samt alfabetet. 

Simsalabim (Ingelsten & Pollack, 2015) tränar inte och ger eleverna utrymme för att utveckla 

kunskaper om det.  Prima (Hultén, 2013) består av fyra sidor där de får träna de kunskaperna, 

med 10 övningsuppgifter, vilket är 0,5% av läromedlets övningsuppgifter. Nya FORMA 

språket (Hultén, 2018) däremot består av 27% övningsuppgifter som tränar bokstävers form, 

den alfabetiska ordning samt alfabetet. Det är 29 sidor med 57 övningsuppgifter. I tabell 10 

(bilaga) visas att författarna lyfter fram att det är 28 sidor och 55 övningsuppgifter som tränar 

eleverna på bokstävernas form. I tabell 4 anges att i analysen framgick att även Livet i 

bokstavslandet (Stark, 2015) har 29 övningssidor med 29 övningsuppgifter att utveckla 

kunskaper om bokstävers form, den alfabetiska ordning samt alfabetet, vilket är 17% av 
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läromedlets övningsuppgifter. I tabell 8 (bilaga) visas att läromedlets författare har upplyst att 

det är 28 sidor med 55 övningsuppgifter som upplyser bokstävernas form. Samt en sida med 

bokstavskännedom med en övning. I tabell 4 belyses från analysen att Den magiska kulan 

(Felth Sjölund & Hed Andersson, 2011) har 30 sidor med 33 övningsuppgifter, cirka 13% 

övningsuppgifter av de totala.  

 
Tabell 4- Översikt över läromedlen med fokus på alfabetet och dess bokstäver 

 Simsalabim Prima  Nya 

FORMA 

språket 

Livet i bok-

stavslandet 

Den ma-

giska ku-

lan 

Totalt antal sidor bokstävers 

form, alfabetisk ordning och alfa-

bet. 

0 4 29 29 30 

Totalt antal uppgifter bokstävers 

form, alfabetisk ordning och alfa-

bet. 

0 10 57 29 33 

Antal procent uppgifter bokstä-

vers form, alfabetisk ordning och 

alfabet.  

0% 0,5% Ca 27% 17% Ca 13% 

 

Tabell 5 visar en översikt av läromedlens innehåll gällande olika texttyper. Det är fyra av de 

fem läroböcker som eleverna övar skrivande av olika texttyper. Den magiska kulan (Felth 

Sjölund & Hed Andersson, 2011) inkluderar inga övningsuppgifter där eleverna får träna 

förmågan att skapa texter av olika slag.  

 

Prima (Hultén, 2013) däremot innehåller 23 sidor där eleverna får skapa olika texter på totalt 

22 övningsuppgifter, 12 med berättande texter, samt 11 med beskrivande texttyper. Det är 

5,5% av läromedlets övningsuppgifter som tränar berättande texter. Av de 22 övningsuppgifter 

läromedlet tränar elevernas förmåga att öva på att skriva olika texttyper, är 11 berättande och 

11 beskrivande. Hultén anger i Prima att det är totalt 30 sidor med 29 övningsuppgifter som är 

kategoriserade som övningar för att skriva olika texttyper, vilket kan ses i tabell 9 (bilaga). I 

Livet i bokstavslandet (Stark, 2015) samt Simsalabim (Ingelsten & Pollack, 2015) finns det 
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sju sidor med sju övningsuppgifter som övar skrivande av olika texttyper. I läromedlen är två 

av dem sidorna berättande texter med två uppgifter och fem är beskrivande texttyper med fem 

övningsuppgifter. Enligt Ingelsten och Pollack (2015) har de kategoriserat övningar och sidor 

som kan ses i tabell 7, på så vis att två sidor med två övningsuppgifter tränar eleverna på 

skivande av berättande texter, text med tydlig början och slut på en sida med en övning samt 

på en sida med två övningar skrivande av faktatext. Livet i bokstavslandet (Stark, 2015) har 

cirka 1% övningsuppgifter med skapande av berättande texter medan Simsalabim (Ingelsten 

& Pollack, 2015) har 0,076% (tabell 5). Stark (2015) har kategoriserat endast att en sida tränar 

skrivande av olika texttyper med en övning (tabell 8) (bilaga). Däremot ligger Nya FORMA 

språket (Hultén, 2018) enligt analysen på 2,9% med nio övningsuppgifter på nio sidor, varav 

sex sidor och övningsuppgifter med berättande texttyper samt 13 sidor och övningsuppgifter 

med beskrivande texttyper. Enligt författarna består tio av läromedlets texter av 10 övningar 

där eleverna får träna på att skriva olika texttyper som berättelser, sagor, dikt samt 

beskrivande texter som faktatexter och så vidare.  

 
Tabell 5- Översikt över läromedlen med fokus på skrivövningar 

 Simsalabim Prima  Nya 

FORMA 

språket 

Livet i 

bokstavs-

landet 

Den magiska ku-

lan 

Totalt antal sidor skrivande 

av olika typer av texter 

7 23 9 7 0 

Totalt antal uppgifter skri-

vande av olika typer av texter 

7 22 9 7 0 

Antal sidor skrivande av be-

rättande texter med inled-

ning, handling, avslutning 

2 12 6 2 0 

Antal uppgifter skrivande av 

berättande texter med inled-

ning, handling, avslutning 

2 11 6 2 0 

Antal procent berättande tex-

ter 

0,076% 

 

5,5% 2,9% Ca 1% 0% 
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Antal sidor skrivande av be-

skrivande texter 

5 11 13 5 0 

Antal uppgifter skrivande av 

beskrivande texter 

5 11 13 5 0 

 

Vid analysen av mängden sidor och uppgifter läslig handstil som visas i tabell 6 (bilaga). 

Analysens resultat visar att Livet i bokstavslandet (Stark, 2015) är det läromedel som 

elevernas övar den läsliga handstilen mest på 77 sidor med 109 övningsuppgifter. Totalt är det 

64% av läromedlets övningsuppgifter som tränar deras läsliga handstil. Därefter är det Den 

magiska kulan (Felth Sjölund & Hed Andersson, 2011) som tränar den läsliga handstilen på 

63 sidor med 91 övningsuppgifter. Med cirka 37% av övningsuppgifterna tränas eleverna på 

deras läsliga handstil.  

 

Prima (Hultén, 2013) består av 52 sidor skrivande med läslig handstil med 78 

övningsuppgifter. Cirka 39% av läromedlets övningsuppgifter övar och utvecklas elevernas 

läsliga handstil. Författarna anger att det dock är tre sidor som övar och utvecklar den läsliga 

handstilen och nio uppgifter, vilket visas i tabell 9 (bilaga). Simsalabim (Ingelsten & Pollack, 

2015) har lite lägre procentuell andel övningsuppgifter som tränar elevernas läsliga handstil 

på 34%, vilket består av 90 övningsuppgifter på 43 sidor. Enligt författarna tränas läslig 

handstil på en sida med två övningar. Till sist är det Nya FORMA språket (Hultén, 2018) som 

till 25% av läromedlets övningsuppgifter övar och utvecklar den läsliga handstilen, vilket 

består av 52 sidor med 78 övningsuppgifter som tränar den läsliga handstilen.  

 
För att sammanfatta visar tabellerna 1–7 utifrån analysen det läromedel som inkluderar flest 

övningar inom att öva förmågan att skriva samt formulera sig och kommunicera i skrift, men 

utöver det är det läslig handstil eleverna får träna mest på. Det centrala innehåll som omsätts i 

flest övningar finns i Simsalabim, Prima (Hultén, 2013), Den magiska kulan (Felth Sjölund & 

Hed Andersson, 2011) samt Livet i bokstavslandet (Stark, 2015) är versaler, gemener, 

skiljetecken samt stavning och stavningsregler. Medan Nya FORMA språket (Hultén, 2018) 

har fler övningar inom bokstävers form, alfabetisk ordning och alfabet.  
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Sammanfattningsvis kan man i tabellerna 1-7 även utläsa att Den magiska kulan (Felth 

Sjölund & Hed Andersson, 2011) inkluderar minst antal övningar i att skriva olika typer av 

texter, medan Prima (Hultén, 2013) inkluderar minst inom bokstävers form, alfabet och 

alfabetisk ordning.  

5. Diskussion 
I denna del kommer diskussioner och reflektioner att föras kring resultatet av läromedelsana-

lysen med koppling till det sociokulturella perspektivet och tidigare forskning.  

 

Syftet med studien och analysen har varit att undersöka olika läromedel i svenska för årskurs 

ett och deras upplägg och utformning. Studien syftar till att ge en ökad förståelse för hur läro-

medel förmedlar och inkluderar förmågor, centrala innehåll och kunskapskrav som föreskrivs 

i kursplanen för svenska för området skrivande.  

 

Analysen av läromedel har bidragit till svar på frågeställningarna som i sin tur besvarar syftet. 

Den första frågan rör hur de olika arbetsområdena är kvantitativt fördelade utifrån kurspla-

nens angivna förmågor, centrala innehåll och kunskapskrav med skrivande i fokus. Lärome-

delsanalysen visade att fyra av de fem läromedel som analyserades inkluderade övningar där 

eleverna fick öva och utveckla kunskaper kring formande av bokstäver, alfabetet och den alfa-

betiska ordningen. Simsalabim (Ingelsten & Pollack, 2015) hade inte i någon utsträckning öv-

ningar, inom detta område varken enligt mig eller författarna, utvecklar elevernas kunskaper 

inom dessa kategorier. Övriga läromedel tränade eleverna och deras kunskaper kring att 

forma bokstäverna antingen på linjerade rader eller i rutor. Läromedlen har inkluderat öv-

ningar inom dessa kategorier på olika vis. Den kvalitativa och kvantitativa analysen visade att 

Den magiska kulan (Felth Sjölund & Hed Andersson, 2011) inte bestod utav övningar tillhö-

rande det centrala innehållet skrivande av olika texttyper. Övriga läromedel gav eleverna öv-

ningar för att utveckla färdigheten att skriva olika texttyper, samt instruktioner och tips på hur 

de skulle tänka vid utformandet av dikter, sagor, fakta texter samt andra texttyper. Wikman 

(2004, s. 102) upplyser att forskaren Julkunen ansåg att ett läromedel som innehåller berät-

tande och beskrivande texter kan kategoriseras som en god lärobok, med andra ord ett bra 

läromedel. Därmed utifrån Wikmans terminologi på den goda läroboken är det fyra av de fem 

läromedel som uppfyller det kravet.  
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Den andra frågan rör hur läromedel kvalitativt innehåller olika arbetsområden som svarar mot 

de angivna förmågor, centrala innehåll och kunskapskrav rörande skrivande i fokus  ̧vad läro-

medlen innehåller och i vilken utsträckning de är olika. Även tolkningen av vilka övningar 

som övar vad skiljer sig mellan mig och det som författarna anger i deras kategoriseringar av 

övningarna. Av läromedelsanalysen framkom ett resultat där eleverna tränas mest i förmågan 

att formulera och kommunicera i skrift och utveckla den läsliga handstilen. Gällande centrala 

innehåll och kunskapskrav för övrigt var det ett läromedel som i störst utsträckning satsade på 

övningar och sidor som övade eleverna på bokstävers form, alfabetet och den alfabetiska ord-

ningen, medan de övriga hade större fokus på att eleverna fick öva på att använda versaler, 

gemener, skiljetecken samt stavning och stavningsregler i olika sammanhang. Med olika sam-

manhang menas olika skrivövningar där detta inkluderades. Analysen visade att det var fyra 

läromedel som hade ett mindre utbud av övningar som hör till analysvariabeln; skrivande av 

olika texttyper, medan i den femte var det analysvariabelerna; bokstävers form, alfabet och 

alfabetisk ordning i övningarnas utbud.  

 

Analysen visade att Den magiska kulan (Felth Sjölund & Hed Andersson, 2011) inte hade 

några övningar alls som tränade utformande av olika texttyper liksom att Simsalabim (Ingel-

sten & Pollack, 2015) inte erbjöd några övningar gällande bokstävers form, alfabet och alfa-

betisk ordning.  

 

Wikman (2004, s.23-25) anger att ett läromedels främsta uppgift är att det ska gynna elever-

nas utveckling av kunskaper och lärande. Vilken av elevens kunskap som gynnas är personlig 

och utvecklas ständigt (Wikman, 2004). Därmed kan det vara svårt att kategorisera vad en-

skilda övningar utvecklar för kunskaper. Analyserna visar på att utformning och upplägg av 

övningar ser olika ut i olika läromedel. Även om det är samma förlag eller författare till två 

läromedel behöver de inte vara lika för det. Övningarna i läromedlen kan enligt författarna 

träna en förmåga, ett centralt innehåll eller ett kunskapskrav åt gången, men enligt läromedel-

analysens resultat integreras ofta flera centrala innehåll och kunskapskrav i en övning. När 

eleverna skriver en berättelse tränar de inte bara på att skriva olika texttyper som berättande 

texter utan de tränar samtidigt den läsliga handstilen, använda sig av versaler, gemener samt 
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skiljetecken. Därmed var det svårt att kategorisera, vad tränar övningen verkligen, för en lä-

rare kan den träna eleverna på berättande texter men eleven kanske fokuserar på att skriva 

med en läslig handstil, använda versaler och gemener samt skiljetecken.  

 

Vid läromedelsanalysen uppmärksammades att inte endast ur mitt perspektiv, utan också ur 

författarnas perspektiv, innehåller inte alla läromedel arbetsområdena som anges i Skolverkets 

läroplan. Därmed är det av stor vikt att som Skolinspektionen (2011, s. 8) upplyser, att läraren 

kontrollerar hur väl läromedlen de använder i undervisningen stämmer överens med läropla-

nen. Vid kontrollen får läraren en förståelse för att vad för material som kan behöva komplett-

eras för att undervisningen ska bygga på läroplanens innehåll. Läromedel är som Wikman 

(2004, s. 14) pekar på ett typ av medium som ska tillägna eleverna information och är ett av 

flera olika typer av medel som undervisningen ska bygga på. Skolinspektionen ( 2011, s. 8) 

visar att de lämnar ett förtroende till läromedlens innehåll och att de är utformade utifrån kurs-

planen, vilket analysen visar att lärare inte alltid bör göra. Lärare kan tolka övningarna olika 

och använda dem på olika sätt i undervisningen. En överdriven tillit till läromedlen kan även 

göra att viktiga avsnitt antas finnas i material för årskurs två och tre istället för att komplette-

ras för att ge eleverna en bättre helhetsbild. Som analysen visade så innehåller inte alla läro-

medel alla delar ur kursplanen för svenska. Om läraren sedan väljer att byta läromedel till en 

annan “serie” i årskurs två kan de riskera att missa någon information om läraren inte vet vad 

läromedel de haft innehåller och tar upp. Det är därför viktigt att läraren bedömer läromedel 

eftersom hen har ett ansvar att målen i läroplanen och kursplanen realiseras (Johnsson Harrie, 

2009, s. 223). Det material som eleverna tillhandahålls ska vara i enlighet med läroplanen och  

därmed är det av vikt att läraren ansvarar för vad som tas in i undervisningen och att granska 

läromedlen (Johnsson Harrie, 2009, s. 225–226). Enligt det sociokulturella perspektivet (Säljö 

2000, s. 22) handlar lärande om att individer tar emot resurser som ska vara användbart i sam-

hället.  

 

Vilket läromedel som är den “bästa” är svårt att svara på, mycket hänger på lärarens egna 

uppfattning samt elevgruppen som läromedlet är avsett för. De fem läromedel som har analy-

serat visade sig vara helt olika och fokuserade både mängdmässigt och uppbyggnadsmässigt 

på olika sätt på förmågor, centrala innehåll samt kunskapskrav. Wikman (2004, s. 15) hänvi-

sar till Johnsen om ifall ett läromedel är bra eller inte, vilket är en fråga som är komplex. Det 
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kan handla till en viss del om att läromedlet ska tillfredsställa flera elever, inte endast enstaka, 

ska också vara bra utifrån olika krav från läroplaner, godkännandebestämmelser och student-

motivering samt lärarupplevelser. Att berätta vilket läromedel som var bra och inte och vilken 

jag i så fall skulle använda i min framtida undervisning beror elevgrupps sammansättning och 

egenskaper, exempelvis hur de ligger till kunskapsmässigt samt andra faktorer. Om en elev-

grupp i årskurs ett inte hade arbetat alls eller bara lite grann med bokstäverna, deras form och 

inte så mycket med stavning och skrivande av korta meningar, hade Den magiska kulan (Felth 

Sjölund & Hed Andersson, 2011) varit det läromedel som utifrån de aspekterna varit mest ak-

tuellt. Men det gäller att ha i åtanke att läromedlen inte ger utrymme för att träna på att skriva 

olika texttyper och därmed behövs de kompletteras med annat material om det är aktuellt att 

träna på genreskrivande i årskurs ett. Viktigt att ha i åtanke när läromedel väljs är att den ska 

motivera eleverna också, enligt Wikman (2004, s. 25). I läromedlen finns information som 

eleverna inhämtar men den kan också givetvis tillägnas genom andra medier. Det läromedel 

som kan motivera eleverna mest är troligen Livet i bokstavslandet (Stark, 2015) i och med att 

det är ett läromedel som inte bara har fristående läseböcker precis som Den magiska kulan 

(Felth Sjölund & Hed Andersson, 2011) har, utan det finns en serie att följa. Det blir en kom-

plettering av material som kan motivera eleverna när de får följa ett tema. Wikman (2004, s. 

25) menar att informationen som inhämtas kan betecknas som kunskap, vilket kan inhämtas 

genom aktiviteter där individen ansträng och engageras. Han kopplar detta till läromedel där 

han menar att om eleverna får följa ett tema och en vald presentationsform kan det lättare mo-

tivera eleverna, den unga läsaren som han kallar dem.  

Livet i bokstavslandet (Stark, 2015) är ett läromedel som inkluderar övningar i alla de valda 

analysvariabler som analyserades. Läromedel är att föredra, som sagt, om syftet är att träna 

eleverna lite på varje del av de nämnda analysvariablerna, men också om läraren vill följa ett 

tema som eleverna kan möta genom olika medier. För att elever ska förstå sin omvärld, agera 

i den samt för att underlätta deras inlärning bör elever enligt det sociokulturella perspektivet 

använda olika språkliga och fysiska verktyg (Säljö 2000, s.20), vilket Livet i bokstavslandet 

(Stark, 2015) faktiskt ger möjlighet till. Läromedel är format och tänkt att vara till användning 

i olika sociala situationer samt motivera eleven (Wikman, 2004, s. 18, 144). Vid valet av 

Prima (Hultén, 2013) som läromedel i svenska undervisningen för årskurs ett bör eleverna ha 

kommit igång med skrivandet och kan forma bokstäver. Den övar mer den alfabetiska ord-

ningen och alfabetet på de fyra sidor läromedlet innehåller relaterat till den aspekten. Den 



 

41 
 

byggs upp på att eleverna ska skriva mycket, skriva texter av olika slag och läsförståelse. 

Simsalabim (Ingelsten & Pollack, 2015) har även den en tillhörande bok med texter eleverna 

kan läsa samt en digital del med övningar och texter även där. Om eleverna tidigare har arbe-

tat med alfabetet och bokstäver är denna aktuell. Läromedlet ger utrymme för skrivande av 

ord, meningar, rimord men också tillfällen för eleverna där det står att de ska samtala med 

klassen om vad de har läst och skrivit. Detta läromedel ger utrymme för samspel. Vygotskij 

(1930, s. 16) ser att lärande sker genom samspel där socialt beteende används, ger tillfällen 

där eleven får utveckla kunskaper. Nya FORMA språket (Hultén, 2018) är uppdelad i två de-

lar där den andra delen fokuserar på att eleverna ska forma bokstäver, träna alfabetet och den 

alfabetiska ordningen. Den första delen är där eleverna ges utrymme för skrivande. Den första 

delen tränar i större utsträckning skrivande av meningar men dock inte så mycket stavning av 

enskilda ord. Det är även ett stort steg mellan första och andra delen av läromedlet. Den är 

passande om jag skulle ha en klass på olika nivåer, men skulle förmodligen göra att elever 

som har det svårt kommer att tycka att det blir jobbigt att se alla skrivövningar.   

 

5.1 Slutsats 
I studien utfördes en läromedelsanalys med syfte att utveckla en ökad förståelse för hur och 

till vilken del som de olika läromedlen inkluderade utvalda förmågor, centrala innehåll och 

kunskapskrav som föreskrivs i kursplanen för svenska för området skrivande. Ett bra lärome-

del har som Wikman (2004, s.17) anger producerats för att uppfylla de mål som gäller för 

undervisningen. Studien har belyst skillnaden mellan läromedlens uppfyllelse av de valda 

analysvariablerna och faserna, men också likheter. I studien har det även försökt synliggöras 

vad läromedlen innehåller och hur de presenteras. Då resultatet visar att de fem läromedel 

som analyserades inkluderade de utvalda förmågor, centrala innehåll och kunskapskrav på 

olika vis och mängdmässigt. Tre av de fem läromedel inkluderade alla de utvalda förmågor, 

centrala innehåll och kunskapskrav, medan två fokuserade mer på några av de utvalda. 

Simsalabim (Ingelsten & Pollack, 2015) och Den magiska kulan (Felth Sjölund & Hed An-

dersson, 2011) är de läromedel som inte inkluderade alla de utvalda förmågor, centrala inne-

håll och kunskapskrav. Därmed är det av stor vikt att läraren har kontrollerat läromedlen som 

Skolinspektionen (2011, s. 8) lägger vikt på som är ett av lärarens uppdrag. De läromedel som 

används i undervisningen kan ibland vara i behov av en komplettering med passande material 

för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla tänkta kunskaper. Säljö (2000, s. 66–67) menar 
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att vid inlärning kan det finnas behov av flera olika redskap genom olika typer av material för 

att eleven ska utveckla kunskaper.  

 

5.2 Fortsatt forskning 
I en fortsatt forskning vore det av intresse för att undersöka samma läromedel men för årskurs 

två och tre, för att få en förståelse för till vilken mängd och vad läromedlen innehåller där. 

Ställs det högre krav på eleverna, är övningarna utformade på annat sätt eller vad kan jag se 

för skillnader?  
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Tabell 6- Översikt över läromedlen med fokus på skrivövningar och handstil 

 Simsalabim Prima  Nya FORMA 

språket 

Livet i bok-

stavslandet 

Den ma-

giska ku-

lan 

Totalt antal sidor skri-

vande med läslig handstil 

43 52 39 77 63 

Totalt antal uppgifter 

skrivande med läslig 

handstil 

90 78 52 109 91 

Antal procent uppgifter 

tränar skrivande med läs-

lig handstil  

34% Ca 

39% 

25% Ca 64% Ca 37% 

 
 
Tabell 7- Översikt av Simsalabims innehåll enligt författarna 

 Sidor Uppgifter 

Kunna skriva och stava vanliga ord 4 5 

Kunna skriva läsligt 1 2 

Kunna använda stor bokstav och punkt 3 6 

Kunna använda frågetecken och frågeord 2 4 

Kunna skriva texter med ett tydligt innehåll: berättelse 2 2 

Kunna skriva texter med tydlig början, mitt och slut 1 1 

Kunna skriva texter med ett tydligt innehåll: faktatexter 1 2 

 

 

 

 



 

 
 

Tabell 8- Översikt av Livet i bokstavslandets innehåll enligt författarna 

 Sidor Uppgifter 

Bokstavskännedom 1 1 

Bokstävers form 28 55 

Använda stor bokstav och punkt i meningar och ord 3 5 

Skrivträning 3 6 

Formulera frågor 2 2 

Användningsområde för utropstecken 1 1 

Skriva berättelse med början, handling och slut.  1 1 

 
Tabell 9- Översikt av Primas innehåll enligt författarna 
 Sidor Uppgifter 

Skriva ord och meningar  1 3  

Skriva olika texttyper, berättande text med tydlig handling och 

beskrivande texter som faktatext.  

30 29 

Tydlig handstil (alfabet och alfabetisk ordning) 3 9 

Ställa frågor  1 3 

Språkets struktur 2 4 

 

Tabell 10- Översikt av Nya FORMA språkets innehåll enligt författarna 

 Sidor Uppgifter 

Skriva ord och meningar  11 16 

Skriva meningar med stor bokstav och punkt 3 5 

Skriva olika texttyper: berättande text med tydlig handling (berättelser, 

saga, dikt) samt beskrivande texter (faktatext)  

10 

 

10  

Forma bokstäver (alfabet och alfabetisk ordning) 28 55 

 


