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Sammanfattning 

Uppsatsförfattarens Camilla Kihlström (2017). språkutveckling: En undersökning av den 

förväntade språkutvecklingen hos eleverna och hur lärare arbetar med Den magiska kulans 

tre nivåer. Självständigt arbete, svenska, inriktning f-3, avancerad nivå, 15 högskolepoäng. 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.  

 

Den magiska kulan är ett läromedel som används i grundskolans första år. Läromedlet är 

uppdelat i tre delar 1A, 1B samt 1C.  Uppsatsens syfte är att undersöka vilken 

språkutveckling som förväntas av eleverna när de använder läromedlet Den magiska kulan 

och hur verksamma lärare arbetar med läromedlet samt deras tankar om den förväntade 

språkutvecklingen hos eleverna. Uppsatsen är uppdelad i två delstudier, en läromedelsanalys 

och semistrukturerade intervjuer. I den första delstudien har en läromedelsanalys utförts för 

att ta reda på vilken språkutveckling läromedlet förväntar av eleverna. Analysen av 

läromedlets texter gav kunskap om textuppbyggnaden i 1A, 1B och 1C. Följande kategorier 

användes för att analysera läromedlet: vardagsspråk, skolspråk, sammansatta ord, 

nominaliseringar, nominalfraser och illustrationer/hjälpmedel. Läromedlets texter visar sin 

förväntade språkutveckling hos eleven genom att information ökar och texten blir mer 

komplex för läsaren.  

 

I den andra delstudien är deltagarna lärare som använder Den magiska kulan i sin 

undervisning. Undersökningens syfte är att få kunskap kring hur de arbetar med läromedlet 

och vilka tankar de har om den förväntade språkutvecklingen av Den magiska kulans tre 

nivåer 1A, 1B och 1C. Resultatet av intervjuerna visar att lärarna anser att Den magiska kulan 

är ett bra läromedel som fångar elevernas intresse. Lärarna anser även att läromedlet har för 

stora skillnader i språkutvecklingen mellan de tre nivåerna vilket kan bli ett hinder för vissa 

elever när de ska använda sig av materialet.  

 

 

Nyckelordord: Läromedelsanalys, Språkutveckling, Grundskolan årskurs 1–3, Svenska 
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1.Inledning  

Förståelse för det skrivna språket är en betydelsefull kunskap för att kunna vara en del av 

dagens samhälle (Håkansson 2010 s.107). Behovet för att ha förståelse för det skrivna språket 

uppenbaras i vardagen då vi människor kontinuerligt stöter på skyltar, tidningar och texter av 

olika slag. Detta bidrar till att elevernas läs- och skrivförmåga måste vara välutvecklad för att 

kunna ta del av viktig information vilket Håkansson påtalar (2010, s. 107). Enligt Lgr 11 ska 

eleverna få möjlighet att möta olika skrivna texter och redskap för att kunna ta del av det 

skrivna språket (Skolverket 2011 rev 16). Det är av betydelse att ge eleverna möjligheten att 

kunna utveckla en bra grund till att bli goda läsare i grundskolans första år. Som lärare är det 

viktigt att ha i åtanke att alla elever inte kommer till skolan med en bakgrund där 

vårdnadshavare läser för dem (Körling 2013, s. 13). Elever har olika erfarenheter som de ska 

få möjlighet att använda sig av och vidareutveckla i skolans miljö. Att få möjlighet att lära sig 

läsa är att få möjlighet att ta del av skolans miljö, samhället och av den värld vi beskriver 

med skrivna ord. Enligt Kranz har den tidiga läsutvecklingen en betydande roll för elevernas 

framtida läsförmåga (2015, s. 29).  

 

I skolan talas det ofta om att läromedel styr undervisningen (Skolverket 2006, s.  20). 

Läromedel som används i undervisningen ligger till grund för att kunna bedöma elevernas 

kunskapsutveckling (Skolinspektionen 2011, s.  8).  Läroboken har en betydande roll för 

vilket innehåll som undervisningen berör. Beroende på vilket ämne som ska undervisas har 

läromedel olika betydelser för undervisningen. Exempelvis i bild har läromedel en mindre 

betydande roll medan i språk och matematik är undervisningen mer styrd av läromedel. Det 

är få lärare som väljer att arbeta utan läromedel i undervisningen (Skolverket 2006). 

Till följd av att den statliga granskningen av läromedel försvann under 1990-talet behöver 

dagens lärare granska läromedlen som används i undervisningen. Det blir lärarens uppgift att 

undersöka om det valda läromedlet är tillräckligt och tillgodoser läroplanens kunskapskrav 

för eleverna (Skolinspektionen 2011).   

 

Under min utbildning till lärare i grundskolan f-3 har jag fått möjlighet att utföra 

verksamhetsförlagd utbildning på olika skolor och samtliga har använt sig av olika läromedel 

i läsundervisningen. Det har blivit en bidragande faktor till intresset för hur språket är 

uppbyggt i ett läromedel och vad som förväntas av eleverna samt hur lärare arbetar med 
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läromedel i grundskolan. Undersökningen kommer att utgå från läromedlet Den magiska 

kulan som används för elevers läsundervisning i årskurs 1. 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka textuppbyggnaden i läromedlet Den magiska kulans 

(Wänblad 2014) tre nivåer för att få en förståelse för vilken språkutveckling som förväntas av 

eleverna. Studiens syfte är även att undersöka hur lärare ser på den förväntade 

språkutvecklingen och hur de arbetar med Den magiska kulan för att eleverna ska kunna nå 

målen för undervisningen. 

 

 

● Vilken språkutveckling förväntas av eleverna i Den magiska kulans tre nivåers texter? 

● Vad anser lärarna om elevernas förväntade språkutveckling i Den magiska kulans tre 

nivåer? 

● Hur arbetar lärarna med läromedlet för att nå målen för undervisningen? 
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2. Bakgrund  

2.1 Styrdokument 

Läroplanen för grundskolan lyfter fram att undervisningen ska anpassas utifrån den enskilde 

elevens behov och förutsättningar (Skolverket 2010 rev 16, s. 8). Undervisningen ska främja 

elevens lärande och kunskapsutveckling utifrån elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

samt kunskaper. Enligt Lgr11 är det skolans uppdrag att främja elevernas lärande och 

stimulera dem att utveckla sina kunskaper och värden i skolan (Skolverket 2010 rev 16, s. 9). 

Skolan ska ha varje elev i åtanke och ta hänsyn till dennes enskilda behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande. Undervisningen ska utgå från elevernas intressen och bidra till att 

eleverna utvecklar ett intresse för att läsa och skriva. Eleverna ska få möjligheten att möta 

olika sorters text för att få möjligheten att utveckla sitt språk. Eleverna ska även få möjlighet 

att ta del av det svenska språkets normer, hur det svenska språket är uppbyggt samt hur 

språket varierar beroende på kontexten det förekommer i (Skolverket 2010 rev 16, s.9). I det 

centrala innehållet som Lgr 11 (2011 rev 16) beskriver ska eleverna få möjlighet att utveckla 

strategier för det skrivna språket. Eleverna ska även få kunskap kring alfabetets bokstäver och 

förstå sambandet mellan bokstav och ljud. De ska även få möjlighet att ta del av olika 

berättande texter (Skolverket 2011 rev 16). 

2.2 Barns tidiga möte med skriftspråket  

Det skrivna språket är något som många barn får möjlighet att ta del av tidigt i sitt liv (Skoog 

2012, s. 41). Barnet får vara med och ta del av det skrivna språket med hjälp av andra 

individer som exempelvis läser för dem. Närstående hjälper barnet att socialiseras in i 

skriftspråket tidigt genom sociala och kulturella sammanhang (Fast 2007, s. 14). Barnet är 

åskådare när läskunniga i deras närvaro på olika sätt läser och skriver olika typer av texter. 

Det kan vara tidningar, böcker, texter på tröjor med mera (Fast 2007, s. 15). Redan innan 

barn börjar skolan förekommer den skrivna texten medvetet och omedvetet i omgivningen 

(Gisela Håkansson 2010, s. 107). Barns möten med skriften synliggör barnet genom att låtsas 

skriva och läsa vilket kan ske så tidigt hos ett barn som vid två års ålder. De kan även med 

hjälp av sammanhanget förstå vad ett ord har för betydelse. Ett exempel är mjölkpaketet där 

barn ofta kan förstå betydelsen av ord som står på förpackningen utifrån att de har kunskap 

om vad det är. Vissa barn lär sig skriva och läsa redan innan de börjar skolan. Forskningen 

visar att barn kan upptäcka och analysera det skrivna språket och rekonstruera grammatik. 
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För att det ska kunna ske måste de vara i samspel med andra individer, exempelvis 

närstående. Håkansson beskriver att barn kan “knäcka läskoden” när de är omkring 2–3 år 

gamla (Håkansson 2010). Barnen kan lära sig ord som finns i deras vardag, exempelvis 

namn. Med hjälp av en närstående kan barnets läsförmåga steg för steg byggas upp från enkla 

ord till att kunna läsa enskilda meningar. En närstående kan peka på bokstäver som på något 

sätt är bekanta för barnet, exempelvis namn (Håkansson 2010, s. 109). Den språkliga 

utvecklingen förstärks med läsning och skrivning, barnet får även möta ämnen, ord och 

formuleringar som de inte får möta i det vardagliga språket (Caroline Liberg 2010, s. 5). 

När barnet kommer till skolan och blir elev behöver de ha vissa förmågor för att kunna bli 

läsare och skribenter (Liberg 2010). Det finns fem grundläggande språkliga förmågor: ett 

stort ordförråd, memorera och återge kortare och längre texter, vara en aktiv språkdeltagare, 

metaspråklig förmåga samt metakognitiv förmåga (Liberg, 2010, s. 22). Barn som inte får 

möjligheten att möta skriftspråket i hemmet kan få svårigheter när de börjar skolan. De får 

inte samma förutsättningar då de ska ta sig an det skrivna språket i skolans miljö.  

 

2.3 Barns språkutveckling 

En betydande faktor för att eleverna ska kunna lära sig läsa och skriva är att kunna distansera 

sig till språket (Elisabeth Berg 2011, s. 23). Detta innebär att eleven ser språket som ett 

objekt vilket de kan föra en konversation om. Eleverna behöver förstå skillnaden mellan 

ordets betydelse och hur det låter, de ska få en medvetenhet om språkets olika funktioner och 

former.  Enligt Berg ligger fem kategorier som grund till språket: Fonologisk medvetenhet, 

morfologisk medvetenhet, syntaktisk medvetenhet, semantisk medvetenhet och pragmatisk 

medvetenhet (2011, s. 24). Fonologisk medvetenhet innefattar språkets ljud. Morfologisk 

medvetenhet innefattar språkets olika ord. Syntaktisk medvetenhet innefattar språkets 

satsbyggnader. Semantisk medvetenhet innefattar förståelse för ordens betydelse. Pragmatisk 

medvetenhet innefattar hur språket kan användas. Vidare menar Berg att eleverna inte lär sig 

att läsa och skriva i någon specifik fas (2011, s. 25). Elevers individuella skillnader ligger till 

grund för när de fattar ett intresse för det skrivna språket och bokstäver. Barbro Westlund 

menar att elever kommer från en lekfull pedagogik i förskolan (2014, s. 158). Det är viktigt 

att den lekfulla pedagogiken från förskolan kvarstår när de ska lära sig det skrivna språket i 

grundskolan. 
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Förskolebarnets iver att vilja lära sig nya saker är en viktig del att ta vara på i undervisningen. 

Att låtsas läsa och skriva förvandlas i skolans miljö till reell läsning och skrivning. Under 

denna omställning är eleverna på olika nivåer, vissa elever kan redan läsa medan vissa elever 

är i behov av mer stöd för att kunna lära sig läsa och skriva. Som lärare går det inte att ta för 

givet att eleverna är fonologiskt medvetna när de kommer till skolan. Likaså går det inte att ta 

för givet att eleverna inte alltid har kunskap om bokstävernas namn och de språkljud varje 

bokstav representerar. Lästräningen som eleverna får i skolan ska ge dem verktyg för att 

kunna bli goda läsare där högre förståelseprocesser sker. Vidare menar Westlund att syftet 

med läsning är att eleverna ska sluta tänka på att de läser och blir mer fokuserad på vad de 

läser (2014, s. 159).  

 

2.4.1 Vardagsspråk och skolspråk 

Vardagsspråk och skolspråk är två olika sätt att använda sig av språket. Vardagsspråket 

innebär att barnet deltar i en social process som sker med andra individer. Skolspråket 

utvecklas ofta hos den enskilde individen i skolans miljö. Det är skolans uppgift att eleverna 

får möjlighet att utveckla sina repertoarer i hur vardags- och skolspråk kan användas i olika 

sammanhang (Caroline Liberg, Åsa af Geijerstam & Jenny Wiksten Folkeryd 2013, s. 30–

33). Författarna skriver att när eleverna kommer till skolan kan det vara svårt för dem att 

komma in i och använda språket på de sättet skolan kräver. Det är betydelsefullt att eleverna 

får möjligheten att förstå skillnaderna mellan vardagsspråk och skolspråk. Författarna menar 

att skolspråket innehåller speciella funktioner vilket ställer speciella krav på eleverna. Det gör 

att övergången från vardagsspråk till skolspråk kan bli ett hinder, speciellt för elever som har 

ett annat modersmål än svenska. Skolspråket är en mer monologisk process då det till stor del 

används enskilt när eleverna ska läsa eller skriva. Till skillnad från skolspråket är 

vardagsspråket i större omfattning en dialogisk process där eleven exempelvis för en dialog 

med en annan individ vilket gör vardagsspråket mer situationsberoende. I vardagsspråket och 

skolspråket finns det ord som får olika betydelse beroende på vilket sammanhang de 

förekommer i. Liberg, Af Geijerstam, Wiksten nämner som exempel att ordet rymmer i 

skolspråket exempelvis kan betyda hur mycket ett glas vatten rymmer, medan det i 

vardagsspråket motsvarar att någon flyr (2013). I vardagsspråket är det vanligare att använda 

sig av verb och kortare nominalfraser. Till skillnad från vardagsspråket innehåller skolspråket 

fler utbyggda nominalfraser och färre verb. Det skapar en differens mellan vardagsspråk och 
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skolspråk. Det är av vikt att ha i åtanke att vardagsspråket och skolspråket har skilda 

funktioner. På grund av detta är det viktigt att lärare är medvetna om dessa skillnader när 

olika texter används i undervisningen. Vikten att vara medveten om vilka utmaningar 

eleverna möter med skolspråket för att kunna hjälpa eleverna i deras kunskapsutveckling. 

Skolspråket kräver att eleven kan utnyttja en kognitivt krävande process för att exempelvis 

kunna förstå vad som är skrivet (Inger Lindberg & Ulrika Magnusson 2017, s. 251). 

Skolspråket ställer krav hos eleverna på grund av att det inte är modersmål för dem. Detta 

ställer ännu större krav på elever som inte har svenska som modersmål. 

 

2.4.2 Nominalfraser  

Nominalfraser är fraser där huvudordet är ett substantiv eller pronomen och innehåller olika 

bestämningar som beskriver huvudordet (Maria Bolander 2012, s. 159–161). En nominalfras 

kan endast innehålla ett huvudord. I en nominalfras är det viktigaste ordet huvudordet. 

Bestämningarna i en nominalfras heter attribut och kan förekomma före eller efter 

huvudordet. Attribut som förekommer före huvudordet kallas för framförställt attribut. 

Attribut som förekommer efter huvudordet benämns som efterställt attribut. Framställt 

attribut kan bestå av adjektiv som kallas för adjektivattribut. Efterställt attribut innehåller 

adverbfraser. (Bolander 2012).  

 

2.4.3 Nominalisering 

En nominalisering sker när ett ord byter ordklass till substantiv med hjälp av att ett suffix 

läggs till i ordet.  (Bolander 2012, s. 94). Genom att använda suffix kan nya substantiv 

skapas. De olika suffixen kan delas in i tre huvudgrupper. Den första är personer, djur eller 

föremål. Den andra är beteckningar på verbhandlingar och den sista är beteckningar på 

egenskaper. Den första gruppen använder ofta -are, -ande/ende, -ist, -or, -ör och -ing i slutet 

av ordet för att ändra dess betydelse. Ett exempel är studerande där ande är ett 

substantivbildande suffix. Ett annat exempel är simmerska som är en beteckning på kvinnlig 

utövare som simmar och där erska är det substantivbildande suffixet. I den andra gruppen 

som (Bolander 2012, s. 96) beskriver finns ändelserna -ing, -ande/ende, -tion/-Sion, -isering, 

-else, -eri och -an.  Ett exempel är skrivning där -ing är substantivbildande suffix. Den sista 

och tredje gruppen innehåller -hel, -itet samt -skap. Dessa substantivbildande suffix betecknar 

egenskaper eller tillstånd, ett exempel är utbrändhet där -het är suffixet (Bolander 2012).  
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2.4.4 Sammansatta ord 

I det svenska skriftspråket skapas ibland ett nytt ord genom sammansättning av flera ord 

(Bolander 2012, s. 86). När ett sammansatt ord skapas försvinner ofta formord exempelvis: 

för, är och som. Sammansättningen blir därmed en komprimering av längre uttryck. Ett 

exempel är ordet solstol där det finns en sammansättning av två ord, sol och stol. Ordet 

solstol betyder “en stol man sitter i och solar”. När orden i en text komprimeras kan det bli 

svårt för läsaren att förstå texten. En text med ett stort antal sammansatta ord kan bli 

kompakt. Detta kan resultera i att läsaren får problem med att tolka sammansättningens 

innebörd. I orden finns ett förled som sedan beskriver efterledet. I förledet kan alla ordklasser 

användas, exempelvis ordet medkänsla. Sammansättningen medkänsla innehåller orden med 

och känsla. I sammansättningen är ordet med ett förled och en preposition medan känsla är 

ett efterled och substantiv. Efterledet kan enbart innehålla substantiv, adjektiv, verb och 

adverb. Det som är utmärkande för sammansatta ord är att det innehåller två eller fler ord och 

dessa kan fungera självständigt (Bolander 2012, s. 88). 

 

2.5 Läsförståelse  

Läsförståelsen är en viktig del av människans liv, inte bara för akademiskt lärande utan även 

för det livslånga lärandet (Westlund 2012, s. 96). När en elev lär sig läsa sker det genom en 

komplex process för att skapa läsförståelse. Westlund (2012) och Liberg (2010) menar att det 

är viktigt att eleverna förstår läsförståelsens syfte för att mana dem till att använda olika 

lässtrategier och utveckla sin kognitiva förmåga. 

 

När en elev skapar en förståelse för en text använder eleven avkodning och en 

förståelseprocess för att förstå innehållet. För att läsa texter behöver eleven ha kunskap om 

idiomatiska uttryck och förstå att vissa ord har olika betydelser i det svenska språket 

beroende på sammanhanget de förekommer i. Det gör att eleven behöver ha kulturella 

bakgrundskunskaper om det svenska språket för att kunna “läsa mellan raderna” och förstå de 

idiomatiska uttrycken som finns. Westlund menar att barns muntliga språk kan ge en 

indikation på hur deras läs- och skrivförståelse kommer att utvecklas (2012). Barn som har ett 

mindre utvecklat talspråk eller är omedvetna om språket löper större risk att få svårigheter 
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med läsförståelsen. Westlund menar ytterligare att om det sker tidiga insatser kan 

svårigheterna minska (2012). När eleverna lär sig läsa möter de olika texter i undervisningen.  

 

Caroline Liberg menar att texter får sitt specifika språk och genre beroende på sitt 

sammanhang (2010, s. 34). En genre har sitt specifika sammanhang, språk och struktur 

beroende på textens syfte. Texter har olika syften och de delas in i olika genrer. I den här 

undersökningen är det två olika genrer som har betydelse för läromedelsanalysen. Det är den 

berättande och beskrivande texten. En genre som Liberg nämner är den berättande texten 

vilket innefattar berättelser, sagor, myter och fabler (2010, s. 35). De språkliga dragen för 

berättande texter är att texten innefattar en fantasivärld, det finns deltagare i berättelsen, 

upprepning sker samt dialoger finns i den berättande texten.  En annan genre som Liberg 

skriver om är beskrivande text (2011). Den beskrivande textens funktion är att ge information 

om omvärlden (Liberg 2011, s. 35)  

 

2.7 Illustrationer och text i läromedel  

I läromedel är det vanligt att det finns text och illustrationer som samverkar för att förmedla 

något i läromedlet (Eva Wennås Brante 2014, s. 48). I den västerländska kulturen läser man 

från vänster till höger vilket gör att illustrationen och texten placeras utifrån detta (Anders 

Björkvall 2012, s. 21). Genom att presentera information med hjälp av text och illustration får 

läsaren möjlighet att använda flera sätt för att ta del av informationen vilket kan kallas 

multimodal effekt. Multimodal effekt innebär att en kombination av text och illustration ökar 

möjligheten för lärande hos eleven. Det är två typer av information som tillsammans skapar 

ny förståelse. Det finns olika aspekter som påverkar ett läromedels multimodala effekt. Det är 

viktigt att det finns en närhet mellan illustration och text och så lite överflödig information 

som möjligt. Wennås Brante menar att texter och illustrationers layout i ett läromedel har 

betydelse för processandet av dess innehåll, exempelvis påverkar det läsarens fokus (2014 

s.50). Wennås Brante menar vidare att det är svårt att avgöra om texter och illustrationers 

layout har negativ eller positiv inverkan på elevers lärande (2014, s.50). Vilken information 

elever tar lärdom av i ett läromedel är individuellt. Magnhild Vollan menar att illustrationerna 

kan stötta elever i deras läsförståelse (2010 s. 99–100). Det kan dock bli ett hinder om elever 

inte förstår vad illustrationen ska föreställa. Det blir enbart ett hjälpmedel om eleverna förstår 

vad illustrationerna ska avbilda. 
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 I en multimodal text får illustrationerna och text olika informationsvärde beroende på dess 

disposition. En av resurserna är illustrationens storlek. Desto större illustrationen är desto 

viktigare är den i förhållande till texten. När illustrationer och texter relaterar till varandra är 

det en förankring eller ett avbyte (Björkvall 2012, s. 24). Björkvall menar vidare att 

förankring och avbyte är två skilda funktioner som det skrivna språket kan ha i relation till 

illustrationer (2012, s.24). När en förankring sker stödjer texten illustrationens betydelse. 

Avbyte innebär att illustrationen och texten kompletterar varandra till viss del, ett exempel är 

serietidningar där pratbubblans text bygger vidare med information till läsaren med hjälp av 

illustrationen (Björkvall 2012).  
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3. Metod och material 

Undersökningen är uppdelad i två delstudier. I följande avsnitt kommer dessa två delstudiers  

tillvägagångssätt att presenteras och vilka urval som ligger till grund för undersökningen.    

3.1 Val av metoder 

Undersökningen använder två olika metoder. Syftet bakom detta är att undersöka den 

förväntade språkutvecklingen av Den magiska kulan från mer än ett perspektiv vilket Bryman 

(2011, s. 354) beskriver som triangulering. Triangulering innebär att flera forskningsmetoder 

används för att stärka resultatets validitet och fullständighet (Bryman 2011, s. 560). Den 

första metoden är en läromedelsanalys som ger en uppfattning om vad teorin säger om den 

förväntade språkutvecklingen hos eleven. I läromedelsanalysen kvantifieras nominaliseringar, 

ordklasser, nominalfraser och sammansatta ord. Undersökningens andra metod är en 

intervjustudie vilket baserats på läromedelsanalysen. Intervjustudien är ur lärarnas perspektiv 

vilket gör det möjligt att jämföra dessa resultat och få en uppfattning om teorin och praktiken 

kommer fram till samma resultat. Att använda sig av två metoder gör det möjligt att få en 

bredare förståelse för det som ska undersökas. 

 

3.2 Material och urval 

För att hitta ett läromedel som används i läsundervisningen tog jag kontakt med en skola i en 

av Sveriges större kommuner. I årskurs 1–3 använde samtliga lärare läromedelsserien ABC-

klubben som undervisningsmaterial och läsläxa. I ABC-klubben finns det läromedel för 

elever i förskoleklass, årskurs 1, 2 samt 3. Läromedlet Den magiska kulan som är en del av 

ABC-klubben blev urvalet för läromedelsanalysen då den användes i skolan som kontaktades. 

Den magiska kulan är en läsebok som författaren Mats Wänblad har skrivit (2014) och är 

skapad utifrån Lgr11. Läromedlet är utformat för elever i årskurs 1 och samma berättelse 

finns i tre olika nivåer 1A, 1B och 1C (de olika nivåerna benämns med 1A, 1B och 1C genom 

hela arbetet). I Den magiska kulan valdes fyra kapitel som ansågs vara passande för 

läromedelsanalysen. Jag valde att avgränsa mig till fyra kapitel för att kunna göra en mer 

detaljerad läromedelsanalys. De valda kapitlen finns på sida 24–39 och är kapitel 5–8 som 

finns i 1A, 1B och 1C, varje kapitel innehåller 4 sidor. I Den magiska kulan får eleverna följa 

Asta och hennes vänner Bea och Cesar genom hela läromedlet. Vännerna går i klass 1B och 

tillsammans får de möta mystiska problem som de löser med hjälp av Den magiska kulan. 
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I skolan som kontaktades för att ta reda på vilka läromedel som används för läsning i svenska 

fanns två lärare som arbetar med Den magiska kulan. Lärarna blev tillfrågade att delta i en 

intervjustudie som är undersökningens andra delstudie. Kraven för att lärarna ska kunna delta 

i intervjuerna är att de arbetat med Den magiska kulan som ligger till grund för 

undersökningen. Lärarna har fått de fiktiva namnen Kim och Robin. Kim och Robin arbetar 

på samma skola i varsin klass för årskurs 1. Kim har arbetat som lärare i åtta år och har 

arbetat på två olika skolor under sin verksamma karriär som lärare. Robin har arbetat som 

lärare i 22 år och har under den tiden arbetat på två olika skolor.   

 

3.3 Läromedelsanalys 

Den första delstudien är en analys av läromedlet vars syfte är att undersöka vilken 

språkutvecklingen som förväntas av eleven i Den magiska kulans delar 1A, 1B och 1C. Med 

hjälp av bakgrunden skapades kategorier (Se nedan) vilket användes för att undersöka Den 

magiska kulans nivåer. Vid analys av Den magiska kulan analyserades ett uppslag i taget 

utifrån kategorierna och anteckningarna skrevs ner i ett Word-dokument.  För att kunna 

kvantifiera vilka nominaliseringar, ordklasser, nominalfraser och sammansatta ord texten 

innehåller har de aktuella sidorna kopierats. I de kopierade arken har markeringar gjorts för 

de utvalda delarna i Den magiska kulans olika nivåer. I analysen redovisas 

läromedelsanalysens resultat. Informationen som har samlats in presenteras sedan i 

analyskapitlet och i diskussionen diskuteras resultatet och kopplas till bakgrunden. 

 

Kategorier 

• Vardagsspråk 

o Verb  

o  Korta nominalfraser 

o Dialoger 

• Skolspråk 

o Substantiv 

o Utbyggda nominalfraser 

• Nominaliseringar 

• Sammansatta ord 
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• Illustrationer/hjälpmedel 

 

Kategorierna ovan visar vad som kännetecknar vardagsspråket och skolspråket. 

Vardagsspråkets särdrag är fler verb, kortare nominalfraser och dialoger. Skolspråkets 

särdrag är att texten innehåller fler substantiv och att nominalfraserna i större utsträckning är 

utbyggda. Nominaliseringar är när ett verb eller adjektiv görs om med ett suffix och ordet 

byter ordklass till substantiv. Sammansatta ord är när två skilda ord tillsammans bildar ett 

nytt. Illustrationer/hjälpmedel innefattar illustrationernas placering och storlek i förhållande 

till texten samt vilka hjälpmedel som finns i läromedlet. 

3.4 Semistrukturerade intervjuer  

I undersökningens andra delstudie har semistrukturerade intervjuer använts för att få en insyn 

i hur lärare arbetar med Den magiska kulan och vilka tankar de har kring läromedels 

förväntningar på elevernas språkutveckling. I en semistrukturerad intervju är frågorna 

specificerade och intervjuaren har möjlighet att ställa andra frågor utöver de som redan är 

specificerade (Tim May 2013 s. 162 - 164). Om en person som intervjuas feltolkar frågor på 

ett sätt som intervjuaren inte planerat gör semistrukturerade intervjuer det möjligt för 

intervjuaren att leda dem i rätt riktning. Det är viktigt att intervjuaren är mottaglig för vad 

intervjupersonen väljer att berätta och förstå det underbyggda. Semistrukturerade intervjuer 

existerar för att underlätta intervjupersonens förutsättningar att besvara frågor med egna 

termer. Författaren skriver att semistrukturerade intervjuer ger mer frihet till författaren och 

att forskaren själv kan vara den som utför intervjuerna (May 2013). May (2013) menar vidare 

att när intervjuaren ska utföra sina intervjuer är det viktigt att få fram kunskap som är fri från 

fördomar och snedvridning samt att intervjuaren har en självmedvetenhet för att kunna skapa 

ett bra flyt under intervjutillfället. För att kunna gå tillbaka till intervjuerna och öka 

trovärdigheten i arbetet kommer de att spelas in samt transkriberas (Bryman 2011). 

Intervjuerna transkriberas för att göra empirin mer sanningsenlig och minska risken för egna 

tolkningar.  

 

3.4.1 Tillvägagångssätt 

Genom mejlkonversationer skapades den första kontakten med Kim och Robin. Genom 

konversationerna fick de ta del av undersökningens syfte. Genom mejlkonversationer 
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bestämdes även var och när intervjuerna skulle äga rum. Innan intervjuerna ägde rum fick 

Kim och Robin läsa en samtyckesblankett (se bilaga 1) och skriva under den. För att kunna få 

struktur i arbetet med de semistrukturerade intervjuerna skapades en intervjuguide som 

innehöll 11 frågor (Se bilaga 2) som Kim och Robin fick ta del av. Intervjufrågorna som 

användes skapades med hjälp av resultatet från undersökningen av Den magiska kulan. 

Intervjuerna ägde rum i ett klassrum på lärarnas arbetsplats. De varade i 20 minuter vardera 

och en mobiltelefon nyttjades för att spela in intervjuerna för att sedan kunna transkribera 

materialet. Transkriberingen av intervjuerna skrevs ner i ett Word-dokument för att kunna 

skriva ut materialet och på ett strukturerat sätt bearbetas. När databearbetningen för 

intervjuerna var färdig analyserades skillnader och likheter kring hur de arbetar med Den 

magiska kulan 1A, 1B och 1C samt deras tankar om vilken språkutveckling som förväntas av 

eleven genom att använda sig av läromedlet. 

 

3.4.2 Etiska övervägande 

Undersökningen innefattar intervjuer där två lärare har varit delaktiga. Dessa lärare är 

anonyma och deras namn är fiktiva för att ingen på något sätt ska kunna identifiera dem. 

Deras personliga information finns arkiverat och det är enbart jag som har tillgång till dessa 

uppgifter. Bryman (2011, s. 131–132) menar att när samhällsforskning utförs finns det etiska 

principer som forskaren skall ha i åtanke. I undersökningen berörs informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet berör de 

intervjuade och deras rätt att få information om undersökningens syfte. Lärarnas deltagande 

är frivilligt och de har möjlighet att avvika från intervjustudien om så önskas. 

Samtyckeskravet innebär att den intervjuade ska få möjlighet att samtycka till det hen får 

möjlighet att vara en del av. Innan intervjun får lärarna skriva på en samtyckesblankett där 

det finns information om intervjuns innebörd och att lärarna som deltar i undersökningen har 

möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst om så önskas. Konfidentialitetskravet 

berör informationen om intervjupersonerna. Informationen ska behandlas med försiktighet 

och ingen utomstående ska kunna ta del av den. Nyttjandekravet innebär att informationen 

jag tar del av under intervjuerna enbart får användas för forskningens ändamål (Bryman 

2011).  
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3.5 Reliabilitet och validitet 

Enligt Bryman (2011, s.49) innebär reliabilitet om huruvida resultatet av forskningen skulle 

bli densamma om undersökningen skulle ske igen eller om resultatet påverkas av olika 

faktorer. För att stärka resultatet av forskningen har två undersökningsmetoder använts vilket 

enligt Bryman (2011, s 560) kallas för triangulering. Vidare förklarar Bryman (2011, s 560) 

att triangulering stärker forskningsresultatets validitet och reliabilitet.  

 

Det går inte att generalisera respondenternas svar eftersom enbart två verksamma lärare 

intervjuats. Det blir en indikator på hur verksamma pedagoger arbetar med och tänker kring 

läromedlet Den magiska kulan. Om läromedelsanalysen replikeras är det möjligt att få samma 

resultat. Skulle hela läromedlet undersökas kan resultaten bli ett annat. För att öka 

undersökningens validitet kan hela läromedlet Den magiska kulan undersökas samt att fler 

lärare intervjuas över ett större geografiskt område. Undersökningens validitet skulle 

ytterligare kunna stärkas genom att observera hur lärarna arbetar med Den magiska kulan i 

klassrummet.  
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4. Analys av läromedlet 

I kapitel fyra presenteras resultatet från läromedelsanalysen av Den magiska kulan. 

4.1 Vardagsspråk eller skolspråk? 

I läromedlet Den magiska kulan finns en typ av skriven text. I citaten nedan finns tre exempel 

som visar hur texten ser ut i 1A, 1B och 1C. 

                   1A 

“Cesar läser allas namn. 

- ABC-klubben är ett bra namn! sa alla. 

- Bra, sa Asta. Nu är vi ABC-klubben.” (Wänblad 1A 2014 s. 39) 

 

1B 

“Tre händer for upp i luften. 

- då var det klart, sa Asta. från och med nu heter vi ABC-klubben. 

- Cesar och Bea nickade. Abc-klubben. Mm, det lät bra.” (Wänblad 1B 2014 s. 39) 

 

1C 

- “Från och med nu heter vi ABC-klubben. Men namnet är hemligt, kom ihåg det. Lika hemligt som 

klubben själv. 

Cesar och Bea nickade allvarligt, och så var det bestämt. ABC- klubben. Mm, det lät riktigt bra, 

riktigt bra. “(Wänblad 1C 2014 s. 39) 

 

I Den magiska kulan 1A, 1B och 1C möter eleverna berättande text. Den magiska kulan är en 

berättelse vilket äger rum i en fantasivärld. I citaten ovan från 1A, 1B och 1C finns det olika 

deltagare samt dialoger vilket är ett kännetecken för genren berättande text. 
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4.1.1 Nominalfraser 

Den magiska kulan 1A innehåller enkla nominalfraser. Ett exempel från 1A är “Alla är varma.” 

(Wänblad 2014 1A, s. 30), i meningen är ordet alla en nominalfras som består av ett ord vilket i 

det här fallet är ett pronomen. I de utvalda kapitlen finns det inga utbyggda nominalfraser.  

 

 

”Ingen gammal dam satt och gungade på verandan.” (Wänblad 1C 2014, s. 26) 

 

 

I exemplet ovan är nominalfrasen ” ingen gammal dam” där ingen gammal är ett framförställt 

attribut till huvudordet dam. I 1C är nominalfraserna fler och det kan förekomma flera 

nominalfraser i samma mening. Ett exempel där det finns två nominalfraser som ökar 

komplexiteten i meningens uppbyggnad är “Den här gången får ni fyra gratispoäng” (Wänblad 1c 2014, 

s. 25). I meningen är ”Den här gången” och ”fyra gratispoäng” två nominalfraser. Meningarna 

i 1C är längre än meningarna i 1A och 1B och innehåller mer information för läsaren. När 

textens meningar innehåller flera nominalfraser ställer det högre krav på läsaren. När 

eleverna ska förstå texten är det viktigt att de klarar av att använda sin kognitiva förmåga och 

förståelseprocess för at kunna förstå textens innehåll. 

 

4.1.2 Substantiv och verb 

 

Bild 1: Magiska kulan 1A Wänblad 2014 s. 26 
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Bild 2: Den magiska kulan 1B Wänblad 2014 s. 28 

 

Bild 3: Den magiska kulan 1C Wänblad 2014 s. 34 

 

 

I Den magiska kulan 1A kapitel 5–8 är det fler verb än substantiv. I dessa kapitel finns det 57 

verb och 55 substantiv. I exemplet bild 1 finns det sex verb och fem substantiv. I läromedlet 

1B kapitel 5–8 finns det fler substantiv än verb i texten. I de undersökta kapitalen finns det 

108 verb och 127 substantiv (se ett exempel bild 2). Även 1C innehåller fler substantiv än 

verb, i 1C finns det 338 substantiv och 303 verb (se ett exempel bild 3).  

 

Utöver att 1A innehåller fler verb än substantiv, så är nominalfraserna korta och texten 

innehåller även dialoger som tillhör den berättade texten vilket gör att texten i 1A innehåller 

tydliga drag av vardagsspråket. 1B innehåller fler substantiv än verb, korta nominalfraser 

samt dialoger vilket gör att texten i 1B innehåller tydliga särdrag av vardagsspråk. 1C 

innehåller fler substantiv, utbyggda nominalfraser och dialogen är ett särdrag för texten. Här 

börjar texten nosa på skolspråket men eftersom dialogen är ett tydligt särdrag består texten till 

stor del av vardagsspråk. 
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4.2 Information  

Texternas informationsmängd skiljer sig åt mellan Den magiska kulans nivåer 1A, 1B och 

1C.  

 

”Det är rast. Asta Bea och Cesar spelar ruta” (Wänblad 1A 2014 s. 24) 

 

 “De spelar rutan på rasten” (Wänblad 1B 2014 s. 24). 

 

I nivå 1A används namn när det står skrivet om de berörda personerna i texten vilket är 

genomgående för kapitel 5–8. Sista meningen på sidan beskriver vad barnen gör på rasten 

och de tre barnens namn nämns för läsaren (se första citatet ovan). På samma sida i nivå 1B 

(se andra citatet ovan) används pronomenet de istället för namnen vilket gör att läsaren måste 

förstå vilka personer pronomenet syftar på. 

  

“Det är rast.” (Wänblad 1A 2014 s. 24) 

  

“De spelar ruta på rasten.” (Wänblad 1B 2014 s. 24) 

 

“Bea behöver träna inför sin match på långrasten men treorna hade redan tagit fotbollsmålet.” 

(Wänblad 1c s. 24) 

 

De tre exemplen ovan visar på att texten blir mer utmanande för läsaren beroende på om 

hen läser nivå 1A, 1B eller 1C. I exemplet från 1A får eleven information om att det är 

rast. Meningen är kort och innehåller enbart en ny information, rast. I 1B innehåller 

meningen mer information nämligen att ”de spelar ruta” och att det sker ”på rasten”. I 1B 

tillkommer det två nya informationer medan det i 1A enbart tillkommer en ny 

information. I 1C finns det mer information i meningen i förhållande till 1A och 1B.  

Eleven ska här kunna minnas vad hela meningen innehåller: ” Behöver träna”,” inför sin 

match”, ”på långrasten”, “treorna hade redan tagit fotbollsmålet”. 1C innehåller fler typer 

av information än 1B, när eleverna ska läsa 1C behöver de kunna läsa meningen och 

samtidigt minnas de fyra typer av information meningen innehåller.  
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4.3 Nominalisering 

I den magiska kulan 1A och 1B finns det inga nominaliseringar i kapitel 5 till 8. I läromedlets 

sista del 1C finns det en nominalisering önskning. Önskning är grundat från verbet önska 

vilket är något man gör. Genom avledning med suffixet -ning skapas ett nytt substantiv 

önskning.  

 

4.3 Sammansatta ord 

I 1A kapitel 5–8 finns inga sammansatta ord. I 1B finns det fyra sammansatta ord. Orden som 

används är: musiknatt, fotbollsplan, ödehus och segermålet. I 1C finns det betydligt fler 

sammansatta ord, i kapitel 5 till 8 innehåller texten 47 sammansatta ord. Musiknatt är ett ord 

som förekommer frekvent i den skrivna texten. Det finns sammansatta ord som kan vara 

vardagsnära för eleven som exempelvis: Storebror, klassrum och fotboll. Det finns även 

sammansatta ord som kan vara svåra för eleverna att förstå exempelvis: Gratispoäng, 

motståndarna, utespelare och halvlek.  I 1B och 1C kapitel 5 till 8 blir texten svårare på 

grund av de sammansatta orden. I 1A får läsaren möta en lättläst text utan sammansatta ord. 

Eleven måste förstå hur två eller flera olika ord tillsammans skapar ett nytt. Ett exempel från 

en av texterna är ordet halvlek. Det används i ett sammanhang där Bea spelar fotbollsmatch. 

Halvlek innehåller en sammansättning av orden halv och lek. Läsaren kan ha svårt att förstå 

hur dessa skilda ord tillsammans skapar det nya ordet halvlek som får en ny betydelse. 

 

  



 

 

 

 

  

 

20 

4.6 Illustrationer i läromedlet 

 

 

 

Bild 4: Den magiska kulan 1A Wänblad 2014, s. 26 

 

 

Bild 5: Den magiska kulan 1B Wänblad 2014, s. 26 

 

     

Bild 6: Den magiska kulan 1C Wänblad 2014, s. 26 

 

I läromedel 1A (bild 4) börjar varje sida med en stor illustration som sedan kompletteras med 

text. Genomgående i 1A börjar varje sida med en illustration, i det här fallet (bild 4) visar 

illustrationen hur Asta och Bea har kulan. I texten under illustrationen återger dialogen Asta 

och Beas konversation. I 1A tar illustrationen större utrymme i jämförelse med 1B och 1C 

och har en viktigare roll till den skrivna texten. I läromedel 1B (bild 5) tar den skrivna texten 

större utrymme i jämförelse med 1A och illustrationerna kan komma innan eller efter texten, 

de tar lite mindre än hälften av utrymmet på en sida. Illustrationerna är mindre i 1B i 
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jämförelse med 1A. Den största skillnaden mellan 1A och 1B är att illustrationerna kan finnas 

före eller efter texten (jämför bild 4 & 5). På första illustrationen ser det ut som att Asta, Bea 

och Cesar säger hejdå till varandra vilket är en mer specificerad händelse. Illustrationen och 

texten samverkar och återger samma händelse på sida 26 i 1B.  I 1C (bild 6) tar 

illustrationerna mindre utrymme, det är den skrivna texten som tar mer plats. Texten berättar 

mer än vad som finns i illustrationen. Utvecklingen som sker i 1C är att illustrationen får en 

mindre viktig roll i jämförelse med 1A och 1B. I 1C har texten en viktigare roll i jämförelse 

med 1A och 1B och språket är mer utvecklat. I 1C kan uppslagen inledas eller avslutas med 

en illustration. 

 

I Den magiska kulan 1A, 1B och 1C får eleverna möta illustrationer som hör ihop med den 

skrivna texten. Om man tittar närmare på kapitel 5 sida 26–27 (se bild 4, 5, 6) ser man att 

läromedlet inte använder samma illustrationer i de olika nivåerna, vilket kan göra att eleverna 

som ska läsa läromedlet kan uppfatta berättelsen på olika sätt.  

 

 

  

Bild 7: Den magiska kulan 1A, Wänblad 2014, s. 34 

 

I läromedlet Den magiska kulan 1A utgörs den största delen av sidorna av illustrationer. 

På vissa sidor finns även mindre illustrationer som är till för att ge läsaren stöd om vissa ords 

betydelser, ett exempel från Den magiska kulan 1A är teven (se bild 7). På sida 35 i 

läromedlet står det “-Jag önskar att jag kan läsa remsan på teven, sa Cesar”. (Wänblad 2014) Under ordet 

teven finns en illustration på en tv för att hjälpa eleven. Ett annat exempel är på sida 38 där 

ordet lapp används och ovanför visas en illustration på en lapp under ordet som eleven ska 

läsa.  
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Bild 8: Wänblad 2014, 1A s. 33 

 

I 1A finns pratbubblor i illustrationerna vilket skapar en serietidningskänsla (se bild 8).  

Pratbubblorna upprepar textens innehåll. Pratbubblorna tillför ingen ny information för 

läsaren. Illustrationen och pratbubblorna är ett hjälpmedel som är till för att läsaren ska förstå 

vad som sker. Tillsammans bidrar illustrationen och pratbubblorna till att läsaren kan förstå 

textens innehåll och kontexten.   
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5. Intervjuer 

I kapitel fem presenteras resultatet och analysen av intervjuer med två verksamma lärare. 

5.1 Den magiska kulans texter 

Kim och Robin arbetar på samma skola med varsin årskurs 1. Det är första gången Kim och 

Robin använder sig av läromedlet Den magiska kulan. När Kim och Robin ska utse vilken del 

av Den magiska kulan eleverna ska använda låter de eleverna utföra olika tester för att kunna 

avgöra hur långt eleverna har kommit i läsningen. Lärarna lät eleverna göra ljudtest, läsa 

småord samt läsa kortare meningar för att kunna avgöra vilken nivå som passar eleverna. 

Kim hade haft eleverna sedan förskoleklass vilket gjorde att hon hade god kännedom om vad 

eleverna kunde, Robin hade inte den fördelen. Kim och Robins elever fick läromedel 1A eller 

1B som läsebok för läsundervisning och läxa i hemmet. Om Robin hade elever som använde 

nivå 1A och trodde att de skulle klara av en svårare nivå lät hon eleverna själv välja om de 

ville använda 1B. Eleverna som ville avancera till 1B fick möjlighet att under en prövoperiod 

använda 1B som läromedel. Efter prövoperioden var slut fick de välja att antingen behålla 1B 

eller byta tillbaka till 1A. Det gav eleverna möjlighet att vara involverad i valet av nivå på 

läromedlet. Kim och Robin hade en varsin elev som fick ta med sig nivå 1C hem för att få en 

utmaning i läsningen på egen hand. 

 

För att ge eleverna möjligheten att ta del av samma berättelse inledde Kim och Robin sina 

lektioner med att läsa Den magiska kulan 1C.  Lärarna tycker att läromedelserien är ett bra 

läromedel som fångar elevernas intresse, vilket de anser är viktigt för elevernas läsutveckling. 

Dock förklarar Kim att vissa av hennes elever hade svårt att få sammanhang i berättelsen när 

de skulle läsa hemma. I läromedel 1A och 1B blir texten kortare vilket gör att mycket av 

innehållet från 1C försvinner. Hon förklarar att det kan finnas flera orsaker till varför de har 

svårt att förstå textens sammanhang. Det kan exempelvis vara att vissa elever inte lyssnar 

under högläsningen eller inte kommer ihåg vad som har hänt i berättelsen. För att eleverna 

skulle få möjlighet att förstå textens sammanhang valde Kim att skicka hem Den magiska 

kulan 1C till elevernas föräldrar. Föräldrarna fick läsa den svåraste nivån för eleverna för att 

hjälpa dem. Kim såg ett problem med läsningen och att det är mycket som försvinner när 

texterna ska kortas ner vilket gör det svårt för eleverna att få ett sammanhang när de ska läsa 

materialet hemma. När texten i 1A och 1B kortas ner blir det på bekostnad av innehållet från 

texten i 1C.  
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“.. här emellan kunde också vara bra med också en nivå till och samtidigt som jag så kan jag 

ibland sakna en ännu lättare nivå…” (Robin 2017) 

 

“...för det är ju ganska så stor skillnad på den blåa och den röda boken ibland hade man nästan 

önskat en liten mellannivå..” (Kim 2017) 

 

Kim och Robin anser att det är för stora språkliga skillnader mellan de olika nivåerna. De 

beskriver att det borde finnas fler nivåer för att kunna anpassa läsundervisningen för alla 

elever och skapa en bättre individanpassad läsundervisning. 

 

 

“...för att i den här blå boken så blir det är ganska korta meningar och sen helt plötsligt så tar 

boken ett ganska stort kliv den förutsätter nästan att läsutvecklingen verkligen tar fart.” (Kim 

2017).  

 

I citatet berättar Kim om hur Den magiska kulan 1A blir svårare ju längre in i boken eleverna 

läser och att svårigheten ökar fort. Det gör att eleverna behöver utveckla sin läsförmåga i 

samma takt som 1A och om det inte är fallet kan det bli ett hinder för vissa elever när de ska 

använda sig av läromedlet. Eleverna i Kims klass läser ett kapitel i veckan. Det gör att 

eleverna måste kunna följa den ökade svårigheten i 1A samt att det kräver att elevens 

språkutveckling också tar fart.  

 

“Än har ju inte jag någon elev som har någon märkbara läs- och skrivsvårigheter så jag kan känna 

så här att jag kan tänka att det här är ett komplement till allt annat man gör för att de ska lära sig 

läsa eftersom vi har jobbat med ASL så tror jag att kombinationen… just ASL och kanske andra 

saker vi har gjort funkar med läromedlet.” (Kim 2017)  

 

Här beskriver Kim hur de utanför läromedlet arbetar med språkutvecklingen hos eleverna. 

ASL är en förkortning för Att skriva sig till läsning. ASL innebär att eleverna med hjälp av en 

dator som har talsyntes ljudar varje bokstav hen skriver. På så sätt kan eleverna skriva sig till 

att lära sig läsa. Genom ASL får eleverna möjlighet att lära sig hur bokstäverna låter med 

hjälp av talsyntesen och få kunskap om hur ord och meningar kan skrivas.  
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Kim menar att arbetet med Den magiska kulan är ett komplement till allt arbete som sker i 

läsningen. 

 

Robin anser att Den magiska kulan använder sig av ofullständiga meningar vilket hon 

upplever som ett problem då hon undervisar eleverna i att skriva fullständiga meningar. Hon 

anser att eleverna kan få uppfattningen att ofullständiga meningar är ett korrekt sätt att skriva. 

Här beskriver Robin hur hon försöker undervisa eleverna i att skriva fullständiga meningar 

och att det blir ett problem när de ska läsa och när läromedlet innehåller ofullständiga 

meningar. 

 

5.2 Vardagsspråk och skolspråk 

I Den magiska kulan får eleverna möta vardagsspråket. Kim och Robin var positiva till att det 

är vardagsspråket som tar stort utrymme i texten. Kim berättar att hon anser att det är 

betydelsefullt att texten fångar elevernas intresse till att vilja läsa vilket hon anser att kapitlen 

i Den magiska kulan gör. Kim anser att Den magiska kulan påminner om en skönlitterär bok 

och kan ge eleverna möjligheten att känna igen sig när de exempelvis lånar böcker från 

biblioteket. Det blir även ett steg in i det skrivna språket som ger eleverna möjligheten att 

känna igen sig i den vardagsspråket som finns i texten.  

 

“så att det bara är riktiga ord så tycker jag ändå det är bra att man håller sig till ett vardagligt språk 

precis i början av läsinlärningen för skulle dom blanda in komplicerade ord då skulle dom då 

skulle förståelsen försvinna ja det är nog bra” (Robin 2017) 

 

I exemplet ovan berättar Robin om hur hon ser på vardagsspråket. Det är ett exempel på hur 

vardagsspråket blir en väg in i det skrivna språket för eleven när de ska börja med läsningen. 

Vardagsspråket är något de flesta elever har med sig till skolan från förskola och hemmiljön 

vilket gör att eleverna kan känna igen sig i hur texterna är skrivna.  
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5.3 Svåra ord 

Varken Kim eller Robin såg något hinder med de sammansatta orden som läromedlet 

innehåller. Kim ansåg att obekanta ord kan bli ett hinder för eleverna.  De ord som eleverna 

hade svårt med i läromedlet var ödsligt och veranda som finns i Den magiska kulans texter. 

Om eleverna stötte på ord som de inte förstod eller inte hade någon kunskap kring pratade 

klassen gemensamt om ordet i helklass för att alla elever skulle få möjlighet att få ta del av 

ordets betydelse.  

 

5.4 Läromedlets illustrationer 

“Ja precis dom har varit jättebra de här små bilderna...” (Kim 2017) I läromedlet finns det bildstöd till 

texten som ska hjälpa eleverna att förstå vissa ord. Kim och Robin ställer sig positiva till att 

den här typen av hjälpmedel finns i läromedlet Den magiska kulan 1A.  

Robin har aldrig upplevt att eleverna inte läser ordet och istället tittar på illustrationen. Kim 

berättar att det inte alltid är självklart vad bildstödet föreställer vilket kan gör att det blir svårt 

för eleven att förstå ordets betydelse. Ett exempel som diskuterades under intervjun med Kim 

var ordet magiskt. Bredvid ordet fanns en illustration på en trollkarlshatt och en trollstav 

vilket Kim ansåg kunde leda till en misstolkning. Kim anser att bildstödet är ett bra stöd för 

eleverna när de ska läsa ord som kan vara svåra. Det finns bildstöd för ovanliga ord men även 

för ord som är ljudmässigt svårare enligt Kim. 

 

Både Kim och Robin arbetar i läsgrupper med eleverna beroende på vilken nivå de läser i 

Den magiska kulan. Eleverna arbetar i olika läsgrupper beroende på vilken nivå av Den 

magiska kulan de använder i läsundervisningen. I läsgrupperna går de igenom läsläxan de har 

haft under veckan. Vid detta tillfälle brukar Kim diskutera handlingen med hjälp av 

illustrationerna i 1A och 1B för att få igång en diskussion med eleverna om vad de har läst. 

Illustrationerna i Den magiska kulan kan på vissa ställen vara olika utifrån nivån på 

läromedlet som används. Varken Robin eller Kim ser det som ett hinder eftersom de arbetar 

med läsgrupper för eleverna som läser 1A och 1B.  

 

I 1A finns det pratbubblor som upprepar det texten berättar för eleverna i dialogen. Det 

förtydligar vad som sker i uppslaget. Kim beskriver att hon upplever att eleverna uppskattar 

dessa pratbubblor och eleverna tycker det är roligt att få läsa dem. Hon upplever att eleverna 



 

 

 

 

  

 

27 

inte förstår att texten upprepar sig i pratbubblorna utan de tävlar om vem som ska få läsa 

dessa.  
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6. Diskussion 

I kapitel sex diskuteras resultatet från undersökningens två delstudier och avslutas med en 

avslutande reflektion, förslag på vidare forskning samt metoddiskussion. 

 

6.1.1 Läromedelsanalys Den magiska kulan 

Syftet med läromedelsanalysen var att undersöka vilken språkutveckling som förväntas av 

eleverna i Den magiska kulans tre nivåer 1A, 1B och 1C. Studien visar att eleverna får möta 

text med särdrag av vardagsspråket som många elever har kunskap kring när de börjar skolan. 

Språket i Den magiska kulans tre nivåer utvecklas genom en ökning av information, 

sammansatta ord, nominalfraser samt att bilderna får en mindre betydande roll till texten. Det 

gör att de olika nivåerna ställer olika krav på elevernas språkutveckling.  

 

Genom att texten i hög grad, i synnerhet 1A och 1B präglas av vardagsspråk introduceras 

eleverna för det skrivna språket. Eleverna introduceras till det skrivna språket med hjälp av 

ett språk som de är familjära med. I 1A är det fler verb än substantiv och det är dialogerna 

som dominerar i texten samt att texten innehåller kortare nominalfraser. I 1C är det fler 

substantiv och texten innehåller fler utbyggda nominalfraser som ökar komplexiteten i texten. 

Dock innehåller texten vardagsspråk då dialogerna är ett särdrag även för 1C. Läromedlet 

utgår från att eleverna har kunskaper i det svenska språket och är familjära med 

vardagsspråket. Att använda vardagsspråket i texten kan bidra till att elevernas intresse för 

läsning ökar vilket är något Lgr 11 beskriver att undervisningen ska göra. 

 

Genom att introducera sammansatta ord i Den magiska kulan 1B ställer läromedlet högre 

krav på elevernas språkutveckling. Elevernas tolkningsförmåga behöver utvecklas för att 

kunna tolka och förstå de sammansatta orden som är en komprimering av längre uttryck. 

Antalet sammansatta ord ökar ytterligare i 1C vilket ställer ytterligare krav på elevens 

språkutveckling. 

 

En annan aspekt som påverkar den förväntade språkutvecklingen hos eleverna är läromedlets 

illustrationer. Analysen visar att illustrationerna får en mindre betydelse i de svårare nivåerna 

vilket ställer större krav på elevens språkutveckling och tolkningsförmåga. I 1A beskriver 

illustrationerna textens fullständiga innehåll det finns även mindre illustrationer som ska 
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hjälpa eleverna att förstå vissa ord. I 1B återspeglas även här illustrationernas fullständiga 

innehåll i texten. Illustrationernas storlek minskar i 1B och 1C vilket kan vara en indikator för 

läsaren att illustrationen inte är av lika stor betydelse längre.  

 

6.1.2 Intervjuer   

Syftet med intervjuerna var att undersöka hur verksamma lärare arbetar med Den magiska 

kulans tre nivåer och vad de anser om språkutvecklingen som förväntas av eleverna.  

 

För att nå målet med undervisningen försöker lärarna att anpassa arbetssättet med Den 

magiska kulans tre nivåer utifrån den enskilde elevens behov och förutsättningar vilket Lgr 

11 beskriver att undervisningen ska göra. Ett exempel från studien är att lärarna använder sig 

av tester för att avgöra vilken av Den magiska kulans tre olika nivåer eleverna skall använda. 

Genom testerna utgår lärarna från den enskilde elevens erfarenheter och kunskaper. Lärarna 

delar in eleverna i olika läsgrupper utifrån deras tidigare erfarenheter och kunskaper. På så 

sätt kan de främja och stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva vilket är skolans 

plikt enligt Lgr11. Båda lärarna var överens om att Den magiska kulan är ett läromedel som 

fångar elevernas intresse. Detta är en betydande faktor för att eleverna ska få möjligheten till 

goda kunskaper i att läsa och potentiellt stimulera eleverna till att få ett intresse för att läsa 

och skriva. 

 

Vardagsspråket genomsyrar läromedlet vilket lärarna ställde sig positiva till. Det ger eleverna 

en inkörsport i det skrivna språket med hjälp av ett språk som många elever har kunskap 

kring när de kommer till skolan. Det innebär att vardagsspråket kan vara en bidragande faktor 

till att eleverna blir stimulerade att vilja lära sig mer, det blir en igenkänningsfaktor som kan 

hjälpa deras läsutveckling.  

 

Intervjuerna visade att lärarna ansåg att det var stora skillnader mellan nivåerna och att 

mycket av innehållet från 1C försvinner när eleverna senare skulle läsa i 1A och 1B. Dessa 

tankar bekräftar resultatet från läromedelsanalysen där meningarna blir mer komplicerade och 

innehåller mer information för läsaren. Det kan resultera i att det blir svårt för lärarna att veta 

vilken nivå som ska tilldelas till varje elev. Det ställer krav på läraren att kunna anpassa och 
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tillgodose varje enskild elevs behov för att de ska kunna utvecklas med hjälp av det tilldelade 

läromedlet. 

 

Lärarna uppfattade inte antal sammansatta ord som ett problem, det var obekanta ord som var 

problematiska. Att eleverna får arbeta i grupp och diskutera sina läxor kan ha en positiv 

effekt på deras motivation. Genom diskussioner får eleverna möjligheten att ta del av 

varandras erfarenheter och lära sig av varandra.  

 

Illustrationerna och de mindre illustrationerna som finns i texten var något som lärarna var 

positiva till. Dock kunde de mindre illustrationerna som användes för att förklara ord vara 

missvisande för eleverna om de misstolkade dessa. En konsekvens av detta är att eleven inte 

förstår ordets innebörd. För att hjälpa eleverna som missförstått orden är det viktigt att ha ett 

öppet klimat där de kan diskutera textens innehåll vilket lärarnas lärandeprocess stödjer. 

 

6.1.3 Jämförelse av resultaten  

Resultaten från läromedelsanalysen och intervjuerna visar skillnader och likheter. Resultatet 

från läromedelsanalysen visar att sammansatta ord kan bli ett hinder för elevernas 

språkutveckling. Lärarna upplever inte sammansatta ord som ett hinder utan det är obekanta 

ord som hindrar elevernas språkutveckling. Under intervjuerna belyste dock lärarna att de har 

strategier för att skapa förståelse för obekanta ord, exempelvis att diskutera obekanta ord i 

grupp.  

 

Läromedelsanalysens resultat visar att Den magiska kulan genomsyras av vardagsspråk. 

Intervjustudiens resultat visar att lärarna ställer sig positiva till användningen av vardagsspråk 

då de ser vardagsspråket som en inkörsport till det skrivna språket. 

 

Lärarna tycker att information försvinner vid användning av Den magiska kulan, detta kan 

vara en konsekvens av hur de använder läromedlet som undervisningsmaterial. 1C används 

som högläsningsbok medan eleverna får använda 1A eller 1B när de läser enskilt. 1A och 1B 

innehåller en mindre mängd text vilket kan upplevas som att information försvinner. I 

läromedelsanalysen har de tre nivåerna undersökts seriellt (1A till 1C) vilket visar att 
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informationsmängden ökar för varje nivå. Detta kan förklara varför lärarna upplever att 

informationsmängden minskar då de börjar med 1C. 

 

Läromedelsanalysen visar att den multimodala effekten minskar för varje nivå, 

illustrationerna får en mindre betydande roll till texten vilket kan ställa högre krav på läsaren. 

Utifrån intervjuerna framstod detta inte som ett hinder för elevernas lärande, det kunde 

istället bli ett hinder när de små illustrationerna användes för att förklara ord. Detta på grund 

av att illustrationerna ställer krav på elevernas tolkningsförmåga, om de feltolkar 

illustrationerna blir dessa missvisande vilket Vollan (2010) skriver om. 

 

6.3 Avslutande reflektioner  

I resultatet framkommer det hur läromedlet tre nivåer skiljer sig mot varandra och vilken 

språkutveckling som krävs av eleverna. Intervjuerna gav en inblick i hur verksamma lärare 

arbetar med Den magiska kulan och vad de anser om läromedlets förväntade språkutveckling 

hos eleven. I läromedelsanalysen synliggjordes den förväntade språkutvecklingen hos 

eleverna mellan 1A, 1B och 1C genom att titta på hur texterna är uppbyggda samt vad som 

skiljer nivåerna åt. Nivåerna innehåller samma grundberättelse där de olika nivåernas texter 

gradvis blir svårare och innehåller mer information till läsaren. Lärarna som arbetar med Den 

magiska kulan anser att det är ett bra läromedel som fångar elevernas intresse. Dock anser de 

att språkutvecklingen mellan nivåerna tar för stora kliv vilket gör att det kan vara svårt att 

avgöra vilken nivå som varje enskild elev ska använda sig av i undervisningen.  

 

Som blivande lärare är det betydelsefullt att kunna tillgodose alla elevers olika erfarenheter 

och kunna anpassa läsundervisningen för dem. Eleverna kommer med olika bakgrund och 

kunskap i det svenska språket. Alla elever har inte fonologisk medvetenhet, morfologisk 

medvetenhet, syntaktisk medvetenhet, semantisk medvetenhet samt pragmatisk medvetenhet.  

Därför är det viktigt att ha goda kunskaper om läromedlen som används för att kunna skapa 

goda förutsättningar för att varje enskild elev ska kunna skapa nya kunskaper i det svenska 

språket. Undersökningen har gett kunskap om hur Den magiska kulans texter är uppbyggda 

och vilka för- och nackdelar läromedlet har samt hur betydelsefullt det är att vara medveten 

om varför man väljer ett läromedel för undervisningen. Även om Den magiska kulan är 

skapad utifrån läroplanen är det viktigt att som lärare vara kritisk vid val av läromaterialen 
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som ska användas. Anledningen till att lärare ska vara kritiska till läromaterialen som 

används är för att hen behöver utgå från elevgruppen och välja ett läromedel där eleverna ska 

få möjlighet att utveckla sina kunskaper och samtidigt skapa nya.  

 

6.4 Vidare forskning  

Läromedelsanalysen visar att Den magiska kulans texter genomsyras av vardagsspråket. 

Caroline Liberg, Åsa af Geijerstam & Jenny Wiksten Folkeryd (2013, s. 30–33) beskriver att 

det är betydelsefullt för eleverna att förstå skillnaden mellan skolspråk och vardagsspråk.  

 Det skulle kunna vara intressant att undersöka detta utifrån ett lärarperspektiv. Lärare arbetar 

dagligen med det svenska språket och det är en viktig del för elevernas framtid därav kan det 

vara intressant att undersöka om lärare synliggör dessa skilda sätt att använda språket.  

 

6.5 Metoddiskussion  

I studien som har genomförts har en läromedelsanalys utförts för att ta reda på hur 

språkutvecklingen är i Den magiska kulan 1A, 1B och 1C. I uppsatsen gjordes ett urval i 

läromedlet och fyra kapitel valdes för analys.  Eftersom undersökningen enbart undersöker en 

mindre del av ett läromedel kan resultatet bli annorlunda om hela läromedlet eller andra delar 

av läromedlet undersöks på samma sätt. Utifrån bakgrunden finns det kategorier som är 

centrala för analysen och är till för att skapa en genomgående röd tråd i arbetet och för att 

kunna besvara undersökningens frågeställningar.  

 

Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har empiri samlats in för att kunna ta del av hur 

lärare ser på Den magiska kulans förväntade språkutveckling hos eleven samt hur de arbetar 

med läromedlet. Eftersom de semistrukturerade intervjuerna endast sker på med två lärare gör 

det att resultatet inte kan generaliseras. Resultatet som intervjuerna ger kan enbart ge 

indikatorer på vad lärarna anser om läromedlets förväntade språkutveckling och hur de 

arbetar med det.  

 

För att stärka forskningsresultatets validitet och reliabilitet har två metoder använts vilket 

enligt Bryman (2011, s 560) kallas triangulering. Även om intervjustudiens deltagare har ett 

färre antal än önskat ger intervjustudiens resultat ett värde tillsammans med 
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läromedelsanalysen. Kombinationen av dessa metoder gör det möjligt att undersöka 

språkutvecklingen hos eleven vid användning av Den magiska kulan utifrån ett bredare 

perspektiv och de stärker varandra. Enligt Bryman (2011, s 560) bidrar metodkombinationen 

till att forskningsresultatet blir mer användbart för praktiker och andra. Studiens 

läromedelsanalys ger en inblick i vad teorin säger om den förväntade språkutvecklingen i 

Den magiska kulans tre nivåer och intervjuerna skapar en förståelse för lärarnas tankar om 

den förväntade språkutvecklingen 

  



 

 

 

 

  

 

34 

Källförteckning 

Berg, E., 2011. Läs- och skrivundervisning: teorier, trender och tradition 1. uppl.., Lund: 

Studentlitteratur. 

Björkvall, A., 2009. Den visuella texten: multimodal analys i praktiken, Stockholm: Hallgren 

& Fallgren.  

Bolander, M., 2012. Funktionell svensk grammatik 3. uppl.., Stockholm: Liber. 

 

Boström, L., Josefsson, G. & Wilby, U., 2006. Vägar till grammatik 1. uppl.., Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bryman, A., & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2., [rev.] uppl.. ed.). 

Malmö: Liber. 

Carlsson, M. & Brömssen, K.von. 2011. Kritisk läsning av pedagogiska texter: genus, 

etnicitet och andra kategoriseringar 1. uppl.., Lund: Studentlitteratur. 

Fast, C. 2007. Sju barn lär sig läsa och skriva: Familjeliv och populärkultur i mötet med 

förskola och skola. Uppsala.  

Håkansson, G. 2010. Språkinlärning hos barn. 1. uppl.., Lund: Studentlitteratur   

Kranz, H.  2015. Tidiga språkliga och kognitiva förmågors betydelse för senare läsutveckling. 

Tengberg, M. & Olin-Scheller, C., 2015. Svensk forskning om läsning och läsundervisning 1. 

uppl.., Lund: Gleerups Utbildning. 27–37.  

 

Körling, A.-M., 2012. Den meningsfulla högläsningen 1. uppl.., Stockholm: Natur & kultur. 



 

 

 

 

  

 

35 

 

Liberg, C. 2010. Hur barn lär sig läsa och skriva, Lund: Studentlitteratur. 

 

Liberg, C., Geijerstam, &., & Folkeryd, J. (2014). Utmana, utforska, utveckla!: Om läs- och 

skrivprocessen i skolan (1. uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lindberg, I. & Sandwall, K.  2017.  Del IV Samhälls och undervisningsperspektiv på svenska 

som andraspråk för vuxna invandrare. Flerspråkighet - en forskningsöversikt 

 

May, T., 2013. Samhällsvetenskaplig forskning, Lund: Studentlitteratur. 

 

Norberg, I., Ahlén, B. & Bibliotekstjänst, 2003. Läslust och lättläst: att förebygga och 

reparera lässvårigheter och bevara läslusten, Lund: Bibliotekstjänst. 

 

Reichenberg, M. 2014. Vägar till läsförståelse: texten, läsaren och samtalet 2. uppl.., 

Stockholm: Natur & kultur.  

 

Skolverket, 2006.  Läromedlens roll i undervisningen Grundskollärares val, användning och 

bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. Skolverket Rapport 284.  

 

Skolverket. (2011 rev.16). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Reviderad 2016). Hämtad ifrån: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 

 

Skolverket (2017) På vilket sätt styr läromedlet undervisningen. Hämtad från: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-

kan-laromedel-styra-undervisningen-1.181693 Hämtad: 2017-04-2. 

 

 

Skolinspektionen, 2011.  Innehåll i och användning av läromedel: En kvalitetsgranskning 

med exemplet kemin i årskurs 4 och 5. Skolinspektionen rapport 2011:1. 

 

Skoog, M., 2012. Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1. Örebro universitet 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-kan-laromedel-styra-undervisningen-1.181693
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-kan-laromedel-styra-undervisningen-1.181693


 

 

 

 

  

 

36 

Vollan, M., 2010. Sammenlesing av skrift og bilder på 2. trinn. Sammensatte tekster: Barns 

tekstpraksis. Oslo: Universitetforlaget 

Wennås Brante, Eva, 2014. Möte med multimodalt material: Vilken roll spelar dyslexi för 

uppfattandet av text och bild?, pp.Gothenburg studies in educational sciences, 2014. 

Westlund, B., 2024. Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik för de första 

skolåren 1. utg.., Stockholm: Natur & kultur. 

Wänblad, M., 2012. Den magiska kulan 1A. Stockholm: Natur och kultur. 

Wänblad, M., 2012. Den magiska kulan 1B. Stockholm: Natur och kultur. 

Wänblad, M., 2012. Den magiska kulan 1C. Stockholm: Natur och kultur. 

  



 

 

 

 

  

 

37 

Bilagor 

Bilaga 1 

 

Samtyckesblankett 

Jag skriver ett självständigt arbete på avancerad nivå i svenska på Örebro universitet, 

inriktning F-3. Syftet med uppsatsen är att undersöka läromedlet Den magiska kulan för att se 

hur texter är uppbyggda och hur språkutvecklingen ter sig. intervjuerna är till för att kunna ta 

reda på hur lärare använder sig av läromedlet och hur de anser att läromedlet kan anpassas till 

varje enskild elev.  

 

Det är frivilligt att medverka i undersökningen och om du kan avbryta din medverkan när 

som helst. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Dina personuppgifter 

kommer vara anonyma och materialet kommer efter färdig uppsats att förstöras för att ingen 

obehörig ska kunna ta del av din information.  

 

 

Underskrift      Datum 

 

………………………..    ……………………….. 

 

……………………….. 

 

 

Kontaktuppgifter 

Camilla Kihlström 

0707797026 

Camilla.kihlstrm@gmail.com  
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Bilaga 2 

Introduktion  

1. Hur många år har du arbetat i din yrkesroll som lärare? 

2. Vilket år tog du din examen? 

3. Hur många skolor har du arbetat på?  

4.  Hur länge på varje skola?  

 

Specifika frågor om hur de arbetar med läromedlet 

1. Hur avgör du vilken nivå eleverna ligger på i dessa läseböcker?  

 

1. I läromedel 1A är det mindre text och bilden har mer fokus för läsaren medans i 

läromedel 1B och 1C innehåller texten mer information som presenteras i flera led till 

läsaren. Detta gör att det blir stora skillnader och en tydlig språkutveckling mellan 

dessa nivåer. (läser ett exempel för läraren i texten för att de ska få syn på de jag tittar 

efter.)  

- Vad anser du är läromedlets språkutveckling? 

- vad anser du om de bildstöd som finns i läromedel 1A 

- Bilderna i läromedlets olika nivåer visar olika bilder beroende på vilken nivå eleverna 

läser, blir det problem för eleverna när läromedlets bilder är på det här viset?  

 

2. Anser du att de är användbara för att individanpassa läsundervisningen för varje 

enskild elev utifrån Den magiska kulan?  

 

3. Vilka fördelar/nackdelar ser du med läromedlets språkutveckling? 

 

4. I läromedlet använd till stor del vardagsspråk, hur tänker du kring de?  

 

5. Vilka svårigheter har eleverna stött på när de har använt sig av läromedlet? 

 

6. I läromedlet finns det mycket bilder, hur talar du utifrån texten om dessa bilder med 

eleverna? 

 


