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Abstract 

Yara Wanli & Agnes Marcusson (2016). Läromedel om skrivande i de tidiga skolåren 

(Teaching materials about writing in the early school years). Independent Project, Swedish, 

Specialisation in Early Years Teaching and Grades f-3, Basic Course, 15 Credits. School of 

Humanities, Education and Social Sciences. 

The aim of this essay is to investigate teaching materials and how they approach the writing 

processes and how the teaching materials match the aim of the curriculum. We compared the 

goals for the writing education from the curriculum with the teaching materials.  

Our research is based on a literature study were we chose teaching materials from three of the 

biggest publishers for school materials in Sweden and we only chose printed materials instead of 

finding teaching materials online. The essay is also based on literature on the subject. 

We found that most of the teaching materials, even the ones that were published before the new 

curriculum, compared well with the aim of the curriculum. We also found that the writing 

processes also improved due to the teaching materials.  
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1. Inledning 

I vårt självständiga arbete undersöker vi läromedel för skrivinlärning och skrivutveckling i de 

tidiga skolåren utifrån läromedel och jämför det med Lgr 11, Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (Skolverket 2011) med fokus på årskurs 3. Ämnet som 

vi undersöker är ganska outforskat. Det finns mycket forskning om språk och även 

skrivprocessen men forskningen är oftast riktad till äldre barn eller vuxna. Språket är väldigt 

viktigt i många sammanhang. I Lgr 11 står följande;  

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett 

rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts (Skolverket, s. 223, 2011). 

Språk och skrivande kan ses som ett socialt hjälpmedel som kan hjälpa elever att samspela med 

andra, även senare i vuxenlivet (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, 2013, s. 7). Ett annat 

argument för att undersöka ämnet är att en av skolans viktigaste mål är att alla barn ska lära sig 

skriva. Skolan ska ge alla elever undervisning med god kvalité oberoende av individuella 

förutsättningar och bakgrund. Alla elever ska få lära sig grundläggande kunskaper för att kunna 

uttrycka sig i skriftspråk. Eleven ska utveckla självförtroende och tilltro till sin egen 

skrivförmåga. Det stora ansvaret för skolan blir att stödja alla elever utifrån egna förutsättningar 

så att deras skrivförmåga utvecklas och blir en positiv upplevelse. Skrivande är viktig under hela 

skoltiden och kan hjälpa eleverna bearbeta fakta, komma med egna idéer och tankar i olika 

sammanhang och även besvara frågor. Skrivning är alltså en möjlighet för att utvecklas 

intellektuellt. För att eleverna ska få så stor valmöjlighet som möjlighet till vidareutbildning och 

val av yrke krävs en god skrivförmåga (Taube, 2013, s. 11-12). 

 I Lgr11 lyfts det fram att lärarna ska främja elevernas utveckling genom att öppna möjligheter 

för barnen att läsa, skriva och även samtala, något som betonas i skolans värdegrund och 

uppdrag. I kursplanen för svenskämnet sägs det att eleverna genom undervisningen ska få 

möjligheten att utveckla sitt skriftspråk och att eleven ska få en tilltro till sin egen språkförmåga 

och kunna använda sina kunskaper i rätt sammanhang. För att eleven ska uppnå detta ska 

svenskundervisningens centrala innehåll i årkurs 1-3 bestå av strategier för att skriva och kunna 
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tolka och förstå olika textgenrer och också kunna skapa egna texter där ord och bild samverkar. 

Detta ska leda till att eleven i slutet av årkurs 3 ska kunna skriva enkla texter och ha kompetensen 

att föra ett enkelt resonemang om budskap i olika texter och kunna applicera detta på egna 

erfarenheter (Skolverket, 2011). 

Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur läromedel för skrivinlärning och skrivutveckling i 

de tidiga skolåren är utformade.  Ett delsyfte är också att undersöka hur innehållet i läromedlen 

svarar mot kursplanen för svenska i Lgr 11. 

Frågeställning 

 Om och hur behandlar läromedel för årskurs 1-3 skrivinlärning? 

 Hur stämmer innehållet i läromedlen med innehåll och mål, gällande just skrivande, enligt 

Lgr11? 

 Finns skrivprocessen och responsskrivning med i de undersökta läromedlen? 
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2. Metod och material 

Materialet i vår undersökning är fem läromedel från tre förlag, samt läroplanen från 2011. Vi har 

valt läromedel från några av de stora förlagen Gleerup, Liber och Natur och Kultur. Från Libers 

bokförlag valde vi en bok, läromedel riktad mer mot äldre barn. Från både Gleerup och Natur och 

Kultur valde vi ut två böcker från varje förlag. Böckerna vi valde var En bokstav i veckan från 

Liber och Glad svenska och Bokstavsriket från Natur och Kultur, Forma språket och Prima 

svenska från Gleerup. Vi har också sökt efter digitala läromedel men inte fått tillgång till dem. 

Därför har vi valt att avstå från digitala läromedel då tiden för vår undersökning inte räckte till för 

att försöka få tillgång till materialet.  

2.1 Material  

Prima Svenska 2 (Gleerup, 2015)  

Boken Prima Svenska 2 är uppbyggd med en inledning där författaren berättar lite om boken och 

även målen för årskurs 2, som är följt av tre olika arbetskapitel och boken avslutas sen av en 

utvärdering. På insidan av förstasidan finns det tips på hur man kan ge respons och hur man kan 

bli bättre på läsningen. Boken är avsedd för att användas i årskurs två. Den inleds med målen för 

svenskundervisningen, vilka är hämtade från Lgr 11. Eleven får både skriva och läsa olika typer 

av texter. Inför varje kapitel står vilka mål som ska uppfyllas i just detta kapitel. Vissa övningar i 

boken ska utföras tillsammans med en kamrat. Det kan till exempel vara en sammanfattande text, 

få respons från en egen text, läsa texter tillsammans och även diskutera om olika texter. Boken 

innehåller också olika skrivstrategier och även uppmaningar att vara noggrann med hur man 

skriver. I vissa kapitel finns det frågor om elevens läsning eller skrivning där eleven själv får 

kryssa i vilka påstående som stämmer in på dem. I slutet av alla kapitel finns det också 

påståenden om vad man har lärt sig i kapitlet där läraren också får ge kommentarer och plats för 

läraren och eleven att skriva ner hur man ska gå till väga med undervisningen. Några påståenden 

kan till exempel vara ”jag kan läsa många ord direkt”, ”jag kan ge respons till en kamrat” och 

”jag kan skriva en text med hjälp av både rubriker och stödord”. Eleverna får även bearbeta sina 

egna texter, till exempel skriva rent och förbättra texten med hjälp av en kamrat respons.  
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En bokstav i veckan (Liber, 2011) 

 I boken En bokstav i veckan finns på förstasida alfabetet som en slags inledning för bokstäverna. 

Läromedlet inriktar sig till årskurs ett. Eleverna blir uppmanade att måla varje bokstav efter att de 

lärt sig dem. I första halvan av boken finns det en sida för varje bokstav med lite olika uppgifter, 

till exempel ringa in ord som börjar på en viss bokstav och skriva in egna ord som börjar på en 

speciell bokstav. I den andra halvan av boken ska eleven träna på att skriva både stor och liten 

bokstav. De visar med pilar hur bokstaven ska skrivas och sedan finns det rader där man kan 

träna på att skriva bokstäverna.  

Glad svenska 1 (Natur & Kultur, 2011) 

 Boken Glad Svenska 1 har 9 kapitel med olika teman och inriktar sig till årskurs 1. De börjar 

med alfabetet där man ska skriva första bokstaven i olika namn. Det finns även läsförståelse i 

boken men den fokuserar mest på grammatik, såsom stora och små bokstäver, vokaler, 

konsonanter, meningens uppbyggnad och användning av artikeln en och ett. Det finns också 

många övningar för rim och olika ramsor. Det finns även olika textgenrer, såsom faktatexter och 

beskrivande texter. Även hur man skriver brev och vykort. Det finns några få övningar där man 

ska jobba i par, till exempel skriva frågor och svar tillsammans. 

 Bokstavsriket (Natur & Kultur, 2008) 

 Boken Bokstavriket börjar med en text till läraren där författarna förklarar lite om övningarna 

och boken är inriktad till årskurs två. Sedan finns ett brev där de presenterar boken till eleverna. 

Boken går igenom alfabetet och eleverna får träna på att skriva alla bokstäver. Det finns också 

olika övningar för varje bokstav, såsom korsord och övningar där man drar streck från rätt ord till 

rätt bild. Det finns 5 olika kapitel i boken, varje kapitel börjar med en ramsa där tanken är att 

läraren tillsammans med en liten grupp elever ska samtala om ramsan, och ramsan har även en 

tillhörande bild. Det finns två olika symboler i boken den första visar vilka uppgifter som eleven 

bör göra tillsammans med en pedagog och den andra symbolen som visar när pedagogen bör 

samtala med en grupp elever. Det finns också uppgifter där man utifrån en bild ska skriva 

meningar om vad som händer på bilden. Boken fokuserar mycket på vokaler och konsonanter, 

där konsonanterna skrivs i blått och vokalerna skrivs i rött.  
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Forma språket (Gleerup, 2010)  

Boken Forma språket har fem kapitel där varje kapitel inleds med målbeskrivning och vad 

kapitlet innehåller. Boken inriktar sig till årskurs tre. Det finns en sida i varje kapitel där eleverna 

själv får reflektera över sina kunskaper. Alla kapitel avslutas också med övningar som kan 

individualiseras så att varje elev kan träna på det hen behöver. Det är ganska långa texter som 

eleven ska kunna läsa och många uppgifter går ut på att man ska kunna samtala med en kamrat. 

Många av övningarna ska man göra i par. I boken får man tips på hur man kan skriva och läsa på 

ett effektivt sätt och hur man skriver i olika textgenrer, till exempel en berättelse till bilder, en 

faktatext samt hur man skriver sagor. Det finns tre delar i boken om är läsa, skriva och samtala, 

och de olika delarna har varsin färg som gör att det blir lättare att hitta i boken. 

2.2 Tillvägagångssätt 

 Vi börjar med att studera läroplanen, vi undersöker det centrala innehållet i ämnet Svenska samt 

de mål och riktlinjer som finns med i läroplanen. Vi valde de delar som handlade om 

skrivundervisningen som kriterier för läromedelsanalysen. Vi börjar med att se över rubrikerna i 

läromedelena för att se om man genom rubrikerna kan se de olika delarna inom lärandeprocessen. 

Sedan valde vi att läsa boken del för del för att se att allt som eleverna ska lära sig enligt 

läroplanen finns med i läromedlet. 
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3.  Tidigare forskning 

Kapitlet presenterar tidigare forskning om skrivinlärning och skrivutveckling. I kapitlet ges också 

en kort presentation av den grundsyn på lärande och utveckling som den undersökta litteraturen 

vilar på, nämligen det sociokulturella perspektivet. Kapitlet är disponerat så att det inleds med en 

presentation av det sociokulturella perspektivet, och därefter följer barns tidiga skrivutveckling. 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet har grundats i Lev Vygotskijs arbete om lärande, utveckling och 

språk. Han var intresserad av människors utveckling ur ett sociokulturellt och biologiskt 

perspektiv och ville fastställa hur dessa perspektiv kunde samverka. Vygotskij var intresserad och 

väl insatt i skolutveckling. Det sociokulturella perspektivets syn på lärande och utveckling 

handlar om människans förmåga att utveckla kulturella kunskaper, som att till exempel läsa och 

skriva, lösa problem och resonera abstrakt. Vygotskijs syn är att människan är under ständig 

utveckling. Människan har möjlighet att lära sig nya kunskaper i olika situationer. Vygotskij ser 

lärande som en naturlig del hos människa och utveckling sker under hela livstiden. Det 

sociokulturella perspektivet är alltså en teori om lärande och utveckling i ett socialt perspektiv 

och ska ge en förståelse för kunskaper och erfarenheter som uppstår genom samspel med andra. 

Bilden av lärande i det sociokulturella perspektivet är att kunskap uppstår vid samspel, det är inte 

något som överförs mellan olika människor utan kunskap uppstår vid deltagandet. Samspelet 

mellan elever och mellan elev och lärare, och hur samspelet är organiserat påverkar de 

möjligheter som eleven får att ta till sig och ta del av kunskaper av olika slag (Säljö, Roger, 2013 

s. 139-196).  

Människan formas av erfarenheter och olika situationer blir en del av lärandet. Vygotskij anser att 

barn inte tar emot information utan på egen hand söker efter information och mönster som kan 

hjälpa barnet att förstå. De får kunskap genom erfarenheter där lärarens roll blir att hjälpa eleven 

att förstå olika samband och ge eleven olika tankesätt. Barn utvecklas i samspelet mellan vuxen 

och barn (Berg, 2011, s. 52).  

Skrivande och skrivutveckling sker i samspel med andra och handlar om hur man skapar kunskap 

och hur kunskapen kan föras vidare. En förutsättning för skrivutvecklingen är hur skolan värderar 
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lärande och även de kulturella normer som finns för skrivande. Zonen för proximal utveckling är 

ett begrepp som Vygotskij använder. Med det menas det som en elev kan klara av med hjälp av 

någon annan, till exempel en lärare eller en kamrat (Taube, 2013, s. 23-24). Ett exempel där 

elever kan hjälpa varandra kan vara skrivande där två elever samarbetar så att båda eleverna ska 

kunna gynnas av samarbetet. De kan till exempel ge respons på varandras texter och stötta 

varandra i skrivprocessen. Skrivarbetet ska vara lärorikt och kreativt för alla elever. Taube (2013, 

s. 24) skriver att undervisningens mål är att hjälpa elevernas utveckling att ta sig igenom de 

proximala zonerna. Scaffolding är ett begrepp som innebär att stötta och hjälpa eleven med det 

här begreppet i skolans sammanhang avses när en lärare väljer ett stödjande arbetssätt för att 

eleven ska utvecklas och höja sin förståelse till en högre nivå (Ehrnlund och Ekerstedt, 2015). 

3.2 Den tidiga skrivutvecklingen 

När barn blir en del av läs- och skrivaktiviteter tillsammans med andra så kan förståelsen för 

skrivandets mening och användning ökas. Lärandet är resultatet av att umgås och utföra 

aktiviteter tillsammans med andra. Inom literacy-forskningen brukar barnets skriftspråk 

synliggöras på olika sätt och barnet börjar redan i tidig ålder att gradvis skaffa sig kunskaper om 

skrivande och läsande i samspel med andra människor. Inlärningen kan ske vart som helst, till 

exempel som i lekparken eller i hemmet (Fast, 2007, s. 31). 

Emergent literacy är en del av det stora begreppet literacy och det är ett uttryck som kan 

användas när någonting nytt utvecklas hos barnet, något som barnet inte har kunnat förut börjar 

växa fram. Redan innan skolåldern har många barn erfarenheter av skriftspråk från till exempel 

föräldrar, syskon eller andra människor i sin omgivning. Processen för skriftspråket börjar tidigt, 

enligt vissa forskare börjar läs- och skrivinlärningen redan vid födseln (Fast, 2007, s.14). 

Det finns två föreställningar och teorier om barns läs- och skrivinlärning. En är att det finns en 

tidpunkt som är lämplig, barnet är då redo för att lära sig läsa och skriva. Barnet lär sig genom 

vanlig undervisning med metoder som är till för att lära sig dessa kunskaper och där 

undervisningen oftast är baserad på bokstäver och böcker. Detta har varit det vanligaste synsättet 

i Sverige. Den andra teorin är att barnet möter skriften redan i tidig ålder från olika håll. Barnet 

lär sig då stegvis om läsande och skrivande tillsammans med andra människor (Fast, 2007, s.31).  
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3.3 Skrivinlärning och skrivutveckling 

Det finns mycket forskning och många sätt att förstå och beskriva processer som handlar om 

skrivande. Vilken typ av process man bör använda bestäms av vilket typ av skrivande man ägnar 

sig åt. Det kan handla om ett skrivande som går på rutin där man har färdiga tankar som man 

skriver ner, när man skriver efterhand som tanken formas eller när skrivandet är mer utforskande 

och prövande, där struktur, redigering och förtydligande uppkommer under skrivprocessens gång. 

Olika målgrupper, olika mål, olika typer av skrivande och krav för texten är faktorer som utmanar 

skribenten att använda sig av en fungerande skrivprocess. Dessutom kan man använda många 

olika inslag som hjälper skrivprocessen beroende på textens syfte och hur skrivuppgiften är 

utformad. En skrivteori måste i praktiken vara tydlig och kunna beskriva skrivandet som en 

process där tankar överförs till ett synligt språk, men också en process där vi upptäcker nya idéer 

och tankar och betydelser genom språket. Det finns teorier om olika skrivstrategier bland annat 

om att olika skribenter kan göra ett utkast eller flera olika utkast. De olika skrivstrategierna kan 

också ha inre, yttre samt förtextuella redigeringar. Alla dessa olika drag synliggör individuella 

skillnader som finns i skrivmönstret. I och med dessa skillnader blir synen på skrivprocesser 

bredare och mer nyanserad både på ett mentalt och ett praktiskt plan. Detta är viktig kunskap 

framförallt för lärare så att man gynnar elevernas utveckling och förstår att samma skrivstrategier 

inte passar alla elever och att en skrivprocess inte fungerar för alla skrivuppgifter (Løkensgard 

Hoel, 2001, s. 34).  

Den kognitiva processmodellen av Flower- Hayes är en beskrivning av en skrivprocess, som 

börjar med topic – det innebär att välja ett ämne, planning – där man bestämmer vad målet med 

skrivningen är och även tidigare kunskap om ämnet, vem texten är riktad mot och hur man skulle 

kunna hitta mer information. Nästa steg är translating – där tidigare information bildar en text och 

när texten sedan är klar ska den kontrolläsas och detta steg kallas revisning/reviewing. I det sista 

steget kan texten redigeras innan den visas upp. Författaren skriver att de olika stegen blir olika 

framträdande beroende på hur erfaren man är som skribent. Skrivprocessen kan utgå från en 

modell men skrivprocessen påverkas av olika faktorer och olika människor kan ha olika syn på 

hur en skrivprocess ser ut. En modell för en skrivprocess innehåller vissa delar som till exempel 

Flower-Hayes modell för skrivprocessen där man först ska hitta ett ämne för texten sen ska man 

använda sig av fakta som man redan kan om ämnet och efter ett antal fler steg blir texten är en 
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färdig produkt där sista steget är en bearbetning av texten. Det som inte ingår i dessa modeller är 

både vissa fysiska och kognitiva moment, som till exempel samtala med vänner eller lärare, gå ut 

med hunden eller bara slappa eller vissa självklara saker som att äta mat. Randahl visar i sin 

avhandling Strategiska skribenter (2014, s.23-25, 44-47) att skribenterna själva ser sådana 

moment som delar av sin skrivprocess.  

Cirkelmodellen är en typ av process som man kan använda sig av vid skrivning. Den består av 

fyra faser. Den första fasen är att bygga upp kunskap tillsammans med en pedagog, nästa fas 

består av att studera modelltexter tillsammans. Den tredje fasen är att skriva en text ihop, 

antingen i smågrupper eller i par. Fas fyra är det självständiga skrivandet där eleven ska skriva en 

egen text. Efter den fjärde fasen ska eleven kunna utföra uppgiften på egen hand, tanken är att 

eleven vet hur hen ska gå tillväga när man ska utföra en uppgift. Läraren låter inte eleven arbeta 

självständigt förrän eleven är redo att jobba på egen hand. Med det menas att elevens 

självförtroende stärks och det kan vara en avgörande faktor för elevens skrivinlärning (Ehrnlund 

& Ekerstedt 2015, s. 20-21). Detta kan också beskrivas som att den metakognitiva förmågan är 

avgörande för att utveckla skrivförmågan. Eleven behöver uppnå en mognadsnivå för att kunna 

analysera sin egen skrivprocess, förändra och förbättra skrivandet. Ju äldre och mognare eleven 

blir desto mer inflytande har den metakognitiva förmågan på kvaliteten på en text (Taube, 2013, 

s. 32). 

När man pratar om responsskrivning pratar man ofta om två olika responsgrupper, den ena är 

elevrespons och den andra är lärarrespons. Responsgrupper är en del av den processorienterade 

pedagogiken och den växte fram på 1980-talet. Inom det processorienterade perspektivet på 

skrivande brukar man dela in arbetsprocessen i fyra olika faser: idéfasen, första skrivutkastet, 

responser och omarbetning. Både idéfasen och responsfasen brukar framställas som 

elevsamarbete. Men elevresponser är inget nytt fenomen i skrivundervisningen utan den har 

funnits där sedan en tid tillbaka (Løkensgard Hoel, 2001, s. 11). Samma författare nämner också 

att elevrespons användes mycket under hennes egen skoltid. Ehrlund och Ekerstedt (2015, s. 27-

28) diskuterar i sin bok Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling om elevernas 

utveckling i samspel med andra. De skriver tillexempel att eleverna lär sig när de får ta del av de 

andra elevernas erfarenheter. Det kan också vara lättare att förstå när en kamrat förklarar innan de 

själva måste prestera. De skriver också att både ge och ta emot respons är utvecklande för eleven. 
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Redan i de tidiga skolåren bör elevrespons användas för att den kritiska granskningen som 

används för att skapa respons gör eleven medveten om hur texten kan bearbetas och också hur en 

text kan förstås.  

Lärarrespons är viktigt för eleverna då de i första hand ger eleverna exempel på hur de själva kan 

ge respons på egna och andras texter. När läraren ger kommentarer på enskilda elevtexter blir 

läraren som en modell för responsgivning som eleverna kan ta efter. Lärarrespons kan fungera 

som ett sista steg efter elevrespons. Lärarens respons bör vara så grundlig att eleven vet exakt vad 

som bör göras för att texten ska lyftas till en ny nivå (Løkensgard Hoel, 2001, s. 194-195). 

 Som lärare kan man göra ett urval av vad eleven har arbetat med för att få ett underlag för vad 

eleverna behöver utveckla mer, då kan läraren på ett bra sätt hjälpa eleven genom att eleven 

tydligt får veta vad hen behöver arbeta mer med. Denna respons kan hjälpa eleven på flera plan 

än bara elevens skrivprocess (Liberg, 2006, s. 170-171). Begreppet responsskrivning används inte 

i Lgr11 men det nämns att elever ska kunna bearbeta sina egna texter och kunna ge konstruktiv 

kritik om klasskamrater texter (Skolverket, 2011). 
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4. Resultat 

4.1 Läroplanens riktlinjer och mål för skrivande  

Övergripande mål och riktlinjer i Lgr 11 är:  

- kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt 

- kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin 

egen förmåga (Skolverket, 2011, s.13). 

Enligt syftet för svenska ämnet ska elever genom undervisningen i ämnet svenska 

sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift 

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer (skolverket, 2011, s. 223-224)  

I det centrala innehållet för kursplanen i svenska finns det följande fokus på 

skrivundervisningen, som är 

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

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

- Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra 

förtydliganden 

- Handstil och att skriva på dator 

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

stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter 

- Alfabetet och alfabetisk ordning 

- Sambandet mellan ljud och bokstav 

- Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med 

inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar 

- Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan 

organiseras 

- Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan 

organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led 

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

- Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om 
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- Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter (Skolverket, 2011, s. 

224-225) 

4.2 Prima svenska 2  

Boken har tre kapitel, Förr och nu, Natt och dag och Uppe och nere. I första kapitlet, Förr och nu 

finns underrubriker som faktatext, instruerande text och ge och ta emot respons. I det andra 

kapitlet fanns skriva olika typer av texter, använda stor bokstav och punkt och ännu en gång ge 

och ta emot respons. Kapitel tre handlar om att skriva texter med hjälp av tankekarta, rubriker, 

stödord eller bildserie, skriva med läslig handstil och även här ge och ta emot respons. I boken 

finns inlärningsmål och sidor för en skrivuppgift innan första kapitlet börjar. Efter inledningen 

och innan det första kapitlet i boken finns två sidor där får eleverna skriva en beskrivande text om 

sig själva, göra en tankekarta och rita ett självporträtt som en typ av förberedande uppgift inför de 

kommande uppgifterna (se bilaga 1). 

I kapitel 1 under rubriken Läsförståelse får barnen skriva en sammanfattning av en text de har fått 

läsa som en slags återberättande text. I den här uppgiften ska eleverna berätta sin sammanfattning 

för en kamrat och det finns en ruta med stödord som de får använda om de vill. Sedan ska 

eleverna skriva en berättande text som handlar om en miljö. På den här texten ska de be en 

kamrat om respons. Efteråt ska eleverna bearbeta sin text med hjälp av responsen de fick av 

kamraten. De ska även använda sin tydligaste handstil samt rita en bild som hör till texten. De ska 

även skriva en till återberättande text. Efter några sidor får man återigen skriva en berättande text 

med ett redan bestämt ämne. I kapitlet finns även tre faktarutor om tre olika textgenrer, 

berättande text, faktatext och instruerande text. Där efter ska eleven läsa olika texter och 

bestämma vilken genre texten tillhör. Sen fortsätter kapitlet med samma typ av uppgifter, de får 

träna på samma saker utan nya inslag i resten av kapitlet, förutom de två sista sidorna där eleven 

får göra en självbedömning på sitt arbete samt få respons på sitt arbete från läraren (se bilaga 2).  

I kapitel två ska eleven efter att ha läst en text skriva vad som händer sedan och rita en tillhörande 

bild. De ska sedan samtala med en kamrat och jämföra varandras texter och ta reda på om de 

trodde lika. De ska även skriva en berättande text och även berätta för en kamrat vad de har 

skrivit. Efter det får de träna på skrivstrategier, de ska skriva olika delar av en berättelse där de 

redan finns överskrifter, och när de är klara med den uppgiften får en kamrat ge respons på 
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texten. Efteråt ska de använda kamratens respons och det de tidigare skrev för att skriva en 

berättande text. Mitt i kapitlet får eleverna göra en självbedömning om hur de tyckte deras text 

blev och även skriva några rader om vad de tycker de behöver träna på just nu. De ska sen träna 

på stor bokstav och skiljetecken. Det finns en text i boken utan stor bokstav och skiljetecken, och 

här ska eleverna skriva om texten på korrekt sätt. Eleverna ska samtala med läraren om varför 

man ska använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken när man skriver. Efter att de har 

samtalat ska de sedan skriva en till vad händer sen text. De får läsa en text om igelkotten där ska 

de skriva en egen faktatext om igelkotten. Det finns en ruta med stödord och eleverna ska 

använda sig av alla stödorden de ska sedan skriva en till faktatext med en tankekarta, och de ska 

också be om respons på sin faktatext. De ska även bearbeta texten efter responsen samt illustrera 

en tillhörande bild. Som i första kapitlet ska de göra en självbedömning på de två sista sidorna i 

kapitlet, där läraren återigen får ge respons. 

I kapitel tre ska eleverna träna på texters budskap, här får de en ruta med olika känslor och de ska 

skriva en sångtext som handlar om en känsla som eleven väljer själv. Efter det ska eleverna 

skriva ner en sångtext de tycker om med sin finaste handstil. De ska som i kapitel två först läsa en 

text och sedan skriva en fortsättning. När de är klara med sin text ska de samtala med en kamrat 

och ta reda på om de har trott lika. Eleverna ska läsa en faktatext och välja ut ord som de tycker 

är svåra för att efteråt kunna samtala om dem och träna på orden. Därefter skrivs en till faktatext 

med bestämt ämne och elevrna ska även skriva tre frågor om samma ämne som de vill veta svaret 

på. Efteråt ska eleverna låtsas att de själva är djuret de skrev om i faktatexten och svara på 

frågorna som står i boken samt rita en bildserie med bestämda stödord. När de är klara med serien 

ska de använda den för att skriva en berättande text. I kapitel tre finns en checklista om tips på 

hur man skriver olika texter samt om hur man bör ge respons på en kamrat arbete. Nästa uppgift 

är att titta på en bild och berätta om vad som finns på olika delar av bilden och därefter jämföra 

med en kamrat. Eleverna ska sedan göra en tankekarta om en sak som de vill visa och berätta om 

och sedan redovisa detta för en kamrat eller en mindre grupp samt även skriva ner den positiva 

responsen de fått på redovisningen. Därefter ska eleverna efter att ha läst en text sammanfatta och 

rita egna bilder till texten, och nästa steg blir att fortsätta berättelsen med en berättande text och 

be en kamrat om respons. De skrivs ytterligare en faktatext fast denna gång ska eleverna använda 

stödord, och be en kamrat om respons. Sedan som i de två tidigare kapitlen finns det på de två 

sita sidorna i kapitlet en självbedömning där läraren kan ge respons på arbetet i detta kapitel.   
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4.3 En bokstav i veckan 

Läromedlet har inga kapitel eller indelningar. På den första sidan finns alfabetet, där får man 

direkt i bokens första del börja arbeta med alfabetets första bokstav. Man får sedan gå igenom 

bokstäverna i alfabetisk ordning och i bokens andra del får eleverna träna på att skriva varje 

bokstav, även det i alfabetisk ordning. Läromedlet vänder sig till elever i första skolåret och tar 

upp det som är helt grundläggande för att kunna läsa och skriva. Den första uppgiften är om 

bokstaven A, där eleverna får börja med att måla bilder på föremål som börjar på just bokstaven 

A. Därefter får de se vissa ord och undersöka vilka av orden som innehåller veckans bokstav. 

Eleverna ska även komma på egna saker som börjar på samma bokstav och rita en bild på det. 

Det finns även några uppgifter med ett ord som innehåller veckans bokstav, där det gäller att 

försöka höra när just den bokstaven hörs i ordet. Uppgifterna för alla bokstäver är utformade på 

ungefär samma sätt men det finns vissa nya inslag som till exempel ringa in rätt bokstav, korsord, 

skriva ner egna ord som börjar på rätt bokstav och dra streck till rätt föremål. Det ingår också att 

skriva pojk- och flicknamn samt att följa labyrinter där målet är något som börjar med veckans 

bokstav (se bilaga 3). 

Läromedlets andra del får eleverna träna på att skriva bokstäverna, både stora och små. Det finns 

pilar som visar barnen hur de bör skriva bokstaven. Alla bokstäver tränas in på samma sätt och 

här förändras inte uppgifterna (se bilaga 4). 

4.4 Glad svenska 1 

Boken har nio kapitel. I det första kapitlet som heter Vänner ska eleven svara på några frågor 

utifrån en kort text och även skriva sitt egna namn. I samband med detta ges information om att 

namn alltid skrivs med stor bokstav. Nästa uppgift i boken är att skriva namn i bokstavsordning. 

Uppgiften som följer är nästan samma som den första förutom att de även ska rita en bild av 

något som beskrivs i texten och även namnge den. Sedan får eleverna en lista på olika djur där 

första bokstaven saknas och de ska fylla i rätt bokstav i alfabetisk ordning. Eleverna får träna på 

vokalerna i nästa uppgift, de får fylla i vokalerna som saknas i ett alfabet.  

I kapitel två, Kalles rum, handlar första uppgiften om konsonanter, elev ska skriva valfria ord 

som börjar på olika konsonanter. Därefter skrivs namn på djurbilder och sedan ringas 
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konsonanterna i djurnamnen in. Eleven ska träna på att skriva meningar med stor bokstav och 

punkt, samt komma på egna meningar till en bild. De ingår också att sortera olika föremål och 

skriva ner dem i alfabetisk ordning samt att sortera olika namn som ska skrivas i 

alfabetiskordning. Nästa uppgift är att skriva meningar till bilder som ska innehålla han eller hon. 

 I kapitel tre, Sagor, får eleven se tre bilder från olika sagor och ska skriva namnet på sagan och 

sedan följer att skriva ner en av sagorna eller komma på en egen saga att skriva ner. Sedan är det 

en uppgift där eleven ska skriva en eller ett framför olika ord. I nästa uppgift gäller det att komma 

på olika rim utifrån ett givet första ord. Eleven ska sedan träna på olika saker i plural form. I 

uppgiften som följer får eleverna olika ord och de får en specifik bokstav som man ska skriva 

framför orden som redan finns i boken så de bildar rim. De ska sedan skapa egna ord genom att 

lägga till en bokstav i början av en bokstavsföljd.  

Kapitel fyra, Årstiderna, börjar med uppgiften att skriva rätt årstid under rätt bild. Sedan ska man 

skriva ord som man tycker hör till varje årstid och därefter sätta in de orden i meningar. Nästa 

uppgift handlar om att skriva in rätt pronomen. Eleverna ska sen träna på motsatsord så som stor 

och liten och hel och halv (se bilaga 5). 

I kapitel fem, Nu är det vinter, får eleven se en bild med några personer som badar, eleven ska 

låtsas att hen är en av personerna på bilden och skriva om det i sin skrivbok. Eleverna får en kort 

text som de ska skriva en fortsättning på. När de är klara med det följer en text där det saknas 

mellanrum, eleverna ska sedan skriva texten med mellanrum. I nästa uppgift ska barnen fylla i 

olika pratbubblor.  

Därefter kommer kapitel 6, Djur, där får eleven olika bilder där de ska skriva ner vad som händer 

på varje bild. Eleven ska arbeta med sammansatta ord där de får olika ord som till exempel häst 

och svans och ska sätta ihop det till ett ord, hästsvans. Sedan sak eleverna lösa korsord och hitta 

vilket ord som bildas i mitten. 

I kapitel 7, Vår, får eleverna se en bild där barn leker, de ska skriva meningar om alla leksaker 

som barnen leker med. Eleverna får se en bildserie och sen skriva en historia utifrån bildserien. 

Eleverna får därefter en ny bild och ska även här skriva meningar med stor bokstav och punkt till 

bilden, i denna uppgift får eleverna arbeta i par. Eleverna får se omålade bilder och fylla i 
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vokalen som fattas i ordet, när de har skrivit vokalen bildar ordet en färg och därefter målas 

bilden i den färgen. I nästa uppgift får man lära sig hur man skriver brev. Uppgiften är att skriva 

ett brev till någon i sin familj och ett vykort till en kamrat.  

I kapitel 8, Bläckfisken har åtta armar, ska eleverna hitta andra ord i ett ord som de redan har och 

sedan skriva ner orden de hittar. Därefter gäller det att vända på orden och skriva vilket ord som 

bildas om ordet står baklänges. I nästa uppgift får eleverna svar och ska skriva frågor till svaren. I 

uppgiften efter ska eleverna arbeta i par och komma på fyra frågor och skriva svar till frågorna.  

I Kapitel 9, Sommar, får eleverna se en bild där de ska skriva ord på föremål de ser på bilden. Sen 

ska eleverna skriva andra motsatsord som till exempel kall och varm. Elevernas sista uppgift är 

”hemliga ord” här får de olika bokstäver där de ska byta ut varje bokstav mot den bokstav som 

kommer före i alfabetet för att sedan få ett riktigt ord.    

Eleverna ska även träna på pronomen han/hon, dig, mig och sig och även träna på att skilja 

mellan artikeln en och ett och på att använda pluralform. Eleverna ska skriva egna texter till 

bilder och även skriva en egen historia till en bildserie. I de här uppgifterna tränas sambandet 

mellan ord och bild som finns med i kursplanen. Det ingår även att träna på att skriva olika typer 

av texter som också är ett mål i det centrala innehållet. Till exempel ett brev och ett vykort. I det 

centrala innehållet finns det ett mål om elevernas handstil vilket eleverna får träna på eftersom de 

får skriva mycket i den här boken. 

4.5 Bokstavsriket 

Läromedlet har fyra kapitel och en del korta uppgifter för vissa bokstäver som de inte har jobbat 

med tidigare i boken. I bokens inledande del finns ett brev till läraren med några instruktioner och 

lite om vad eleverna kan lära sig utifrån läromedlet. På vissa sidor i läromedlet finns det 

symboler, en symbol betyder att uppgiften ska utföras tillsammans med pedagog och den andra 

symbolen betyder att pedagogen tillsammans med en grupp elever ska samtala tillsammans med 

utgångspunkt i boken.  

Det första kapitlet, I skogen, börjar med att eleverna får läsa en kort text där författarna av 

läromedlet presenterar två tjejer som kommer att vara med kontinuerligt i boken. Eleverna får 

skriva sitt eget namn och även välja att skriva tre ord som de redan kan. Därefter kommer en sida 
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med alla bokstäver på, både små och stora, där ska eleverna ringa in de bokstäver som de kan 

koppla till rätt språkljud. Den här uppgiften ska utföras tillsammans med läraren. Efter det 

presenteras bokstäverna som de ska arbeta med i detta kapitel. De ska även skriva utifrån en bild 

vad de ser på bilden. De börjar med att arbeta med bokstaven O. Eleverna ska först träna på att 

skriva bokstaven och dra streck till alla bilder där man hör bokstaven. Efter den uppgiften får de 

några ord där de ska ringa in var bokstaven finns i ordet. De ska sedan titta på bilderna i boken 

och skriva var bokstaven finns i ordet, alltså först, inuti eller sist. Eleverna fortsätter arbeta med 

bokstäverna med lite olika uppgifter, de ska ringa in bilderna på de orden som de kan höra den 

bokstaven de jobbar med. De ska även ljuda olika ord och höra hur många ljud som finns i de 

orden. Eleverna får sedan träna på att skriva vanliga hälsningsfraser. De ska även lösa korsord. 

Därefter får eleverna träna på om det ska vara en eller ett framför ett ord. Även sätta ut 

mellanrum i en mening där alla ord sitter ihop. Nästa uppgift ska göras tillsammans med en 

lärare, där ska eleverna säga ord som börjar på vissa specifika bokstäver och sedan skriva ner de 

orden. De får välja på några bokstäver och bilda ord utifrån dem. Efter det får de ett alfabet där 

vissa bokstäver fattas, och de ska fylla i de bokstäver som fattas.  

 Kapitel två, På tivoli, börjar med en bild som eleverna ska skriva om. Sen ska de som tidigare 

träna på alla bokstäver i detta kapitel. Eleverna får sedan se bilder på olika föremål som de ska 

skriva namn med små bokstäver. Därefter får de några bilder på djur och ska jämföra dem med en 

tidigare bild och se vilka djur som finns på båda och därefter skriva ner de djur som bara finns på 

en av bilderna. De får välja ord ur ett hjul och skriva meningar från de ord som finns i hjulet (se 

bilaga 6 s. 24). Eleverna ska därefter läsa olika ord och skriva in dem i rätt ruta, med rätt antal 

rutor för bokstäverna i ordet. Eleverna får fyra ord där bokstäverna är omkastade, de ska skriva in 

bokstäverna i rätt ordning. Nästa uppgift är att de tittar på bilder där de ska ringa rätt ord och 

skriva ordet. Som i förra kapitlet ska eleven tillsammans med en lärare komma på ord som börjar 

på en specifik bokstav och skriva ner ordet. De får även meningar som är i fel ordning, de ska 

ändra på ordföljden så det blir en bra mening.  

Kapitel tre, På ön, börjar som de andra kapitlen, eleverna får se en bild och ska tillsammans med 

några kamrater och en lärare skriva vad de ser i bilden. Eleven får läsa olika ord och skriva ner 

det som man kan äta. Och sedan ska de skriva ner de ord som är namn på djur. Eleverna får en 

ruta med massa bokstäver och ska leta ord i rutan och skriva ner orden de hittar. Eleverna ska titta 
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på två bildserier där de ska skriva vad varje bild föreställer. De ska när de är klara med det 

jämföra om en kamrat har skrivit samma sak de ska därefter välja en bild som ska bort som inte 

passar ihop med de andra bilderna. Eleverna ska sedan rimma på redan bestämda ord. Nästa 

uppgift i boken är rebusar. Som i de andra kapitlen ska de tillsammans med en lärare komma på 

och skriva ord på en speciell bokstav.  

Kapitel 4, I staden, börjar som alla kapitel där eleverna får se en bild och tillsammans med en 

lärare och några elever ska de skriva ner de personer, djur och föremål som de ser på bilden. 

Eleverna ska läsa fyra ord och skriva ner det ord som inte passar med de andra orden. I nästa 

uppgift ska eleverna hitta en väg genom en labyrint och skriva det ord som bildas av bokstäverna 

som finns i labyrinten. Eleverna ska slå med en tärning där varje nummer betyder något specifikt 

och sedan skriva ner vad tärningarna visar. Eleverna får olika ord där den första bokstaven fattas 

de ska skriva dit den bokstaven de jobbar med om den passar. Som i slutet av alla kapitel ska 

eleven tillsammans med läraren komma på ord med speciella bokstäver och skriva ner orden. 

Eleverna får se en bild med ett stånd där de ska skriva ner vad som säljs i ståndet.  

Sedan kommer den sista delen där uppgifter från tidigare kapitel upprepas men med andra 

bokstäver. 

4.6 Forma språket 

Boken består av fem kapitel. Kapitlen har inga namn, utan är numrerade från 1-5. Varje kapitel 

har -underrubrikerna mål, bedömning och träna mera. Samtliga kapitel inleds med en 

målbeskrivning och en presentation av kapitlets innehåll. I varje kapitel finns en sida för 

bedömning där eleverna får reflektera över sina egna kunskaper. Alla kapitel avslutas med 

övningar som ger eleverna möjlighet till individuell träning. Boken är uppdelad i tre delar, läsa, 

skriva och samtala. Varje del har en egen färg.  

Kapitel 1, Eleverna för färdiga tankekartor om två fiktiva elever som de ska skriva om utifrån 

tankekartorna. Eleverna ska göra en tankekarta om en kamrat i klassen. Både bilder och meningar 

ska finnas med när man skriver en text om kamrat. De ska också berätta för en kamrat om sin 

text. I boken finns några stödord som eleverna ska använda när de skriver en text, de ska ringa in 

där stödorden används i texten och också jämföra sin text med en kamrat. Nästa uppgift är at med 



Yara Wanli och Agnes Marcusson 
 

21 
 

hjälp av en bildserie skriva en berättelse. Eleverna ska också rita en egen bildserie och skriv en 

tillhörande berättelse. Sedan får eleverna tankekarta men kamraten ska ge kommentarer om vad 

som ska stå i tankekartan. Med hjälp av tankekartan man skapat skriver man en berättelse och 

kamraten som gav kommentarerna ska ge respons och skriva kommentarer på texten. Eleverna 

ska ännu en gång skriva en saga med hjälp av stödord. Eleverna ska ge tre exempel på hur en 

saga kan inledas och skriva tre olika sätt på hur en saga kan avslutas. Efteråt kommer 

bedömningen för kapitel ett, två exempel på frågorna i bedömningen är: ”Jag kan skriva 

berättelser och sagor med tydlig handling” och ”Jag vet hur jag ska göra för att min text ska bli 

bättre”.  

Kapitel 2 börjar med målen för kapitlet. Första uppgiften är att skriva en faktatext omvalfritt 

ämne. Först väljer man ett ämne att skriva om sedan beskriva hur man ska göra för att hitta fakta 

och göra en tankekarta om ämnet. Nästa steg är att skriva faktatexten. I nästa uppgift ska eleven 

skriva ytterligare en faktatext, när eleven valt ämne att undersöka ska hen göra en tankekarta och 

skriva texten. När texten är klar ska man berätta om ämnet för en kamrat. Efter den uppgiften ska 

eleven läsa faktatext och göra en tankekarta om texten. Man ska använda tankekartan för att 

skriva en återberättande text och rita en tillhörande illustration. Bedömningen i detta kapitel hade 

påståenden som ”Jag kan skriva en faktatext” med ett tydligt innehåll”. I detta kapitel skulle man 

bara skriva och träna på faktatexter och tankekartor. 

Kapitel 3 börjar med målen för kapitlet. I den första skrivuppgiften får eleven en text där de ska 

sätta ut punkt och frågetecken på rätt ställe. Id et här kapitlet är det bara en skrivövning, i 

bedömningen finns påstående som till exempel ”När jag skriver kommer jag ihåg att skriva stor 

bokstav och punkt”. 

Kapitel 4 har först målen för detta kapitel. Sedan står det förklaringar för olika typer av texter 

som de ska kunna skriva, personbeskrivning och miljöbeskrivning. De ska titta på bilder av olika 

personer och skriva hur de känner sig utan att använda en bestämd känsla. (Se bilaga 7). Eleven 

ska titta på en bild och beskriva miljön och personerna i bilden. I nästa uppgift ska man rita och 

beskriva två barn som ska kunna vara huvudpersoner i en berättelse. Därefter ska eleverna läsa en 

miljöbeskrivning och rita en bild på miljön i texten, de ska också tänka sig en fortsättning på 

scenariot. Eleverna ska även träna på olika typer av texter genom att skriva personbeskrivningar 
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och miljöbeskrivningar. I bedömningen för kapitel fyra är frågorna om de kan skriva både 

person- och miljöbeskrivningar. 

Kapitel 5 börjar som alla andra kapitel med målen. Eleven ska skriva beskrivande texter om 

förutbestämda föremål. De ska också skriva en numrerad lista över hur man går tillväga. I nästa 

uppgift får de välja från två olika alternativ att skriva en instruktion på hur man går tillväga. I 

bedömningen finns påståendet ”Jag kan skriva en instruktion med tydlig ordningsföljd”.   

I slutet av läromedlet finns en bedömning för alla kapitel, där de har valt någon eller några frågor 

från varje kapitel som eleven får svara på igen.   
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5. Diskussion 

Enligt det sociokulturella perspektivet bör elever samarbeta med varandra och även med andra 

vuxna och pedagoger för att utveckla sitt lärande så mycket som möjligt, så mycket som möjligt 

bör lärande ske i en socialmiljö. Det sociokulturella perspektivets synsätt på hur individer 

utvecklar förmågor genom tillexempel interaktion med andra, scaffolding. I de läromedel vi har 

valt att analysera ser vi i de flesta böckerna att det bygger på en viss sociokulturell grund.   

I Prima svenska 2 ska eleverna jobba mycket med en klasskamrater, på de flesta texter de ska 

skriva i boken är det även instruktioner på att be en kamrat om respons, även att skriva vissa 

texter tillsammans med en kamrat som också kan gynna skrivprocessen. I boken ska eleven även 

bedöma sitt eget arbete, detta kan vara för att eleven själv ska se hur just den eleven lär sig. 

Eleven får även kommentarer av en lärare på dessa bedömningssidor. 

Det går att koppla de olika läromedlen till delar av processer som handlar om skrivande. I Prima 

svenska 2 får eleven utveckla sin metakognitiva förmåga genom att utvärdera sitt eget arbete. 

Den metakognitiva förmågan är viktig för att eleven själv ska kunna utvärdera och bearbeta sina 

texter, och på så sätt utvecklas som skribent. I cirkelmodellen finns det fyra faser. I det här 

läromedlet finns de tre senare faser med. Den andra fasen där eleven ska studera modelltexter blir 

tydlig i läromedlet då eleven får läsa olika typer av texter. I den tredje fasen ska eleven arbeta och 

skriva texter tillsammans med andra, vilket har ganska stort fokus i det här läromedlet då 

eleverna ofta får jobba i par. Den fjärde fasen går ut på att eleven själv ska kunna skriva en text 

och bearbeta den, vilket eleven får träna på.  

Det finns en uppgift i läromedlet där eleverna ska skriva en berättande text och även rita en 

tillhörande bild. I uppgiften ska även en kamrat ge respons på texten och sedan ska eleven 

bearbeta texten. I läroplanen står det att eleverna ska kunna skapa texter där ord och bild 

samspelar, samt att kunna skriva olika typer av texter. En annan punkt i Lgr 11 är att eleven 

ska lära sig att i efterhand gå igenom sin text och bearbeta texten. I samma uppgift 

uppmanas man även att använda sin tydligaste handstil vid bearbetningen. Det finns även 

en uppgift som enbart fokuserar på läslig handstil och att träna på sin handstil är också ett 

mål som finns med i det centrala innehållet i kursplanen. Den här typen av uppgift 
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återkommer i läromedlet så eleven får träna mycket på de här delarna när de går igenom 

boken. 

I kursplanen står det att eleverna ska träna på språkliga strukturer, stor och liten bokstav 

och skiljetecken. I läromedlet har vi hittat en uppgift som uppenbart handlar om språklig 

struktur. I den uppgiften ska eleven även skapa en förståelse för vikten av skiljetecken och 

stor och liten bokstav. Läromedlet har också uppgifter om texters budskap, där får eleverna 

skriva egna texter med budskap även läsa texter och fundera över vad de texterna har för 

budskap. En punkt i kursplanen är just att de ska veta hur man skriver en berättande text 

med budskap samt hur man kan känna igen en sådan text. Eleven ska även träna på olika 

slags texter, till exempel faktatexter och instruerande texter. I läromedlet finns 

informationsrutor där de tydligt förklarar en berättande text, en faktatext och en 

instruerande text är uppbyggda och exempel på vad de kan handla om.  

De får även träna på att använda stödord och tankekartor, som ett exempel på att använda 

språkliga strategier att man genom språkliga strategier ska hjälpa eleven att minnas och 

lära. I samma mål står det att eleven ska känna till olika begrepp för till exempel känslor, 

vilket också tas upp i läromedlet. 

I läromedlet En bokstav i veckan finns inget instruerat arbete med kamrater. Alla uppgifter i 

boken är tänkta att lösa själv. I En bokstav i veckan ligger stort fokus på att eleven ska kunna 

skriva alla bokstäver.  

Det här läromedlet möter inte upp några av de målen som står i riktlinjer och mål i läroplanen. 

Eleverna får träna på alfabetets ordning då bokstäverna i boken kommer i alfabetisk ordning, 

samt att hela alfabetet finns på första sidan i boken. I kursplanen står det att eleverna ska träna på 

alfabetet och alfabetisk ordning. Uppgifter som när eleven ska höra när i ett ord en specifik 

bokstav kommer tränar eleven på bokstävernas ljud, vilket också är ett mål i kursplanen. Detta 

täcker också sambandet mellan ljud och bokstav. 

I Glad svenska 1 finns det en skrivuppgift som eleverna får utföra i par, då eleverna ska skriva 

meningar tillsammans. Eleverna får då ta del av vissa aspekter av scaffolding som Ehrnlund och 

Ekerstedt också nämner som även det ingår i det sociokulturella perspektivet. I boken finns också 
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delar av cirkelmodellen med i en uppgift där elever ska skriva meningar tillsammans får även läsa 

olika typer av texter, vilket också är en fas i cirkelmodellen.  

I början av det här läromedlet få elever börja med att skriva svar på en kort text de tränar då på att 

skriva stor bokstav i början av namn då alla frågor har namn som svar. Nästa uppgift handlar om 

alfabetet, eleverna ska skriva namn i alfabetisk ordning. Eleverna ska sedan som i första 

uppgiften svara på frågor från en kort text men här ska de även rita en bild som passar till texten. 

Eleverna ska också träna på att skriva hela meningar med stor bokstav och skiljetecken och träna 

på språkets struktur. Alla dessa delar som vi nämnt svarar mot innehållet i kursplanen. 

Eleverna ska även träna på han och hon, dig, mig och sig som får språket att anpassas, vilket står 

att eleverna ska träna på i Lgr 11. Eleverna får även träna på en eller ett och plural, vilket är några 

av de färdigheter och kunskaper som förutsätts att eleverna besitter. Eleverna ska skriva egna 

texter till bilder och även skriva en egen historia till en bildserie. I de här uppgifterna tränar 

eleverna på sambandet mellan ord och bild. Eleverna får också träna på att skriva olika typer av 

texter som också är ett mål i det centrala innehållet. Eleverna får till exempel skriva ett brev och 

ett vykort. I det centrala innehållet finns det ett mål om elevernas handstil vilket eleverna får 

träna på eftersom de får skriva mycket i den här boken. Även ett av de övergripande målen i Lgr 

11 finns med i läromedlet för eleverna att träna på och det är att arbeta tillsammans med andra. 

De övningar vi nämnt möter alla kraven i kursplanen. 

I Bokstavsriket finns det många uppgifter där eleven ska samarbeta med en vuxen, dock finns det 

inte många uppgifter där eleverna ska samarbeta med varandra. Enligt det sociokulturella 

perspektivet bör eleven arbeta tillsammans med både andra elever och pedagoger för att gynnas 

på bästa sätt. Eleven ska i vissa uppgifter diskutera och samtala med en pedagog och en mindre 

grupp elever. I Boken finns första fasen av cirkelmodellen med då eleven tillsammans med en 

lärare ska börja skriva meningar. Dock saknas den fas där eleven ska få studera några 

modelltexter. Eleven får även skriva texter tillsammans med andra och även träna på att skriva 

texter självständigt.  

I det här kapitlet finns det några mål från de centrala innehållet i Lgr 11 med. I början av varje 

kapitel ska eleverna tillsammans med en lärare och några kamrater diskutera och skriva om en 

bild, som stämmer överens med Lgr 11 där de står att man ska kunna skapa texter där ord och 
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bild samspelar. I början av läromedlet ska eleverna visa vilka bokstäver de kan ljuden på, den 

uppgiften hjälper till att uppfylla ett mål i Lgr 11 då eleven ska känna till sammabandet mellan 

ljud och bild. Även att lära sig alfabetisk ordning finns med i det centrala innehållet, vilket 

eleverna får träna på i vissa uppgifter i läromedlet. Eleverna får även träna på när det ska vara 

stor och liten bokstav, övergripande om språkets struktur, vilket också är ett mål i Lgr 11. 

Eftersom det i varje kapitel finns en uppgift där eleven ska diskutera med kamrater och även en 

uppgift där de ska jämföra sina svar med en kamrat, möter läromedlet även målet att arbeta 

tillsammans med andra från övergripande mål och riktlinjer.  

I Forma språket får eleven träna på sin metakognitiva förmåga då eleven ska bedöma sitt eget 

arbete. I det här läromedlet ska eleven jobba mycket med tankekartor och att föra över tankar till 

text, vilket kan räknas som en skrivstrategi. Eleven får även här använda sig av vissa faser i 

cirkelmodellen. Eleven får till exempel skriva texter med hjälp av andra klasskamrater för att 

senare kunna bearbeta och skriva fullständiga texter på egen hand. Forma språket går ut på att 

eleven ska arbeta mycket tillsammans med andra i klassen, de ska ge kommentarer på varandras 

texter och de ska även berätta om sina egna texter till andra klasskamrater. De ska även här 

utvärdera sitt eget arbete och få kommentarer från pedagogen.  

Det här läromedlet svarar mot de övergripande målen i kursplanen, alltså att eleven kan använda 

det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt och att man ska kunna arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra. De centrala målen man kan se i läromedlet är strategier 

för att skriva olika typer av texter, språkets struktur, berättande texters budskap, beskrivande och 

förklarande texter som till exempel faktatexter, instruerande texter och ord och begrepp som 

förklarar känslor. Även några av de mål som eleverna ska träna vidare på i årskurs tre fick de 

träna på i det här läromedlet, som till exempel formulera sig och kommunicera i tal och skrift 

samt anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang och urskilja språkliga strukturer.  

De läromedel vi har analyserat är mycket olika, även om de alla är inriktade till årskurs 1-3. En 

anledning till detta kan vara att Forma språket och Bokstavsriket är utgivna innan 2011, året då 

den nya läroplanen kom. Alla läromedel har en del som fokuserar på skrivning, men det är inte 

framträdande på samma sätt. Böckerna fokuserar på en rad olika kunskapsnivåer eftersom vissa 

av böckerna är riktade mot årkurs 1 och andra är riktade mot årkurs 2 och 3.    
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Men många uppgifter i flera av böckerna får oss att koppla skrivinlärningen till det 

sociokulturella perspektivet för att många av uppgifterna ska utföras i ett socialt sammanhang. 
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6. Slutsats 

I Prima Svenska 2 fanns de flesta av Lgr 11:s mål för skrivande men de mål som inte fanns med 

var att skriva på datorn, alfabetet och alfabetisk ordning och sambandet mellan ljud och bokstav. 

Eftersom detta läromedel inte saknar speciellt många mål och för att klara av vissa uppgifter i 

boken bör eleven redan ha en förkunskap som till exempel att kunna se sambandet mellan ljud 

och bokstav. Vi anser att detta läromedel är ganska omfattande och att det uppfyller kraven för 

Lgr 11. I En bokstav i veckan fokuseras istället på alfabetisk ordning och sambandet mellan ljud 

och bokstav. De andra målen i läroplanen finns inte med i boken. Läromedlet är grundläggande, 

men det ger eleven de första kunskaperna inför skrivinlärning. Eleven får en grund att utvecklas 

ifrån. I Glad svenska 1 täcks de flesta områdena utifrån kursplanen, dock finns inte skriva på 

dator, sambandet mellan ljud och bokstav, olika typer av texter, texters budskap och ord och 

begrepp som används för att uttrycka känslor samt åsikter. Läromedlet Bokstavsriket är skriven 

innan Lgr 11 men täcker ändå upp många av målen i läroplanen, de mål som inte uppfylls är 

skriva på dator, olika textgenrer, språkliga strategier för att minnas och ord och begrepp som 

används för att uttrycka känslor. Även Forma språket är skriven innan Lgr 11 men möter upp de 

flesta av Lgr 11:s mål, de som fattas är skriva på dator, alfabetet och alfabetisk ordning samt 

sambandet mellan ljud och bokstav. 

Vi anser att de läromedel vi har undersökt till stor del stämmer med Lgr 11;s mål och riktlinjer. 

Det vi såg som var avvikande från Lgr 11 var att datorskrivning inte fanns med som ett moment i 

något av läromedlen. Detta kan bero på att vi inte har undersökt några digitala läromedel där det 

blir mer naturligt att skriva på en dator. I En bokstav i veckan som fokuserar på varje bokstav och 

dess ljud kan eleverna träna på första steget innan skrivandet kommer igång också i läromedlet 

Bokstavsriket får eleven träna på bokstäverna. I de andra 3 böckerna, Prima svenska 2, Glad 

svenska 1 och forma språket hoppar de över grundläggande moment att träna på bokstäverna och 

sambandet mellan ljud och bokstav och istället ska eleverna träna på de steg som kommer när 

man redan har lärt sig bokstäverna. Som till exempel den språkliga strukturen. Skrivprocess som 

term används inte i något av läromedlen. 
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Bilaga 1 
Prima svenska 2 (Gleerup, 2015, s. 16-17) 
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Bilaga 2 
Prima svenska 2 (Gleerup, 2015, s.118-119) 
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Bilaga 3 
En bokstav i veckan (Liber, 2011, s. 6-7)  
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Bilaga 4 
En bokstav i veckan (Liber, 2011, s.44-45) 
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Bilaga 5 
Glad svenska 1 (Natur & Kultur, 2011, s.34-35) 
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Bilaga 6 
Bokstavsriket (Natur & Kultur, 2008, s. 24-25) 
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Bilaga 7 
Forma språket (Gleerup, 2010, s.76-77) 

 


