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Abstract
This study investigates the similarities and differences that exist between different types
of teaching material for spelling in grades 1–3, in book form and digital form. The study
focuses on how the teaching material designs tasks and how it corresponds to theories
of spelling. The method is comparative analysis of the four analysed teaching aids. In
performing this comparison the study proceeds from a theory of the mental lexicon and
theories of writing development. The result shows that when the pupils work in both
forms of teaching material they get practice in their phonological, semantic, syntactic
and orthographical awareness. The analysis reveals a difference between the design of
tasks in the book Stava 3 and the digital application Qnoddarnas värld. Through the app
and the book the pupils can practise their phonological awareness in different ways. The
app speaks the sounds and the words, whereas in the book the pupils themselves make
the sounds. The book contains text and pictures, while the app has voices that speak and
things that move. In the book there are more difficult tasks in the chapter, in
Qnoddarnas värld one is automatically taken to the next level, and in the Stavningslek
app the pupil can practise at the same level without being taken further. The study can
make teachers aware of what the teaching materials offer, what the pupil is able to
practise, and teachers can thus choose the right material for each pupil.

Nyckelord
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Teaching material in book form, digital teaching material, textbook, digital media,
spelling
English title: Book versus app, teaching materials in different packages
A comparative study of task structure in four different teaching aids for grades 1–3
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1 Inledning
Tekniken har gjort att vi idag lever i ett kunskaps- och informationssamhälle där all
information är lättillgänglig för oss (Lantz-Andersson 2009:14). Tekniken som finns i
vårt samhälle finns även tillgänglig ute i våra skolor. I Läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att skolan ska forma samhällets
framtida samhällsmedborgare (Lgr11 2011:9). För att lyckas med uppdraget måste
skolan ge eleven chansen att möta den teknik som samhället använder sig av
(Gustafsson m.fl. 2005:3).
I skolan möts vi idag av både digitala läromedel och traditionella böcker vid inlärning. I
läroplanen står det att skolan ska ge alla elever lust att lära och förmåga att ”använda
modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och
lärande” (Lgr11 2011:7,14). Därför är det viktigt att som framtida och verksam lärare ha
kännedom i vilka olika situationer det kan vara till fördel att använda sig av digitala
läromedel eller läromedel i bokform, dels för elevens lärande men också med hänsyn till
att hen ska känna lusten av att lära.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att undersöka vilka likheter och skillnader det finns mellan
stavningsläromedel för årskurs 1-3 i bokform och digital form. I analysen kommer
fokus vara att se hur uppgiftsupplägget ser ut i läromedlen.
Studiens forskningsfråga är: Vilka likheter och skillnader i uppgiftsupplägg finns det
mellan läroböcker och digitala läromedel med inriktning på stavningsövningar i årskurs
1-3?

2 Bakgrund - tidigare forskning
I avsnittet presenteras först forskning om läromedel i bok- och digital form.
Presentationen kommer att delas in i två delar, en del som beskriver läromedel i
bokform och en del som kommer att behandla digitala läromedel.

2.1 Läromedel i bokform
I skolan används många olika läromedel och ett exempel är läromedel i form av en bok.
Läromedel har betydelse för inlärningen och läroboken kan stå för den information som
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eleven ska lära sig och det som läraren förhåller sig till under lektionen finns också
tillgängligt i läroboken. En lärobok har en stark påverkan på vilket innehåll som ska
behandlas och läras ut till eleverna (Boel Englund 1999:331f). En annan aspekt är att en
lärobok sparar tid för läraren som inte behöver lägga ner tid på att skapa
lektionsmaterial. Det sparar även tid för eleven eftersom hen har allt som behandlas
under lektionerna i en och samma bok (Nelsson 2006:17). Eftersom läraren inte hinner
handleda varje elev individuellt under en lektion, blir läroboken en resurs för eleven att
själv tillägna sig kunskap (Wikman 2004:13f). Det finns även många lärare som inte
använder sig av en lärobok utan utformar sitt eget material eller inhämtar det de anser
vara av god kvalitet från olika källor.

2.2 Läromedel i digital form
Idag används allt mer digitala medier ute på skolorna i form av datorer och pekplattor.
En fördel med ett digitalt läromedel är att det är lättillgängligt för såväl elever som
föräldrar var man än befinner sig. Eftersom ett digitalt läromedel finns tillgängligt vart
som helst där det finns uppkoppling till internet medför det att elevens föräldrar kan
vara mer insatta i elevens skolarbete och följa sitt barns utveckling.
En ökad användning av digitala läromedel medför i sin tur att undervisningen blir allt
mindre lärarledd vilket innebär att eleven får arbeta mer ensam. Det är viktigt när
eleverna arbetar med digitala läromedel att läraren är nära till hands för att hjälpa eleven
och se till att eleven arbetar med det som har med lärandet att göra. Det finns en risk att
eleven surfar eller spelar spel på internet när hen fastnar och inte kan ta sig vidare utan
behöver hjälp (Grönlund m.fl. 2014:9f).
En fördel med ett digitalt läromedel är att det erbjuder eleven att gå sin egen väg fram
till lärandet. Läromedlet behöver inte läsas som en bok linjärt utan eleven kan utföra
olika moment i den ordning hen själv vill. Åter igen övas eleven på så sätt att bli
ansvarstagare över sitt eget lärande som är något man i skolan arbetar för (Gustafsson
m.fl. 2005:9; Lgr11 2011:15). Om alla elever bemöts där de är i sin utveckling och om
skolan ansvarar för att lärandet sker på ett roligt sätt kan ett digitalt läromedel vara till
stor fördel för många elever. I läroplanen står det även:
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En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på
samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska
tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika
vägar att nå målet (Lgr11, 2011:8).

Det är lärarens ansvar att hitta de sätt som passar varje individ att arbeta med. De elever
som är tystlåtna och blyga och inte vågar träda fram i klassrummet har oftast lättare att
kommunicera via ett digitalt medel. Om en elev bättre får fram det den vill säga via
datorn är det viktigt att läraren får syn på den sidan hos eleven och kan arbeta utifrån det
för att eleven ska våga kommunicera med datorn eller pekplattan som stöd. Studier har
visat att det är flickor som har lättare för att få sin röst hörd via datorn medan killar
hellre pratar och tar för sig (Gustafsson m.fl. 2005:20).
Enligt elever är det inte endast fördelar med att använda sig av digitalt läromedel. En del
anser att det finns negativa aspekter så som att man får ont i ögonen och huvudet om
man sitter länge framför datorn eller pekplatta (Grönlund, Andersson & Wiklund
2014:14).
Annika Lantz-Andersson (2009) har utfört en studie om hur tekniska hjälpmedel
används i undervisningen. I studien visade det sig att ett digitalt läromedel lika väl
kräver en person som stödjer lärandet som vid andra undervisningssituationer. När
eleven stöter på en svårighet måste det finnas en person att tillgå för att få hjälp och
vägledning fram i sitt lärande (2009:123).
En tidigare uppsats av Leijla Peksin (2013) tar upp digitala läromedels positiva och
negativa aspekter samt hur läromedlet påverkar lärandet. Uppsatsen utgår från intervjuer
med en rektor och lärare för att få en uppfattning om deras tankar kring digitala
läromedel. Studiens resultat visar att användningen av digitalt läromedel ger variation i
undervisningen med varierat arbetssätt. Det digitala läromedlet ger möjligheten att
inkludera alla elever i undervisningen, även elever med svårigheter i sin
skrivutveckling. De negativa aspekter Peksin kommit fram till är att digitala läromedel
kan vara distraherande för en del elever. Främst sker det för elever med
koncentrationssvårigheter, de har svårt för att använda läromedlet för det de har avsikt
för (Peksin 2013:34f).
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3 Teoretiska utgångspunkter
I följande avsnitt presenteras teorier om stavningsutveckling och det mentala lexikonet.

3.1 Teorier om stavningsutveckling
När man stavar använder man sig av bokstavssekvenser genom att associera till hur
ordet uttalas och vilken betydelse det har i ens lexikon. Det är viktigt och avgörande för
ens stavning att komma ihåg bokstavssekvenserna orden innehåller för att kunna skapa
minnesbilder av hur det stavas. Minnesbilderna är i sin tur lagrade på olika nivåer
beroende på hur väl minnesbilden av ordet är befäst i ens lexikon. Nivåerna är
fonologisk, semantisk, morfologisk och ortografisk (Granqvist 2013:33). När man
kommer till en ortografisk nivå i sin skrivning behöver man inte sammanljuda ordet
utan kan stava ordet snabbt och på en automatiserad nivå. Däremot kan okända ord
kräva en fonologisk medvetenhet och man måste ljuda ihop till stavning eftersom ordet
inte befästs i ens ortografiska lexikon som en minnesbild. Människans ortografiska
lexikon byggs upp i mötet med nya ord och de stöter man på genom att lägga tid på att
skriva och läsa. När ord inte längre behöver ljudas ut har ordet befästs i det ortografiska
minnet som ett helord (Liberg 2008:60).
Första stadiet i barnets skrivutveckling heter pseudoskrivning. Barnet blir tidigt
påverkad av sin omgivning och ser att andra skriver och på så sätt härmar och
lekskriver. Barnet använder sig av tecken och bilder för att skriva som försöker
efterlikna symbolerna i skriftspråket. Barnet ser själv ingen skillnad på hens bilder eller
krumelurer som försöker efterlikna bokstäver. Med övning blir krumelurerna allt mer
lika bokstäver (Björk & Liberg 2001:102). Nästa steg i skrivutvecklingen är logografisk
skrivning. Barnet lär sig oftast att skriva sitt namn genom att kopiera vad någon annan
har skrivit. Barnet ser ordet som en bild och har inte lärt sig hur en bokstav formas utan
skriver en del bokstäver åt fel håll (Björk & Liberg 2001:102f). Nästa steg i
skrivutvecklingen är fonologisk alfabetisk skrivning. Barnet lyssnar på de ljud ordet
innehåller och skriver ner ordet som det uppfattar. När barnet har kommit till steget
fonologisk alfabetisk skrivning har barnet kommit igång med sitt skrivande och anser
sig själv kunna använda skriftspråket. Barnet uppfattar inte alla ljud och därför kan det
till en början vara svårt att läsa vad barnet har skrivit. Barnet behöver övning i att skriva
för att till slut höra fler och fler ljud och forma ljuden till bokstäver. När barnet inte
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bokstavskombinationer anses barnet uppnått nästa steg i skrivutvecklingen, nämligen
ortografisk skrivning (Björk & Liberg 2001:104f). Det sista steget är morfologisk
skrivning. Att skriva morfologiskt innebär att barnet förstått hur ord är uppbyggda, kan
stava snabbt och använda sig av svåra stavningsregler (Granqvist 2013:33).
Barnet förlitar sig på olika strategier beroende på hur långt det kommit i sin
skrivutveckling (Kwong & Varnhagen 2005:149). Eleverna som ska öva på sin
skrivutveckling genom läromedlen som min studie koncentrerar sig på kommer vara i
den fonologiska/alfabetiska- och ortografiska skrivutvecklingen eftersom de går i
årkurserna 1-3.
I förhållande till min forskningsfråga är teorierna intressanta för att förstå hur ett ord
befästs i barnets mentala lexikon. Orden som eleven lagrat i sitt mentala lexikon
används när hen ska skriva. Beroende på var eleven befinner sig i skrivutvecklingen kan
eleven använda sig av sitt minne där orden lagrats olika. Till exempel kan ett ord ha
lagrats fonologiskt men ännu inte ortografiskt. När eleven arbetar i läromedlena finns
det ord eleven mött tidigare och om bokstavssekvenserna orden innehåller befästs kan
eleven använda sig av dem i övningarna för att stava ordet rätt. Beroende på var eleven
befinner sig i sin skrivutveckling och vad eleven har automatiserat kan hen utföra en del
övningar bättre än andra.

3.2 Det mentala lexikonet
Varje individ har en enskild språkbank som hen använder sig av och tar ord ifrån i
möten med andra. Människan plockar ord från lagret för att använda i sitt eget tal och
matchar inkommande ord mot lagret när hen ska förstå vad någon annan säger (Field
2003:11f).
För att kunna avkoda ett ord i mötet med det i tal och skrift behöver människans
mentala lexikon tala om ordets fonologiska och ortografiska form och ha information
om ordets betydelse (Field 2003:11). När man hör ett ord gör man automatiska
associationer till andra ord i ens mentala lexikon. John Field tar i sin text upp ordet
kamel. När man hör ordet så görs det associationer genom att tänka på öken, sand, och
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puckel och därför lagrar vi ord som hör till samma semantiska fält nära varandra. Orden
som lagras i vårt minne har kopplingar till andra ord (Field 2003:16).
Anne-May Granqvist (2013:33) hävdar att använder man sig av ett ord ofta är det
enklare att man skapar en minnesbild av det. När en minnesbild har skapats och när
sedan ordet behöver komma till användning plockas ordet fram snabbt från ens
språkbank, det vill säga hjärnans mentala lexikon.
I kommande avsnitt behandlas teorier om stavningsutveckling och den semantiska,
morfologiska, fonologiska, ortografiska och syntaktiska lagringen av ord i människans
mentala lexikon.

4 Metod och material
I följande avsnitt kommer analysmetod, metodkritik, material och materialkritik att
presenteras.

4.1 Analysmetod
Studien utgår ifrån en komparativ läromedelsanalys, vilket innebär en jämförelse mellan
olika läromedel. Därför kommer en innehållsanalys utföras, som är en metod då man
analyserar innehåll i exempelvis dokument som rör skolans värld. Staffan Stukát ger
exempel på att det kan vara läromedel (Stukát 2011:60). Innehållsanalys valdes för att
jag bestämde mig för att analysera några specifika områden i läromedlet som ska
jämföras med varandra. Vid innehållsanalys väljs först ett lämpligt område ut. Efter
valet måste urvalet brytas ner till mindre enheter och forskaren måste bestämma sig för
vilka kategorier som man ska fokusera på för att finna det innehåll som är relevant för
studien (Denscombe 2009:307f).
Områdesvalet för denna komparativa studie är uppgiftsupplägget i läromedlen, hur
uppgifterna är utformade och bygger på varandra, vad de tränar och vad de går in på. En
metod jag använder mig av när jag analyserar läromedlen är att själv genomföra
uppgifterna för att på ett empiriskt sätt se hur det sker en utveckling dem emellan.
Första läromedlet i bokform analyseras med flera uppgifter och det andra i bokform
innehåller en stickprovsanalys på djupet. Samma procedur sker med läromedlen i digital
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form. Första läromedlet analyseras med flera uppgifter och på det andra görs en
stickprovsanalys. Motiveringen till tillvägagångssättet är att det ska finnas med flera
läromedel, men bristen på utrymme innebär att inte varje läromedel analyseras lika
utförligt. I slutet av studien kommer jag att göra en jämförelse av hur
stavningsuppgifternas upplägg i läroböcker och läromedel i digital form.
4.1.1 Metodkritik
Jag vill framhålla att en innehållsanalys är komplex då andra som utför samma analys
kan komma fram till andra resultat än mina (Denscombe 2009:308). Därför finns det
många exempel i min analys för att ge underlag för de resultat jag kommer fram till.
Eftersom jag använder mig av metoden att själv genomföra uppgifterna i läromedlen
blir mina tolkningar personliga och resultaten kan därför inte generaliseras.

4.2 Material
I studien har fyra läromedel analyserats, två i bokform och två i digital form. De
läromedel i bokform som analyserats är följande: Stava 3 (2000) av Görel Hydén och
Britta Redin och Tio ord i veckan (2002) av Caroline Hjorth. De digitala läromedel som
analyserats är följande: Stavningslek (2011) av skaparna Rickard Hultgren och Ann
Truedsson vid företaget Leripa AB och LäraMera AB, och Qnoddarnas värld (2013) av
Natur & Kultur Digital.
4.2.1 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar
Insamlingen av läromedel gjordes med hjälp av kontakter vid verksamhetsförlagd
utbildning (VFU). Med hjälp av lärarnas erfarenhet om vad som är bra läromedel i
bokform respektive läromedel i digital form med fokus på stavning lånade jag hem tio
läromedel i bokform för att undersöka dem och välja vilka jag skulle vilja analysera på
djupet. De läromedel jag lånade hem är anpassade för årskurs 1-3. Därefter gjorde jag
en urvalsprocess genom att lägga de tio läromedlen på ett bord. Varje läromedel
studerades genom att se hur eleven kan arbeta i läromedlet på egen hand och därefter
tog jag bort några läromedel där annat material var tvunget att användas samtidigt. Efter
det var det sex stycken läromedel kvar och då la jag ihop alla läromedel i en hög för att
sedan slumpmässigt dra ut två från högen. Anledningen till att jag slumpmässigt tog två
läroböcker var för att alla de sex läromedlen tilltalade mig på olika sätt och det var
därför svårt att välja. De två läromedel som drogs ur var Stava 3 och Tio ord i veckan.
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Även urvalet av kapitlena som används i analysen gjordes slumpmässigt. Jag bläddrade
i läroböckerna för att sedan plötsligt stanna och de kapitel som kom upp var det som
valdes ut.
Därefter gjorde jag en urvalsprocess av läromedel i digital form utifrån vilka appar
lärarna på VFU-platsen använder sig av när barnen lär sig stava. Med fokus på stavning
fanns inte lika många alternativ på skolan utan jag läste om olika digitala läromedel på
internet och laddade själv hem appar för att prova på. Utifrån några läromedel i digital
form valde jag till slut Stavningslek som de använder sig av på praktikplatsen. Det andra
läromedlet jag valt att analysera, Qnoddarnas värld, blev jag rekommenderad av en
studiekamrat. När jag provade läromedlet fastnade jag för att analysera detta med
anledning av att det är ett nytt verktyg som kommit ut i skolorna från 2013. Qnoddarnas
värld är uppbyggt med en inloggning för varje elev som läraren lägger till. Lärarens
ansvar är att öppna upp de uppgifter som är anpassade efter varje elevs kunskapsnivå.

4.2.2 Materialkritik
De resultat som presenteras kan inte generaliseras eftersom studien analyserar fyra
läromedel. I en studie där fler läromedel hade analyserats hade ett mer övergripande
resultat kunnat visas med fler likheter och skillander mellan läromedelsformerna. De
läromedel i bokform som analyseras är äldre än de digitala läromedlen. Därför finns det
en medvetenhet om att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om läromedlen i
bokform hade varit utgivna ungefär samma år som de digitala.

5 Analys
Följande analys av läromedel i bokform respektive digitala läromedel kommer
koncentrera sig på hur stavningsuppgifterna är upplagda. Vid analysen sker en
granskning av vad eleven ska utföra vid varje uppgift och hur det sker en utveckling
mellan uppgifterna och om det finns potentiellt motiverande inslag i dem. Först kommer
två läromedel i bokform att analyseras. Första läromedlet analyseras med flera uppgifter
medan det andra läromedlet innehåller en stickprovsanalys på djupet. Därefter sker en
analys av två läromedel i digital form. Samma tillvägagångssätt sker med de digitala
läromedlen, först en bred analys och sedan en stickprovsanalys på djupet.
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5.1 Läromedel i bokform
De två läromedlen i bokform som kommer analyseras i följande avsnitt är Stava 3 och
Tio ord i veckan.
5.1.1 Stava 3
I följande avsnitt kommer två kapitel ur Stava 3 analyseras. Första kapitlet som
presenteras heter Sammansatta ord 1 som följs av det andra kapitlet som heter
Böjningsform 1.
Stava 3 av Görel Hydén och Britta Redin är utgivet av Adastra läromedel är tänkt att
användas i årskurs 3. Läromedlet innehåller 21 kapitel som berör olika stavningsregler.
Varje kapitel innehåller ett antal uppgifter och i de flesta kapitel är det uppgifter från AF. I början av varje kapitel finns en ruta som innehåller en förklaring hur eleven ska
förhålla sig till stavningsmomentet kapitlet övar. Svårighetsgraden tilltar i uppgifterna
ju längre fram i kapitlet eleven arbetar.
Läromedlet Stava 3 är luftigt, innehåller många bilder och har korta och konkreta
uppgiftsbeskrivningar som är anpassade med ett språk för barn, till exempel Dela det
sammansatta ordet i två ord. Skriv dem. Alla kapitel är uppbyggda med två sidor, endast
ett uppslag, vilket kan vara potentiellt motiverande för eleven. Eleven kan bli motiverad
med att börja på nästa kapitel när hen kan byta uppslag, det blir som en slags belöning.
Jag börjar med att göra ett nedslag i kapitel fem som heter Sammansatta ord 1. Kapitlet
innehåller uppgifter A-C vilket innebär att det är uppdelat i olika delar med uppgifter
som innehåller olika svårighetsnivåer (Se figur 1).
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Figur 1. Ur Stava 3. Kapitlet handlar om sammansatta ord och innehåller uppgifter A-C.
(Hydén & Redin 2000).
Eleven ska i kapitlet öva på att sätta ihop enskilda ord till sammansatta, men även på att
dela upp sammansatta ord för att urskilja att de innehåller två ord som även de kan stå
för sig själva och få en egen betydelse.
I uppgift A ska eleven dela upp sammansatta ord till två olika ord. Exempel på
sammasatta ord eleven får öva på är solros, äggkopp och handduk. Eleven ser i
uppgiften genom bilder att ett ord som till exempel solros egentligen innehåller två
enskilda ord från början och att när orden sol och ros sätts samman får de en ny
betydelse. När eleven ska skriva de nya orden kan hen antingen skriva av ordet eller så
kan hen välja att skriva ordet direkt om hen redan kan det. På så sätt upprepar eleven
ordet och till slut skapas en minnesbild av det genom att ha sett det flera gånger.
Uppgiften tränar eleven i en semantisk medvetenhet om att ord kan ha olika betydelse
beroende på hur de står tillsammans med andra ord eller enskilt.
I uppgift B ska eleven skriva dit de bokstäver som saknas i ordet, till exempel fo__ och
bredvid står det bo__. Ovanför ordet finns en bild till hjälp för att kunna lista ut vad det
är för ord och vilka grafem som saknas. Grafem är ett annat ord för bokstav och flera
grafem tillsammans bildar ett ord (Herkner 2011:24). När eleven skrivit de grafem som
saknas i ordet ska hen sätta ihop de två orden till ett sammansatt som får en egen
betydelse. I exemplet blir det sammansatta ordet fotboll. Genom övningen kan eleven
träna sin fonologiska medvetenhet genom att identifiera vilka språkljud som fattas i
ordet. I övningen kan eleven även träna sin semantiska medvetenhet och komma
till insikt om att två ord kan bilda ett nytt som inte har samma betydelse som när det
enskilda ordet står för sig själv.
Skillnaden mellan uppgift A och B är att i uppgift A får eleven det sammansatta ordet
serverat för att kunna skriva av vilka grafem som ska bilda två nya ord. Här får eleven
ett val, antingen att skriva av ordet som innebär att eleven använder sig av en
logografisk skrivning eller att använda sig av fonologisk skrivning som innebär att
eleven ljudar sig fram till hur det stavas. I uppgift B blir det svårare för eleven eftersom
hen inte kan göra något val, utan måste ljuda fram vilka grafem som fattas i ordet för att
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det ska bli komplett. Därför krävs det mer av elevens fonologiska medvetenhet i uppgift
B än i föregående uppgift A. När eleven ljudat fram vilka bokstäver som ska tillsättas i
ordet kan eleven här, till skillnad från i uppgift A själv skriva det sammansatta ordet,
vilket i sin tur innebär att hen får träna på att skriva ett längre ord. I övning B är det en
spegelvänd ordning på uppgifterna i förhållande till övning A. I övning A får eleven
dela upp ett sammansatt ord i två och i övning B får eleven sätta samman två ord till ett.
Eleven får öva på att göra på båda sätten, dela upp och sätta samman och får på så sätt
en förhöjd medvetenhet om ordbildningsprinciperna.
I uppgift C ska eleven koncentrera sig på att skriva klart ett sammansatt ord. Till hjälp
får eleven en bild som illustrerar det sammansatta ordets innebörd och några bokstäver i
ordets början som kan hjälpa hen att lista ut vilket ordet är. I uppgift B skulle eleven
fylla i förleden och efterleden först för att sedan sätta dem samman, medan i uppgift C
ska eleven kunna skriva ett sammansatt ord direkt. I uppgift C får eleven på egen hand
identifiera fler ljud genom fonologisk medvetenhet som ska bilda grafem och tillsätta
grafemen i rätt ordning. Som framgår av bilderna till uppgift C, får eleven öva på
sammansatta ord som tillhör samma överordnade kategori, till exempel brandbil och
lastbil. Det finns en poäng med det, eftersom sådana närbesläktade ord antas lagras nära
varandra i hjärnans mentala lexikon (Field 2003:10).
Nästa nedslag görs i kapitel tio som heter Böjningsform 1. Kapitlets syfte är att eleven
ska lära sig hur ord böjs genom att tillsätta morfem, dvs. genom att tillsätta en
meningsbärande enhet, till exempel en ändelse (Alatalo 2011:42).

Morfemet kan

variera om ordet är i singular, plural, bestämd eller obestämd form.

Figur 2. Ur Stava 3. Kapitlet handlar om böjningsformer och innehåller uppgift A-C.
(Hydén & Redin 2000)
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Morfemet som tillsätts är antingen – a eller – or i tre övningar under uppgift A (se bild
2). I första delmomentet i uppgift A ska eleven tillsätta samma singularändelse som blir
– a i slutet av ordet, till exempel en dock – a, en limp – a, en gryt – a. I nästa
delmoment tillsätts också samma pluraländelse, som i orden blir – or. I övningen får
eleven öva på sin semantiska och morfologiska medvetenhet genom kopplingen mellan
antal och böjningsform.
I uppgift B ska eleven fortsätta tillsätta ändelsen som saknas och även skriva ett av
orden på egen hand. Som i början av uppgift A ska eleven till de tre övre bildernas ord
tillsätta singularändelsen – a. Orden blir i obestämd form. Eleven får sedan skriva ordet
själv genom att tillsätta en annan ändelse när ordet blir i bestämd form, singularändelsen
blir – an. I samma uppgift fast i de tre nedre bilderna tillsätts singularändelsen – e och
pluraländelsen – ar. Här syns en utveckling mellan uppgift A och B, i uppgift B får
eleven skriva ordet på egen hand vilket kräver mer. I uppgift A är flera grafem angivna
och eleven behöver sätta dit ändelsen. I uppgift B skriver eleven ordet själv inklusive
singularändelsen, till exempel flick –an. Här kan eleven välja att se tillbaka hur ordet
skrevs för att sedan använda sin fonologiska medvetenhet genom att ljuda ut de
bokstäver som saknas och skriva dem. Samma ändelse ska användas i början av uppgift
A och B för att sedan öva på fler ändelser. Det som även skiljer sig mellan uppgift A-B
är uppgiftsbeskrivningen. I uppgift A får eleven två alternativ, vilka ändelser som kan
tillsättas men, i uppgift B får eleven inga alternativ alls. Eleven får alltså i uppgift B
använda sig mer av sin fonologiska medvetenhet jämfört med uppgift A.
I uppgift C får eleven öva på att tillsätta singularändelsen – el men fortsätta använda
pluraländelsen – ar som i första deluppgiften. Senare i uppgiften får eleven öva på
ändelsen i bestämd form, till exempel det gallret. I uppgift C utvecklas övningarna i
förhållande till uppgift A och B. I uppgift C ska eleven inte skriva endast
böjningsformen utan även uppslagsformen. Uppgiften innebär att eleven ska gå tillbaka
till de tre orden nyckel, mandel och fjäder (se figur 2). För att lösa uppgiften måste
eleven förstå innebörden av formuleringen dubbeltecknad konsonant och pröva den mot
de tre ordens konsonantförekomster. Här får eleven öva på sin ortografiska medvetenhet
som innebär att det krävs att eleven har en del bokstavskombinationer automatiserade.
Om eleven befinner sig i den fonologiska skrivutvecklingen vid utförandet av den här
uppgiften kan eleven missa några bokstäver vid ljudandet av stavningen. Ett exempel
kan vara när eleven ska ljuda ut ordet nyckel men eleven kanske inte har kunskap om att
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ljudet k i det här fallet ska stavas med ck. Det syns i uppgift C att det krävs mer av
eleven, jämfört med i uppgift B, då uppgift C även innehåller grammatiska uppgifter.
Ett exempel på en sådan uppgift: Skriv den uppslagsform där konsonanten är
dubbeltecknad.
Det syns även en tydlig utveckling i uppgiftsupplägget i slutet av uppgift C där eleven
ska använda sig av dubbelteckning, som även förekommer i liten skala i uppgift B, och
samtidigt använda rätt böjning för bestämd form. Även här får eleven öva på sin
fonologiska medvetenhet genom att höra att u i pussel inte låter som u i alfabetet kan
man dra slutsatsen att det ska vara dubbeltecknat s. Den ortografiska medvetenheten
övas genom att använda sig av stavningsregeln dubbelteckning.
Ju längre eleven arbetar i kapitlet desto mer krävs det att hen skriver fler bokstäver och
hela ord på egen hand. Vidare sätts mer komplicerad stavning på prov. I uppgift B och
C vävs dubbelteckning in som inte förekommer i uppgift A och på så sätt sker också en
utveckling mellan uppgifterna.
Genomgående i kapitlet ska eleven tillsätta rätt grafem för att få ordet att bli
betydelsebärande. Därför ger övningarna eleven möjlighet att öva sin morfologiska
medvetenhet då hen blir uppmärksam på att enheter kan tillsättas och modifiera ords
grundbetydelse (Alatalo 2011:42).
5.1.2 Tio ord i veckan
I följande avsnitt kommer ett kapitel ur Tio ord i veckan analyseras. Kapitlet heter
Rymden.
Tio ord i veckan är ett läromedel i bokform från förlaget Almqvist & Wiksell och
projektledaren för läromedlet är Caroline Hjorth. Illustratör för kapitlet som analyseras
är Vera Mulder. Läromedlet består av tre olika häften, häfte A, B och C. Förlaget
rekommenderar utifrån den ordning de har valt att lägga stavningsmomenten i att häfte
A används i årskurs 2, häfte B i årskurs 3 och häfte C i årskurs 4. Varje häfte innehåller
30 stavningsmoment och är avsatt för att kunna arbeta med under ett helt läsår.
Läromedlet är avsett för att läraren först ska introducera varje nytt stavningsmoment för
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att eleverna sedan ska få arbeta i läromedlet på egen hand. Läromedlet rekommenderar
att eleverna antingen får arbeta med utvalt kapitel i skolan eller i läxa.
Läromedlet Tio ord i veckan är uppstrukturerat med ett kapitel för varje vecka där
eleverna ska lära sig de tio ord som kapitlet tar upp. Hjorth (2002:2) förespråkar att
klassen ska följa samma kapitel varje vecka, vilket kan kritiseras. Den elev som kommit
långt i sin skrivutveckling och kan hantera de enkla stavningsreglerna borde få arbeta på
den nivå i läromedlet där hen befinner sig. Varje kapitel innehåller fyra övningar inom
det aktuella området. Kapitlet börjar med en bild med tillhörande text och i texten är tio
ord understrukna som är veckans ord. Eleven ska sedan skriva av orden på rader som
finns tillgängliga bredvid texten. Beroende på vad det är för stavningsregler eleven ska
lära sig är det övningsuppgifter till, till exempel att skriva klart meningar, göra korsord,
skriva ut motsatsord och koppla rätt ord till rätt bild.
Kapitlet som utgör fokus för min analys heter Rymden (Se figur 3 & 4). Kapitlet börjar
med att eleven får läsa en text om Rymden och skriva av de understrukna orden på
raderna bredvid. Eleven måste i uppgiften läsa orden två gånger genom att hen måste
skriva upp dem. Genom att repetera orden befästs deras bokstavskombinationer i
elevens minne.

Figur 3. Ur Tio ord i veckan. I kapitlet får eleven öva på kort betonad vokal y med två
eller fler konsonanter efter. Kapitlet finns på sidan 20-21 (Hjort, 2002).
I den andra uppgiften (se figur 4) ska eleven byta ut en bokstav i varje ord till en annan
så att det bildas ett ord som tillhör ett av de tio orden i texten. Eleven måste återigen se
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tillbaka till uppgift ett i kapitlet och läsa orden igen och jämföra om det är något ord
som hen kan ta till hjälp för att lösa uppgiften. Eleven kan i uppgiften använda sig av
sin fonologiska medvetenhet genom att ljuda ut stavningen för att se tillbaka och
jämföra med ordet i texten. När eleven ytterligare en gång får skriva ordet befästs
bokstavskombinationen i hens minne vilken hen senare kan använda sig av i sin
skrivning. Eleven får på så sätt öva på sin ortografiska medvetenhet. Skillnaden i
svårighetsgrad mellan uppgift ett och två är att eleven i uppgift två får brottas med ordet
för att stava det korrekt medan hen i uppgift ett kan välja att bara skriva av.

Figur 4. Ur Tio ord i veckan. (Hjort, 2002).
I den tredje uppgiften ska eleven skriva klart meningar som saknar ett av de tio orden.
Eleven måste även i denna uppgift se tillbaka på den första och läsa orden igen för att
finna de ord som passar in i rätt mening. I övningen får eleven öva på motsatsord och
sätta orden i ett sammanhang. Det kan vara en poäng med det eftersom vi tenderar att
lagra motsatsord i minnet nära varandra (Field 2003:16). Eleven får i övningen öva sin
semantiska medvetenhet genom att relatera ordet till kontexten. Mellan uppgift två och
tre sker en utveckling genom att eleven får sätta in ordet i ett sammanhang och skriva
det ytterligare en gång för att öva på hur det stavas.
I fjärde och sista uppgiften ska eleven rita en rymdbild och skriva en mening till den.
Uppgiften kan kopplas till läroplanen för ämnet svenska där ett mål lyder: ”Skapande av
texter där ord och bild samspelar” (Lgr11 2011:224). I uppgift tre fick eleven skriva
endast ett ord i meningen och nu i uppgift fyra skriva hela meningen själv och måla en
tillhörande bild.
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5.2 Läromedel i digital form
De två läromedlen i digital form som kommer analyseras i följande avsnitt är
Stavningslek och Qnoddarnas Värld.
5.2.1 Stavningslek
I följande avsnitt kommer två spel ur Stavningslek analyseras. Först analyseras
Stavningståget följt av spelet Gömda ord.
Det digitala läromedlet Stavningslek är framtaget av LäraMera Program AB.
Läromedlet finns tillgängligt via en app på Ipad och i appen får barnet träna på att stava
ord. Läromedlet är anpassat för F-3, åldrarna 6-9 år och innehåller olika
svårighetsgrader beroende på hur långt man kommit i sin skrivutveckling. Läromedlet
finns på elva olika språk och lär ut stavning av 300 substantiv. Läromedlet är utvecklat
enligt den läsinlärningsmetodik som kallas ljudningsmetoden. När eleven tränar sin
stavning i appen får hen höra hur bokstaven med både långa och korta vokaler och hur
ordet låter när det är färdigt och rätt stavat. Genom metoderna lär sig barnet ljuda ihop
bokstäverna till ord.
I läromedlet Stavningslek finns två olika spel som övar stavning, Stavningståget och
Gömda bokstäver. Eleven kan i spelen välja om hen vill öva sin stavning med hjälp av
gemener eller versaler. På så sätt kan en elev som behärskar att skriva med versaler i
spelet välja att inte öva med gemener och på så sätt styr läromedlet inte eleven mot ett
svårare plan.
Stavningståget
Läromedlet innehåller många färger och har figurer som pratar och förklarar uppgiften
istället för att eleven får läsa uppgiftsbeskrivningen via text. I och med en röst som talar
om vad eleven ska göra i uppgiften är spelet anpassat för många åldrar, även för dem
som inte kan läsa så bra.
När eleven tränar på att stava finns det en figur längst ner i högerhörnet som ger
uppgiftsbeskrivningen. När bilden kommer upp i läromedlet talar figuren om vad det är
för ord eleven ska stava till. En röd boll som syns uppe i vänsterhörnet kan eleven
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trycka på för att komma tillbaka till spelets första sida. Där kan hen välja
svårighetsgrad, mellan spelen Gömda ord och Stavningståget samt mellan att öva med
gemener eller versaler. Svårighetsgraden i spelet är lätt, mellan, svår eller blandad. En
gul stjärna uppe i högerhörnet visar hur många ord eleven har övat på att stava. I bilden
som visas nedan ska eleven stava till sol (se figur 5).

Figur 5. Ur Stavningståget. I läromedlet får eleven lära sig att stava ord med olika
svårighetsgrad (Leripa AB & LäraMera AB 2011).
Det kommer ett flertal bokstäver som man får ta hjälp av för att stava ordet rätt. Alla
bokstäver är inte med i ordet, utan eleven väljer de bokstäver hen tycker passar in i rätt
ordning och bygger upp ordet som tillhör bilden. När man trycker på en bokstav hoppar
den upp till en rad och rösten talar om hur bokstaven uttalas. När ordet är färdigstavat
läser rösten upp det. Uppgiften är tidsbegränsad och längst ner i bilden tuffar ett tåg
framåt. Om eleven lyckas hinna stava ordet rätt innan tåget har tuffat över bilden i
vågrät riktning hoppar de resterande bokstäverna ner på tåget och in kommer ett nytt ord
eleven ska lösa. Om uppgiften inte hinner lösas kör tåget in i stenarna och kraschar.
Uppgiften medför flera potentiella stressmoment i form av flera färger och figurer som
pratar och det kan vara problematiskt för elever som har svårt för att koncentrera sig att
utföra uppgifterna. Spelet kan däremot anses vara roligt för de elever som tycker om
dataspel och snabbhetsövningar.
Figuren nere i högerhörnet, som i början av uppgiften förklarar vad uppgiften går ut på,
uppmuntrar eleven om den lyckas genom att säga hurra! jättebra! bravo! Figuren blåser
emellanåt upp en ballong för att berömma att eleven är duktig. Om man trycker på fel
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bokstav hoppar den inte upp till raden utan det låter bom och eleven får försöka trycka
på en annan bokstav som kan passa in i ordet.
Jag ska nu göra ett nedslag och analysera hur graden av svårighet läggs upp mellan de
olika uppgifterna i Stavningståget. I Stavningståget finns fyra svårighetsgrader, lätt,
mellan, svår och blandad. Svårighetsgrad lätt innehåller trestaviga ord, till exempel sax,
dam, bil och hus. Svårighetsgrad lätt kan en elev träna på som nyligen lärt sig läsa
kortare ord. I övningen får eleven öva sin fonologiska medvetenhet genom ljudning
eller tillämpa sina ortografiska kunskaper, sina lagrade ordbilder. Eftersom spelet talar
om hur bokstäverna uttalas övar eleven sin fonologiska medvetenhet. Svårighetsgrad
mellan innehåller ord med fyra eller fem bokstäver. I svårighetsgrad svår tillkommer att
eleven får öva stavning med dubbelteckning och ord som inte överensstämmer med hur
bokstäverna i alfabetet låter. Ett exempel på ett sådant ord är eld. Eleven får öva på om
ordet ska börja med bokstaven –e eller –ä. Svårighetsgrad blandad innehåller blandade
ord från de andra svårighetsgraderna och därför får eleven öva på varierat långa ord.
Följande fyra bilder presenterar hur svårighetsgraderna lätt, mellan, svår och blandad
kan se ut när eleven övar sin stavning i läromedlet.

Figur

6.

Ur

Stavningslek

(Leripa

AB

&

LäraMera

AB

2011)

Bild 1. Sol – svårighetsgrad lätt
Bild 2. Kors - svårighetsgrad mellan
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Bild 3. Troll – svårighetsgrad svår
Bild 4. Sadel – svårighetsgrad blandad
Svårighetsgrad lätt innehåller korta ord med tre bokstäver och är till för en elev som är i
början av sin läsning. I övningen får eleven öva sin fonologiska medvetenhet eller
tillämpa sina ortografiska kunskaper. Ska eleven träna svårighetsgrad mellan behöver
hen kunna sätta ihop flera bokstäver till ett ord. För att eleven ska klara av övningarna i
spelet krävs det att hen kan stava hyfsat snabbt för att sätta ihop ordet innan tåget har
tuffat förbi. Utifrån min empiriska erfarenhet märke jag att det var ont om tid att hinna
stava ordet gällande svårighetsgrad mellan och svår. Ska en elev sitta och ljuda ut vilka
bokstäver som ska finnas med i ordet har tåget tuffat förbi när eleven är färdig.
Uppgifterna bygger vidare på varandra för i svårighetsgrad lätt och svårighetsgrad
mellan sker en skillnad gällande hur långa orden blir som eleven ska stava.
Något jag upptäckte när jag själv provade på svårighetsgrad mellan var att när jag utfört
50 ord, genom att stava dem rätt, kom det aldrig upp en avisering om att det är dags att
prova på nästa nivå. Det återkom även samma ord som jag redan stavat rätt på. Att
aldrig få bekräftelsen att man har klarat nivån kan dra ner elevens motivation av att vilja
öva vidare.
I svårighetsgrad svår krävs det att eleven kan stava bra och har kunskap om att alla ord
inte stavas som de låter. Eleven bör även ha kunskap om att en del ord innehåller två av
samma bokstav, det vill säga dubbelteckning. Övningen kräver att eleven kan läsa med
flyt och därför i sin stavning utgå från helordsbilder istället för att sammanljuda orden.
Skillnaden mellan hur många bokstäver svårighetsgrad mellan och svårighetsgrad svår
innehåller är inte stor. De innehåller ungefär lika många bokstäver, mellan fyra och sex.
Uppgiftsupplägget mellan svårighetsgraderna är att eleven ges möjlighet att öva på att
stava ord med dubbelteckning som inte finns i svårighetsgrad mellan (Se figur 6).
Gömda ord
I spelet Gömda ord ska eleven stava till ett ord genom att hitta de gömda bokstäverna.
De är gömda bakom olika föremål i en skog, till exempel träd, buskar, stenmur och
staket (Se figur 7). En kanin längst ner i hörnet säger ordet som ska stavas och eleven
letar upp bokstäverna. Längst ner i vänsterhörnet finns en bild av vad ordet föreställer.
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Det finns flera bokstäver gömda som inte finns med i ordet. När eleven hittat de rätta
gömda bokstäverna läser kaninen upp ordet igen för eleven. Kaninen berömmer eleven
genom att säga bra, toppenbra och wow. Om eleven skulle trycka på fel bokstav låter
det bom. Läromedlet innehåller många färger, olika föremål och en kanin som talar om
uppgiftsbeskrivningen och dessa saker kan vara potentiella stressmoment för en del
elever. I övningen får eleven obegränsad tid på sig att stava till ordet och på så sätt utgör
den delen inget stressmoment.

Figur 7. I övningen ska eleven hitta de gömda bokstäverna som ska bilda ordet som
bilden nere i vänsterhörnet visar (Leripa AB & LäraMera AB 2011).
I läromedlet finns olika svårighetsgrader: lätt, mellan och svår och blandad.
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Figur 8. Ur Stavningslek. Bilderna visar hur de olika svårighetsgraderna ser ut och vilka
ord eleven ska stava till (Leripa AB & LäraMera AB 2011).
Bild 1. Ben- svårighetsgrad lätt
Bild 2. Päron – svårighetsgrad mellan
Bild 3. Dörr – svårighetsgrad svår
Bild 4. Kvast – svårighetsgrad blandad
I svårighetsgrad lätt är det ljudenliga ord med två och tre bokstäver, till exempel tåg,
mur och bo. Övningen kan utföras för de elever som nyss lärt sig läsa och skriva, på så
sätt övar de sin fonologiska medvetenhet genom att identifiera vilka språkljud som finns
med för att kunna stava ordet. I svårighetsgrad mellan får eleven öva på ord som
innehåller ord med två till fem bokstäver, till exempel tiger, fasan, höna och cykel.
Eleven får öva på ord som är ljudenliga men även ord som kräver annan
stavningskunskap för att kunna stava. När ett ord inte är ljudenligt går inte varje ljud att
översättas till en bokstav. Ordet cykel är ett sådant exempel. Cykel är inte ljudenligt utan
eleven måste ha övat på ordet innan för att kunna veta att det stavas med c- och inte s-. I
svårighetsgrad mellan kan eleven alltså både utgå från sin fonologiska och ortografiska
medvetenhet. Stöter eleven på okända ord som fasan kan hen behöva använda sig av
sammanljudning för att stava ordet. Svårighetsgrad svår innebär att eleven ska kunna
stava till ord med dubbelteckning, till exempel, tratt, näbb och glass. Som tidigare
nämnt i Stavningståget, som också innehöll dubbelteckning i svårighetsgrad svår, så
krävs det att eleven har mer ortografiska kunskaper för att klara av nivån. Även i denna
svårighetsgrad får eleven vidga sin ortografiska medvetenhet genom att öva på att
använda ord med dubbelteckning som hen till slut lagrar som visuella bilder och kan
använda sig av utan att behöva sammanljuda.
När jag utförde svårighetsgrad svår upptäckte jag att alla ord från de olika nivåerna
återkom, även ord från de lättare nivåerna i spelet. Om det är den svåraste nivån torde
eleven vilja känna en utmaning och att orden kräver mer kunskap för att klara av att
stava dem. Eftersom det fanns en svårighetsgrad i spelet som heter blandad är det mest
rimligt om den nivån innehåller blandade ord och inte de andra utan att de håller sina
olika nivåer. Det finns ett potentiellt omotiverande inslag för eleven när hen är på
svårighetsgrad svår och det återkommer ord som innehåller svårighetsgrad lätt, till
exempel bro och tåg.
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5.2.2 Qnoddarnas värld
I följande avsnitt kommer flera uppgifter analyseras ur Qnoddarnas värld som övar tjljudet.
Qnoddarnas värld är ett läromedel framtaget av Natur & Kultur Digital för pekplatta i
årskurs 1-3. Läromedlet ger läraren chansen att individanpassa uppgifterna efter elevens
nivå och på så sätt väljer läraren var eleven ska börja arbeta i läromedlet. Oavsett vilka
uppgifter läraren låser upp börjar alla övningar med den enklaste nivån och när man
klarat den kommer man vidare till nästa, till skillnad mot Stavningslek som inte tar
eleven vidare till nästa nivå. De flesta övningar innehåller mellan tre och fem nivåer för
varje moment. Alla elever har en individuell inloggning och därför får läraren rapporter
via läromedlet om vad eleven har gjort i sitt forum i appen. Läraren kan därmed se vad
eleven kan och behöver öva mer på och det ger hen chansen att individanpassa.
Eftersom alla elever har en privat inloggning är det läraren som avgör vad eleven ska få
möjlighet att träna på då läraren låser upp uppgifterna. Uppgiftsbeskrivningarna
kommer upp i form av en text och en röst som talar om vad eleven ska göra i övningen.
Eleven kan på så sätt klara av att arbeta till stor del enskilt utan att behöva fråga.
Läromedlet inriktar sig på ämnena matematik och svenska och det är uppdelat i tre olika
appar beroende på vilken årskurs man använder det i: röd app för årskurs 1, grön app för
årskurs 2 och blå app för årskurs 3. Läromedlet innehåller fyra olika områden: Skog,
Polar, Hav och Öken (se figur 9). I varje område finns det olika rum som övar olika
saker.

Figur 9. Ur Qnoddarnas värld. Bilden visar de fyra områden som finns där eleven kan
utföra uppgifter (Natur & Kultur Digital 2013).
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I analysen undersöks området Polar där det finns två rum med tre moment vardera som
övar tj-ljudet som kan stavas med k, kj och ch.

Figur 10. Ur Qnoddarnas värld (Natur & Kultur Digital 2013).
I moment ett ska eleven öva på tj-ljuden och välja rätt ord till rätt bild. Eleven får en
bild och fyra stavningsalternativ till ordet som bilden föreställer. Ett exempel är att
eleven får en bild på en chipspåse (se figur 10) Alternativen är kips, tips, chips, kjips. I
övningen får eleven öva på ord som inte är ljudenliga. Eleven får även träna på att förstå
att vissa ljud kan återges med särskilda grafemkombinationer och att lära in hur dessa
ska se ut ord för ord. I övningen får eleven därför öva sin ortografiska medvetenhet. När
eleven valt ett ord trycker hen på en grön knapp där det står klar och då kommer det en
grön bock som visar att det var rätt eller ett rött kryss om det var fel.
I moment två när eleven ska öva tj-ljud får hen in 20 ord att placera in under fyra
kategorier som ska passa in under k, kj, tj och ch (se figur 11).
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Figur 11. Ur Qnoddarnas Värld (Natur & Kultur Digital 2013).
Eleven ska till exempel välja vart hen tycker kyrka ska placeras under för att lära sig hur
ordet stavas. Flera av orden i delmoment återkommer från delmoment ett som eleven
sedan tidigare känner igen. När eleven anser sig vara färdig med momentet trycker hen
klar och då kan hen se vilka ord som är under rätt kategori genom att en grön bock sätts
framför ordet. De ord som inte är rätt placerade får ett rött kryss framför sig. Eleven får
en chans att flytta de ord som inte är på rätt plats för att trycka på klar igen. När eleven
klarat momentet belönas eleven med en guldstjärna och nästa moment, som innan har
varit låst, öppnas för hen.
Skillnaden i uppgiftsupplägget mellan första och andra momentet är att eleven i första
momentet endast ska välja rätt bokstavskombination på ordet till bilden och i moment
två ska eleven träna sig på att sätta dit rätt ord under rätt bokstav eller
bokstavskombination. Eleven kan inte använda sig av sin fonologiska medvetenhet i
övningarna eftersom tj-ljudet låter likadant oavsett vilket av de fyra sätten det stavas på.

Figur 12. Ur Qnoddarnas värld (Natur & Kultur Digital 2013).
I moment tre ska eleven skriva meningar där ord med tj-ljud ingår. Eleven får till
exempel använda orden tjäna, tjusig, känna, kjol och Kjell (Se figur 12). Många av
orden som återkommer i moment tre är ord som eleven har fått träna på i moment ett
och två men det kommer ytterligare till några ord, till exempel kela, och chans. Eleven
får i uppgiften öva på att sätta orden i ett sammanhang. Resten av orden i meningen kan
skrivas genom att ljuda och när de ska använda tj-ordet kan de skriva av ordet eftersom

24

det redan finns tillgängligt i övningen. Det kan finnas en tanke med att ordet finns
utsatt, eleven får ytterligare en övning i att befästa grafemsekvenserna som visuella
bilder eftersom de flesta ord är återkommande i momenten. Utvecklingen mellan
moment två och tre är att eleven får använda ordet på egen hand samt skriva meningar
och sätta ordet i ett sammanhang. Det tillkommer även nya ord som eleven får öva på
att lära sig hur de stavas.
I moment tre kan eleven endast skriva en mening för att sedan trycka klar och ändå få
en guldstjärna. Det eleven har utfört på moment tre sparas inte så att läraren kan gå
tillbaka och se vad hen har gjort under uppgiften. Därför kan eleven fuska sig igenom
momentet och läraren ser inte om eleven har klarat av och utfört uppgiften på ett korrekt
sätt.
Uppgifterna i läromedlet byggs på i nästa rum med tj-ljudet. Eleven ska i moment fyra
lösa ett korsord (Se figur 13). Eleven får en kort beskrivning av vad ordet kan vara, till
exempel: Blir man rosig om när det är kallt. Eleven ska i korsordet skriva det ord som
hör till meningen och börja med ett tj-ljud. I moment fyra finns det två korsord med tjord. Några ord återkommer, sedan tidigare uppgifter, men även många nya tj-ord
tillkommer.

Figur 13. Ur Qnoddarnas värld (Natur & Kultur Digital 2013).
I övningen övas elevens ortografiska medvetenhet eftersom hen måste använda sig av
de stavningsregler hen i tidigare moment fått öva på. Till skillnad från moment tre får
eleven i uppgift fyra inte någon hjälp med hur ordet stavas och ska därför använda sina
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kunskaper för att bilda ordet på egen hand. Det blir en prövning om de visuella bilderna
om hur ordet stavas finns hos eleven eller om ytterligare övning krävs. Eleven får även
i denna uppgift öva på att sätta ordet i ett sammanhang.

Figur 14. Ur Qnoddarnas värld (Natur & Kultur Digital 2013).
I moment fem får eleven en mening och i den fattas det ett ord som ska sättas in (se
figur 14). Eleven får två alternativ på vilket ord det kan vara varav ett är rättstavat. I
uppgiften kan det till exempel se ut så här: I huset finns förråd i ________. Orden
eleven får som alternativ är tjällaren eller källaren. I uppgiften ska eleven inte trycka på
ett av orden utan på strecket och skriva det rätta ordet. Eleven får i övningen öva sin
ortografiska medvetenhet genom att välja ordet med rätt tj-stavelser. Eleven övar i de
olika momenten ibland på samma ord och på så sätt befäster eleven en minnesbild av
ordet.
Moment fem innebär en vidareutveckling eftersom eleven får sätta in ordet i en mening,
vilket inte hen gör i moment fyra. Moment sex och det sista momentet för att öva tj-ord
innebär att eleven ska rätta ordet i en mening. I en mening står det För att vinna fick jag
tjämpa hårt. Ordet som är felstavat är i meningen understruket och eleven ska skriva
hur ordet stavas på ett korrekt sätt. I övningen får eleven öva sin ortografiska
medvetenhet genom att använda rätt stavningskombination av bokstäver för tj-ljudet för
att stava ordet på ett korrekt sätt. Eleven får öva sig på att rätta stavfel utan någon hjälp
annat än den kunskap om tj-ljudet hen har.
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Figur 15. Ur Qnoddarnas värld (Natur & Kultur Digital 2013).
Uppgifterna bygger vidare på varandra. I moment fem får eleven två alternativ på
stavning och i moment sex får hen inga alternativ utan kan endast utgå från de visuella
bilder hen lagrat från tidigare övningar om hur ordet ska stavas.
När eleven har klarat ett delmoment får hen en stjärna och för en del elever kan det vara
ett motiverande inslag. Längst upp på bilden finns det ett streck där ett ekollon flyttar
sig fram till slutmålet av delmomentet. När ekollonet nått fram har eleven klarat
uppgiften och får gå vidare till nästa moment. Tanken bakom att ekollonet flyttas fram
kan vara att eleven ser att det finns ett mål med uppgiften och att när ekollonet nått fram
är uppgiften färdig. När man klarat ett delmål och fått en guldstjärna öppnas nästa
moment upp som är stängt innan eleven klarar första nivån.

5.3 Sammanfattning
I följande del presenteras en sammanfattning av studiens resultat vad gäller likheter och
skillnader mellan läromedlen, med fokus på stavningsutveckling. Frågeställningen i
studien fokuserar på vilka likheter och skillnader som finns mellan läromedelsformerna
i bokform och digital form med inriktning på stavningsövningar. Min analys visar att
övningarna i de olika läromedlen bygger vidare på varandra. Beroende på var eleven
befinner sig i sin skrivutveckling ger båda läromedelsformerna eleven möjlighet att öva
sin fonologiska, semantiska, syntaktiska och ortografiska medvetenhet. Däremot övar
läroboken mer elevens morfologiska medvetenhet än de digitala läromedlen. Likheten
mellan läromedelsformerna är att de är indelade efter vilka stavningsregler som eleven
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ska öva på. I digital form finns det olika så kallade rum att besöka och utföra uppgifter i.
Det kan jämföras med läroboken som är uppdelade i olika kapitel.
En skillnad är att när eleven arbetar i läroboken finns det inga andra moment än text och
bild. Däremot i de digitala läromedlen finns det en röst som talar, ger beröm och saker
som rör på sig. För en del elever, särskilt för de med koncentrationssvårigheter kan det
vara ett stressmoment.
Skillnaden mellan att öva stavning i läroboken eller via Ipaden är att i läroboken skriver
eleven och formar sina ord med penna. I Ipaden behöver eleven inte forma bokstäverna
själv utan använder ett tangentbord. Det i sin tur leder till att elevens motorik inte övas
genom att skriva på egen hand. Via digitalt läromedel kan eleven välja om hen vill öva
på att stava med versaler eller gemener. I läroboken förväntas eleven skriva så som
läromedlet formar övningarna, därmed använda gemener. Eftersom gemener dominerar
i skriften i samhället är målet att eleven ska lära sig skriva med dessa. Att endast kunna
skriva med versaler räknas till ett lägre stadium.
En annan skillnad är att ett digitalt läromedel talar om för eleven hur bokstäverna låter
och säger det färdigskrivna ordet för eleven. Eleven får höra språkljuden av läromedlet
medan i läroboken får eleven forma språkljuden på egen hand genom att säga dem själv.
I båda fallen övas elevens fonologiska medvetenhet men eleven blir olika involverad.
En skillnad mellan de digitala läromedlen är att i Qnoddarnas värld förs man
automatiskt vidare till en svårare nivå när man klarat ett moment. I Stavningslek kan
eleven öva hur många gånger som helst på en och samma nivå utan att bli påmind om
att gå vidare till en svårare nivå. I läroboken förs eleven vidare till svårare uppgifter i
kapitlet, övningarna bygger vidare på varandra och kräver mer av eleven.
Potentiellt motiverande inslag finns främst i de digitala läromedlen. I Qnoddarnas värld
får eleven guldstjärnor när hen klarat uppgiften. I Stavningslek får eleven berömmande
utrop av en figur.

6 Diskussion
Eftersom vi lever i ett högteknologiskt samhälle blir digitala läromedel en ny
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läromedelsform som blir allt vanligare ute i skolorna. I studiens inledning nämns det att
som lärare är det viktigt att ha kännedom om i vilka situationer det kan vara till fördel
att använda sig av den ena eller andra läromedelsformen för eleven. Beroende på vilken
elev det handlar om är det viktigt som lärare att känna till att alla uppgifter i de digitala
läromedlen inte passar alla elever. Utifrån min analys märkte jag att det finns
stressmoment i läromedlet Stavningståget. Allt beror på individen men elever som har
svårt för att koncentrera sig på flera saker samtidigt kan ha svårt för att arbeta med den
typ av övningar. Däremot kan övningarna passa de elever som tycker om
snabbhetsövningar och inte blir störda av alla moment som händer under tiden eleven
övar sig på att stava. Praktiskt sett i klassrummet behöver eleven använda sig av
hörlurar när Stavningståget används för att inte störa andra.
Gustafsson m.fl. (2005:9) poängterar att eleven kan arbeta med det digitala läromedlet
och utföra moment i den ordning hen själv vill. Utifrån analysen kan man se att
läromedlet Stavningslek är fritt på så sätt att eleven kan välja nivå och om hen ska arbeta
med gemener eller versaler. Däremot i Qnoddarnas värld väljer inte eleven själv vilka
moment hen ska arbeta med utan läraren öppnar upp de rum som eleven ska öva sin
stavning i. När eleven arbetar i läromedlet och avbryter utan att göra klart uppgiften får
eleven ändå en guldstjärna som visar att eleven har klarat uppgiften. Läraren har på så
sätt inte kontroll över om eleven har klarat uppgiften eller inte utan eleven kan fuska sig
igenom momentet för att ta sig vidare till nästa. På så sätt är det enklare för läraren att
kontrollera om eleven har utfört alla uppgifterna i en lärobok där det syns på ett
tydligare sätt vad eleven har gjort och vad eleven har hoppat över. Läromedlet
Qnoddarnas värld styrs av läraren eftersom hen öppnar upp de uppgifter eleven ska
arbeta med. Det finns säkert en poäng med det för att eleven inte ska arbeta med
moment som hen inte klarar av och är omogen för. Elevens frihet blir inte stor om man
jämför med läromedlena i bokform. I läroboken arbetar eleven vidare på ett friare sätt
än vad eleven gör i Qnoddarnas värld. Negativt med att eleven kan arbeta vidare är att
hen stöter på problem och inte förstår för att läraren ännu inte gått igenom kommande
saker i boken.
Mot bakgrund av de vi har sett i resultatet visar studien att det både finns likheter och
skillnader med att arbeta i en lärobok respektive med ett digitalt läromedel. Som lärare
är det viktigt att förhålla sig till att läromedlen är olika uppbyggda och passar olika
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elever. Alla elever ges till exempel inte möjlighet att utvecklas med ett digitalt
läromedel om det finns saker som stör deras koncentration. Därför kan läroboken vara
ett bättre alternativ. En del elever tycker om snabbhetsövningar och ett digitalt
läromedel kan vara passande att använda för dem. En del elever behöver öva sin
motorik och forma bokstäver och då är läroboken ett bättre val. Utifrån denna studie kan
lärare bli medvetna om vad läromedlen erbjuder och vad eleven övar och kan på så sätt
anpassa valet av läromedel utefter vad varje individ behöver öva på.
I förhållande till vad Peksin (2013) fick för resultat i sin studie har vi kommit fram till
ett liknanderesultat om att digitala läromedel kan vara distraherande för elever med
koncentrationssvårigheter. Peksin (2013) skriver att eleverna med
koncentrationssvårigheter har svårt för att använda de digitala läromedelet för de det har
avsikt för. I mitt resultat menar jag att det digitala läromedlet kan vara ett stressmoment
med tanke på att det finns röster och figurer som rör på sig. I Stavningståget ska eleven
stava ordet på tid vilket också kan vara ett stressmoment.
I förhållande till tidigare studier om läromedel kommer min studie med en jämförelse
om uppgiftsupplägg i läromedel i bokform och digital form med fokus på stavning.
Tidigare har ingen jämfört de olika läromedelsformerna och gjort en analys av hur ett
uppgiftsupplägg sker med fokus på stavning, därför tillför min studie något nytt.

6.1 Vidare forskning
För vidare forskning skulle det vara intressant med en empirisk elevundersökning för att
ta reda på hur eleverna förhåller sig till bilder och färger och hur aspekterna påverkar
deras motivation att utföra uppgifterna. Det skulle även vara intressant att ta reda på
vilka läromedel eleverna föredrar.
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