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Sammanfattning 

I juli 2016 kom det nya kunskapskravet om att elever i slutet av årskurs 1 ska kunna läsa 

meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och 

helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Vi har i vår studie undersökt vilka strategier 

för ljudningsstrategi och helordsläsning som några olika läromedel innehåller. Syftet har 

varit att se vilken progression mellan strategierna som läromedlen med tillhörande 

lärarhandledningar följer och att se om det finns några likheter eller skillnader avseende 

detta. Syftet har också varit att ta reda på hur läromedelsförfattarna anser att 

läsundervisningen ska bedrivas i samband med ljudningsstrategi och helordsläsning. 

Genom en kvalitativ analys med kvantitativa inslag undersöktes fyra läromedel med 

tillhörande lärarhandledningar. Samtliga läromedel vi analyserat har enligt vår 

bedömning ett innehåll som innebär att användning av dem bör göra att eleverna når det 

nya kunskapskravet. De underliggande strategierna för ljudningsstrategi och 

helordsläsning i läromedlen är visuell, fonologisk, ortografisk och ordavkodning. 

Läromedlen liknar varandra och det finns en progression mellan strategierna, även om 

den ser olika ut. Det kan bero på att det inte finns ett entydigt svar på frågan vilket sätt 

som är bäst när det gäller att lära ut läsning. Det är tvärtom en ständigt pågående 

diskussion. När det gäller läromedlens uppgifter är en övervägande majoritet teoretiska 

men det finns även förslag på praktiska uppgifter, vilket talar för att författarna anser att 

det är viktigt att det teoretiska varvas med mer lekfulla praktiska övningar. 
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1. Inledning  
 

I juli 2016 beslutades det om ett nytt kunskapskrav i läsförståelse i slutet av årskurs 1 

(Skolverket, 2016b:252). I samband med det nya kunskapskravet utformades också ett 

nytt bedömningsstöd. Det nya kunskapskravet och bedömningsstödet nämner ljudnings-

strategi och helordsläsning, vilka har stor betydelse för läsundervisningen och är viktiga 

att beröra för god utveckling av läsförståelse i slutet av årskurs 1 (Skolverket, 2016b:252).  

Ljudningsstrategi innebär att eleven har olika strategier för att ljuda ihop och läsa ett ord 

medan helordsläsning är när han eller hon kan läsa ordet direkt utan att behöva ljuda varje 

bokstav. 

Westlund (2009:15) anser att lärare redan från förskolan medvetet bör arbeta med 

läsförståelse med olika syften och nivåer. Hon skriver också om att den muntliga 

språkförståelsen startar vid tidig ålder. Därmed bör lärare som undervisar de yngre barnen 

vara uppmärksamma på barn som visar en svag muntlig språkförståelse. Åtgärder bör 

anpassas i ett tidigt skede eftersom det påverkar senare språkutveckling. Även Fridolfsson 

(2008:30) konstaterar att skriftspråket är en viktig faktor i den tidiga läsprocessen då det 

stimulerar den första läs- och skrivinlärningen. För att elever ska bli språkligt medvetna 

måste de ha förmågan att bortse från budskapet och betydelsen av orden och istället 

fokusera på hur själva språket är uppbyggt. Fler och fler förskoleklasser arbetar med 

språklig medvetenhet med förväntningar på att underlätta senare läsinlärning. 

Enligt Fridolfsson (2008:85) pågår olika diskussioner om hur läsinlärningen ska bedrivas. 

Diskussionerna har i flera länder, däribland Sverige, lett till splittring och oenighet kring 

vilken pedagogik som är den bästa för barns läs- och skrivinlärning. För personer utanför 

de pedagogiska väggarna kan det säkerligen tyckas underligt att det finns oenighet i 

frågan. Enligt Lundberg och Herrlin (2014:7–22) finns det olika dimensioner när det 

gäller läsutveckling. Dessa är fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsning, 

läsförståelse och läsintresse. Dimensionerna samspelar med varandra och är alla 

nödvändiga för en god läsutveckling. Författarna nämner även en läsprofil som visar olika 

steg i elevers läsutveckling. Denna läsprofil liknar Skolverkets bedömningsstöd då båda 

är utformade med olika utvecklingsfaser. En uppföljning och avstämning av elevers 

kunskapsutveckling är viktig för att se om det pågående arbetet ger resultat. Som lärare 

bör man känna tillit till de läromedel man väljer att använda i sin undervisning. Enligt 

Elbro (2004:12) är lärarens kunskaper om läsning central och det är viktigt att lärare väljer 

genomtänkt och passande arbetsmaterial för att ge elever bästa möjliga förutsättningar till 

kunskapsutveckling. För att läsundervisningen ska utgå från sådana begrepp som 

ljudningsstrategi och helordsläsning bör lärare välja läromedel som genomsyras av 

dimensionerna som Lundberg och Herrlin talar om. Fridolfsson (2008:99) påpekar att 

trots att läsutvecklingen sker stegvis ska lärare komma ihåg att inlärningen inte är linjär. 

Med linjär menas att elevens utveckling följer ett förutbestämt mönster, till exempel kan 

eleven klara av en uppgift vid ett tillfälle men inte ett annat. Vår utgångspunkt är att 

förståelse av texten inte är något som elever har i sin läsning till en början, utan något 
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som utvecklas med tiden och med hjälp av olika strategier. Därför väckte det nya 

kunskapskravet vår uppmärksamhet och skapade vår uppsatsidé. Idén är att analysera 

läromedel med tillhörande lärarhandledningar för att se vilka lärandestrategier som finns 

med och om dessa bidrar till fungerade ljudningsstrategier och helordsläsning i elevnära 

texter. 

  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka vilka läsinlärningsstrategier som finns i ett mindre urval av 

läromedel, som bidrar till att elever tillämpar fungerande ljudningsstrategi och 

helordsläsning. Samtidigt vill vi se om det finns någon särskild progression gällande 

inlärningen av de olika strategierna. Genom undersökningen vill vi skapa insikt om vilka 

likheter och skillnader som finns mellan de olika läromedlen, gällande hur läsinlärningen 

bör bedrivas. Studien svarar på följande frågeställningar: 

 

● Vilka läsinlärningsstrategier har läromedelsförfattarna fokuserat på?   

● Hur ser progressionen mellan läsinlärningsstrategierna ut i läromedlen? 

● Hur anser läromedelsförfattarna att läsundervisningen ska bedrivas i samband 

med ljudningsstrategi och helordsläsning?  
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2. Bakgrund  
 

Här presenteras studiens teori, det nya kunskapskravet i läsförståelse för årskurs 1 och det 

centrala innehållet i kursplanen enligt svenska för årskurs 1–3. Här diskuterar vi även 

vanligt förekommande begrepp som kan vara svårtolkade. 

2.1 Teoretisk ansats 
 
2.1.1 Sociokulturella perspektivet - Lev Semenovich Vygotskij  
 

Vår studie har koppling till det sociokulturella perspektivet som Lev Semenovich 

Vygotskij intresserade sig för och arbetade med. Lundgren och Säljö (2012:193–195) 

skriver att Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet grundar sig i lärande och 

utveckling, vilket enligt Vygotskij uppnås genom sociala interaktioner mellan människor. 

I det sociala samspelet mellan individer i olika aktiviteter delges kunskaper mellan dem, 

vilket i sin tur bidrar till kunskapsutveckling. Barn är beroende av hjälp och stöd av en 

vuxen eller en mer kunnig kamrat, därför är interaktionen mellan dem viktig. Människan 

är ständigt under en kunskapsutveckling och tillägnar sig hela tiden nya kunskaper i olika 

situationer, man kan säga att människans utveckling och lärande är en pågående process 

livet ut (Lundgren & Säljö 2012:193–195). 

I det sociokulturella perspektivet är det kommunikativa processer som är det centrala för 

mänskligt lärande och utveckling. Genom kommunikation får eleven färdigheter och 

kunskaper. När eleven lyssnar till andras tankar och idéer kan en tankeprocess starta hos 

eleven, som i sin tur kan bidra till medvetenhet om vad som är intressant och värdefullt 

att urskilja i omvärlden. Kunskapsutveckling kan ofta ske genom kommunikation. Med 

hjälp av kommunikation och fysisk verksamhet kan eleven tillämpa sådana kunskaper 

som att lära sig läsa, skriva, räkna och rita (Säljö, 2014:37). Barn tillägnar sig kunskap 

genom lek och annan form av samspel med andra individer. Genom lekar och 

interaktioner blir barnet delaktigt i kommunikation för hur människor uppfattar och 

förklarar händelser som uppkommer (Säljö, 2014:66–67). Det som också är centralt i det 

sociokulturella perspektivet är samspelet mellan fysiska och språkliga redskap. 

Vygotskij (1978, refererad i Westlund 2009:21) förespråkar imitation som ett redskap för 

läsinlärning. Imitationen bör vara en pågående utveckling som också är en central social 

interaktion. Yngre barn tillämpar vuxnas eller sina mer kunniga kamraters språk via 

imitation och därmed socialiseras de till en så kallad kulturgemenskap (Westlund, 

2009:21). Vygotskijs tankar om imitation, social interaktion och det sociokulturella 

perspektivet används som en utgångspunkt för vår undersökning. 
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2.1.2 Pragmatismen - John Dewey 
 

Pragmatismen förknippas med filosofen John Dewey som ville omsätta sin pedagogiska 

filosofi i praktisk undervisning. Det var även han som myntade begreppet ”learning by 

doing” som handlar om att koppla ihop teori, praktik, reflektion och handling. Enligt Säljö 

(2012:176) har Dewey haft stor inverkan på utbildning och skola, inte minst i Sverige. 

När många pedagoger arbetade med skolreformerna på 1950-talet inspirerades de av 

Dewey. Pedagogerna ansåg att Deweys tankar kring ”learning by doing” kunde användas 

för att reformera den svenska skolan och göra skolarbetet mer individanpassat. En av 

grundidéerna handlade om att använda både praktiska och teoretiska inslag i 

undervisningen (Säljö, 2012:176). 

Dewey ansåg att skolan är viktig som en bas för demokratin. För att barn så småningom 

ska kunna växa upp och bli delaktiga i samhället behöver de kunskaper och under 

skoltiden lära sig att lösa problem tillsammans med andra.  Skolans främsta uppgift är 

enligt Dewey att förbereda barn för demokratins krav och möjligheter och ge barn redskap 

för att kunna leva ett aktivt liv (Säljö, 2012:179). Han blev en förespråkare för deliberativ 

demokrati, som i korthet går ut på att man ska diskutera sig fram till en gemensam 

ståndpunkt (Säljö, 2012:574). 

Säljö (2012:177) skriver att pragmatismens filosofiska utgångspunkt ”är ett intresse för 

hur kunskaper fungerar för människor i deras vardag”, vilket är olikt andra 

kunskapsteorier. I pragmatismen är kunskaper något som människan använder sig av och 

som behövs för att lösa problem och hantera svåra situationer. För att kunskap ska vara 

intressant och värdefull ska den berika människors vardag. I pragmatismens syn på 

kunskap hör teori och praktik ihop och går inte att skilja på. Det vi kallar för praktiskt 

handlande, till exempel att göra något fysiskt som att laga en dörr, är inte genomförbart 

utan reflektion och tänkande. 

Ett annat uttryck som hör Dewey till är ”you teach a child, not a subject”. Med det menas 

att pedagoger måste utgå från elevers erfarenheter av livet och hjälpa dem att utveckla 

nya kunskaper som är relevanta i ett komplext samhälle (Säljö, 2012:178). För Dewey 

var det viktigt att ställa sig frågan om barns erfarenheter i skolan speglar deras 

erfarenheter i det vardagliga livet. Ur det pragmatiska synsättet bör inte vardagslivet och 

skolan delas upp i två olika klyftor, då blir skolan en värld för sig och världen utanför 

något helt annat. Om pedagoger lyckas knyta samman kunskaper och erfarenheter från 

skola och det vardagliga livet är det lättare för elever att ta till sig och verkligen förstå det 

de ska lära sig. Pedagogens främsta uppgift är att bygga upp undervisningen så att 

elevernas allt större erfarenhet av livet tas till vara och så att de lär sig mer och mer om 

omvärlden (Säljö, 2012:179–180). Eftersom vi bland annat vill se hur 

läromedelsförfattarna väljer att använda praktiska och teoretiska uppgifter har vi även 

valt att ta med pragmatismen som en utgångspunkt i vår studie.  
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2.2 Centralt innehåll i svenska årskurs 1–3   
 

Det centrala innehållet i svenska för årskurs 1–3 är uppdelat i fem underrubriker och ger 

beskrivning om vad läraren ska undervisa om, dessa är: 

 Läsa och skriva  

 Tala, lyssna och samtala 

 Berättande texter och sakprosatexter  

 Språkbruk  

 Informationssökning och källkritik (Skolverket, 2016a:248–249). 

Under dessa rubriker finns en närmare redogörelse om vad lärare ska beröra i sin 

undervisning. De delar som vår studie berör handlar om att undervisning ska ge elever 

kunskaper i olika lässtrategier så de förstår och kan tolka elevnära texter. De ska även få 

strategier för att kunna skriva olika typer av texter och skapa texter där bild och ord 

samspelar. Textbearbetning ska eleverna träna på när de i efterhand ska gå igenom en text 

de skrivit och göra den mer tydlig. De ska få undervisning om alfabetet och alfabetisk 

ordning. Eleverna ska träna på språkets struktur genom att använda stor och liten bokstav, 

använda punkt, utropstecken och frågetecken samt stavningsregler så de både kan förstå 

och skriva bättre texter. En viktig del som tillhör helordsläsning och ljudningsstrategi 

utifrån det centrala innehållet är att eleverna ska bli fonologisk medvetna genom att 

koppla ljud med bokstav (Skolverket, 2016a:248). Det centrala innehållet berör bland 

annat helordsläsning och ljudningsstrategier som det nya kunskapskravet säger att elever 

ska kunna använda i sin läsning i slutet av i årskurs 1. 

 

2.3 Nytt kunskapskrav i läsförståelse i slutet av årskurs 1.  
 

I det nya kunskapskravet står det att elever i slutet av årskurs 1 ska läsa meningar i enkla, 

bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på 

ett delvis fungerande sätt. När eleven återger eller kommenterar någon viktig del av 

innehållet i en text visar eleven en god början till läsförståelse. Vid problem med 

läsningen av ord eller förståelsen av sammanhanget kan eleven få stöd genom bilder eller 

frågor från läraren för att sedan pröva att läsa om och rätta sig själv. Vid diskussion om 

olika texter ska eleven kunna återberätta textens centrala innehåll och koppla det till egna 

erfarenheter (Skolverket, 2016b:252). 

 

2.4 Begrepp 
 

Här redovisas de ofta förekommande och svårbegripliga begrepp som studien berör. 

Ljudningsstrategi och helordsläsning är två begrepp som vår uppsats bygger på. Andra 
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begrepp som återkommer ofta i studien är grafem och fonem. Vi har även valt att beskriva 

de olika strategierna som arbetet nämner och teoretiska och praktiska inslag i 

undervisningen. 

 

2.4.1 Ljudningsstrategi och helordsläsning  
 

Skolverket (2016c:13) nämner enkel och avancerad ljudningsstrategi. Den enkla 

ljudningsstrategin är när eleven använder sig av bokstavens ljud för att läsa ut ett ord. 

Exempelvis, B-I-L=BIL.  När eleven behärskar detta är läskoden knäckt. Om eleven har 

uppnått avancerad ljudningsstrategi kan eleven ljuda ihop flera ord i en mening. Eleven 

kan alltså ljuda ihop ord i meningar med läsförståelse. Visuell och fonologisk strategi är 

två strategier som bidrar till fungerande ljudningsstrategi.  

Även helordsläsning står med i det nya kunskapskravet i läsförståelse i årskurs 1. 

Helordsläsning betyder att eleven kan läsa hela ord utan att ljuda ihop bokstavsljuden. 

Eleven ser vad ordet är utan att behöva ljuda ihop det. Eleven läser alltså ord i helheter 

och meningar läses då med flyt. Vid detta stadium har eleven kommit långt i sin 

läsutveckling. Ortografisk strategi och ordavkodning är strategier som används för att 

träna helordsläsning (Skolverket, 2016c:13). 

 

2.4.2 Fonem och grafem  
 

Fonem är ett språkljud som består av antingen ett konsonantljud eller ett vokalljud. Fonem 

är den minsta enheten i ett talat ord. Forskning inom läsning och skrivning 

uppmärksammar fonologisk medvetenhet, vilket betyder att man förstår att ord innehåller 

olika språkljud (Wengelin & Nilholm, 2013: 13–14). Detta ljudsystem kan se olika ut för 

olika språk. 

Grafem är ett tecken som representerar ett fonem, alltså en bokstav som representerar ett 

språkljud. I svenska språket representerar grafem ett fonem (Wengelin & Nilholm, 

2013:13–14). 

Grundidén för alfabetiskt språk är att skrivtecknet (grafem) motsvarar språkljudet 

(fonem). Detta innebär att elever lär sig bokstävernas utseende med dess ljud för att sedan 

kunna sätta ihop dem till ett ord (Wengelin & Nilholm, 2013:17). Ett problem som kan 

uppstå för elever vid läsning är när ett grafem kan läsas ut på flera olika sätt. Grafemet 

<o> uttalas olika i orden rosor och sommar men det är fortfarande samma bokstav. Ett 

annat grafem som kan motsvaras av olika fonem är <k> som i kaffe och i kött. Att lära sig 

långa och korta vokaler är ett liknande fenomen som anses svårast att lära sig i svensk 

stavning. Bokstaven <a> uttalas olika i orden mata – som har långt vokalljud och matta 

– som har kort vokalljud (Wengelin & Nilholm, 2013:20). 
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2.4.3 Strategier som studien berör  
 

Visuella strategier 

När barnet ska lära sig att läsa är den första uppgiften att komma ihåg hur bokstäverna 

ser ut med hjälp av sitt visuella minne. När eleverna sedan har kunskap om bokstävernas 

visuella form bör den språkliga informationen om dem läras ut. Med hjälp av synen 

kommer barnen ihåg hur bokstäverna ser ut och det kallas för visuell strategi (Frost, 

2009:98). 

Fonologiska strategier 

Att vara fonologisk medveten betyder att individen förstår ”det alfabetiska skrivsystemets 

princip” (Lundberg & Herrlin 2014:13). Eleven måste förstå vilka fonem som bygger ett 

ord. Fridolfsson (2008:82) menar att när barnen behärskar denna strategi är den så kallade 

läskoden knäckt. Kan elever läsa fonologiskt betyder det alltså att de har kunskap om 

sambandet mellan grafem och fonem. Elever måste vara medvetna om att alla bokstäver 

har var sitt ljud som korresponderar med varandra i ord. Fridolfsson påtalar att “den 

fonologiska nivån innefattar språkljuden och förmågan att uppfatta de ljud – vokaler och 

konsonanter – som finns representerade i talet” (Fridolfsson, 2008:23). 

Ortografiska strategier 

En ortografisk läsning innebär till en början att eleven ser orddelar i ord och då ljudar 

dessa effektivt, istället för varje enskild bokstav som i fonologisk strategi. Vanligtvis 

brukar ortografiska strategier utvecklas stegvis och i takt med hur mycket eleven läser 

(Frost, 2009:100–102). Denna strategi använder elever när de inte längre har behov av att 

ljuda varje fonem i ord, enligt Fridolfsson (2008:83). Använder läsaren ortografiska 

strategier i sin läsning kan han eller hon snabbt avkoda alla bokstäver i olika ord med rätt 

ordningsföljd. Att läsa ortografiskt innebär att eleven är en skicklig läsare som 

exempelvis kan se skillnad mellan orden människa och männiksa, trots att det bara är en 

bokstav som bytt plats. 

Ordavkodning 

Ordavkodning är en strategi som elever använder för att kunna tillämpa helordsläsning i 

elevnära texter. Lundberg och Herrlin (2014:15–16) konstaterar att en grundläggande 

färdighet för att kunna läsa texter är att man kan känna igen det skrivna ordet. 

Ordavkodning handlar om att kunna läsa ett ord utan att ljuda varje bokstav i ordet. En 

del barn känner igen vissa ord innan de egentligen kan läsa, då handlar det om att eleven 

har automatiserat ordbilden. Sådana typiska ordbilder kan vara skyltar, elevens eget namn 

och varumärken. Fridolfsson (2008:84) hävdar att ordbildsläsningen utgår från den 

visuella strategin barnet har. Barnet har alltså sett ordet förr och kan komma ihåg det som 

en bild, det betyder alltså inte att det kan använda sig av ordavkodning som en strategi 

vid läsning.  
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2.4.4 Teoretiska och praktiska inslag i undervisningen 
 

Claesson (2007:14) skriver att det finns olika sätt att se på teori och praktik. Hon menar 

att vi människor inte kan förutsäga hur något teoretiskt kommer att utvecklas i praktiken 

och kan därför inte säga med säkerhet hur olika undervisningsformer kommer att te sig. 

Skolor ska både ha teoretiska och praktiska inslag, menar Claesson (2007:102). Exempel 

på teoretiska uppgifter är ämnesläsning och olika studier i didaktik, metodik och 

pedagogik. Praktiska uppgifter bör innebära att elever upplever och tillämpar de 

teoretiska delarna som de redan har kunskap om, vilket innebär att praktiska inslag i 

undervisningen bör användas efter att klassen har bearbetat uppgifter på ett teoretiskt sätt. 
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3. Litteraturgenomgång 
 

Lundberg och Herrlin (2014:7) talar om fem dimensioner som utvecklar barns 

läsförmåga. Dessa är fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, 

läsförståelse och läsintresse. Dimensionerna kan samspela med varandra men har även 

egna förlopp och detta beror på att elever lär olika snabbt. I vår studie väljer vi att fokusera 

på fonologisk medvetenhet och ordavkodning. Men även visuell strategi och ortografisk 

strategi som bland annat Frost (2009:97–111) talar om ingår i studien. Under 

litteraturgenomgången kommer vi även presentera avhandlingar, artiklar och annan 

litteratur som har med ljudningsstrategi och helordsläsning att göra. 

Fridolfsson (2008:79) anser att för att det ska vara möjligt för lärare att följa elevers 

utveckling måste de ha tillräckliga kunskaper i läsutvecklingsprocessen. Fortsättningsvis 

förklarar hon att läsning består av två delkomponenter, avkodning och läsförståelse. Båda 

är viktiga om elevens läsning ska bli tillfredsställande. En automatiserad avkodning är av 

stor vikt då ”den mentala kraften istället kan fokuseras på att förstå textens budskap” 

(2008:79). De elever som har svårt att lära sig att avkoda och därmed också lära sig läsa 

har inte denna mentala kapacitet kvar till förståelsen av texten. Om elever hackar sig 

genom avkodningen blir läsningen jobbig och resulterar oftast i att dessa elever upplever 

att det är tråkigt att läsa. Fridolfsson menar att det finns olika lästekniksteorier och tar 

upp fonologisk och ortografisk läsning. Hon menar att lärare bör ha kunskap om dessa 

eftersom de är grundläggande då elever lär sig läsa. Det ska dock påpekas att 

läsinlärningen inte kan anpassas till ett rakt mönster utan strategierna kan användas 

parallellt med varandra. En skicklig läsare kan anpassa olika strategier utifrån vilken text 

hon eller han läser. Om läsaren känner igen texter och ord tillämpar hon eller han den 

ortografiska strategin och om det förekommer ord som läsaren inte tidigare sett i skrivna 

texter används den fonologiska strategin. Avkodningsförmågan är grundläggande och 

behövs för en god läsning och först när den flyter på tränas läsförståelse. 

 

3.1 Läsinlärningsstrategier  
 
3.1.1 Fonologisk medvetenhet – visuell och fonologisk strategi  
 

Det är i vardagen små barn kommer i kontakt med skriftspråket för första gången. Barnet 

använder sin syn för att känna igen och minnas saker i sin omvärld, och så även i 

skriftspråket. En av barnens svåraste uppgifter när de ska lära sig att läsa är att koppla den 

visuella bilden barnet har av en bokstav till dess ljud, alltså bokstavens språkliga 

information. Barnet använder alltså synen för att känna igen bokstaven och när det är gjort 

tar sådana processer om avkodning vid. På det stora hela har barn inte några problem med 

att lära sig alfabetet. Det är när barnet ska koppla samman bokstav med dess fonem, som 

också kallas att omkoda, problemen uppstår. Barnet minns alltså inte vilket ljud bokstaven 

har (Frost, 2009:97). Elever lär sig inte bokstäverna alfabetsvis, utan börjar nästan alltid 
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med någon av vokalerna <a>,<o>eller <i>. Sedan bör konsonanter med hålljud 

introduceras. Hålljud innebär att man kan hålla ljudet i munnen en längre tid. Exempel på 

konsonanter med hålljud är /f/, /r/, /s/, /l/, /m/, /n/ och /v/. Genom hålljuden får eleverna 

längre tid på sig att läsa orden. De kan smälta samman fonem, exempelvis nnnni 

(Fridolfsson, 2008:22) genom att hålla på bokstäverna. I vilken ordning elever lär sig 

bokstäver beror även på hur ofta en bokstav används och hur svår den är för elever att 

forma. 

Frost (2009:100) anser att när barnet behärskar den fonologiska omkodningen, som 

handlar om visuellt minne och fonologisk medvetenhet om bokstäver, förstår barnet att 

talspråket kan delas upp i enskilda fonem och att det lästa ordet innehåller något. När 

barnet behärskar detta har barnet en delvis fungerande språklig medvetenhet. Språklig 

medvetenhet handlar både om form och innehåll. För att vara medveten om form bör 

barnet börja leka med språket genom att sätta ihop nonsensord och rimma. Barn 

intresserar sig olika för språkets innehåll och struktur. Ett barn som uppmärksammat att 

det finns olika fonem i språket kommer troligtvis ha lättare att koppla fonem till grafem 

än de som inte har förförståelse av det. Den alfabetiska kunskapen som barnet redan har 

blir lätt att använda när han eller hon ska koppla samman grafem och fonem. Barn som 

verkar ha svårt med detta är barn som ännu inte är medvetna om att ord består av olika 

fonem. För dessa barn blir den visuella kunskapen om alfabetet obrukbart och endast en 

samling tecken som är svåra att komma ihåg. Frost (2009:100) påpekar att barns tidiga 

skriftspråksutveckling bör genomföras i form av lekskrivning eller i samtal med någon 

som behärskar skriftspråket. Sammanfattningsvis bör det första steget i läsutvecklingen 

vara att barn ska känna igen vilka egenskaper en bokstav har, alltså vilket ljud och 

utseende den har (Frost, 2009:98–100). 

Att vara fonologisk medveten är en viktig förutsättning för avkodning och den första 

läsinlärningen men spelar allt större roll ju mer läskunnig eleven blir (Fridolfsson, 

2008:55).  Ett fonem är den minsta byggstenen och de flesta kan höra skillnad på två 

nästan likadana ord, exempelvis som och kom, men kan inte förklara var i ordet som det 

är en skillnad. 

Fridolfsson (2008:101) anser att bristande fonologisk medvetenhet inte alltid är 

förklaringen till läs- och skrivsvårigheter. Hon menar att det finns elever som visar god 

fonologisk medvetenhet i förskoleklass men som senare har svårt att lära sig läsa. Därför 

bör lärare vara vaksamma eftersom de aldrig kan vara säkra på att senare svårigheter i 

läsinlärningen inte kommer att uppstå. Den medvetna och strukturerade fonologiska 

träningen bör inte börja förrän i slutet av barns förskoletid. Den fonologiska 

medvetenheten menar Fridolfsson kan vara knuten till barnets biologiska mognad. Om 

barnet är ”moget för inlärning är det också bättre mottagligt för träning” (Fridolfsson, 

2008:101). Elever som inte har nått fonologisk medvetenhet vid skolstarten kommer med 

all säkerhet snart göra det menar Fridolfsson. Om eleven får en daglig strukturerad 

undervisning behövs i vissa fall endast två månader av träning. Självklart varierar detta 

och lärare kan aldrig dra en generell linje på två månader då vissa elever har mer 
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svårigheter än andra. Det kan även vara så att vissa behöver individanpassad träning i 

fonologisk medvetenhet. 

Övningar i fonologisk medvetenhet 

Enligt Fridolfsson (2008:120) bör elever använda flera sinnen när de lär sig bokstäver. 

En övning i det visuella minnet är att spåra bokstäverna med fingrarna. Lärare bör då vara 

kreativa och komma på i vad eleverna kan spåra bokstäverna. Fridolfsson hävdar också 

att inlärningen av bokstäver med visuella likheter ska ske med en tids mellanrum, därför 

att vissa elever kan blanda ihop dessa. Ofta förekommer övningar i visuellt minne genom 

ett bokstavschema där det finns inslag av praktiska övningar (Fridolfsson, 2008:21). 

Lundberg och Herrlin (2014:29–37) skriver om övningar som tränar fonologisk 

medvetenhet. En av dessa övningar är rim. Då bortser man från ordets betydelse och 

fokuserar istället på hur orden låter. Detta är viktigt för den alfabetiska skriftförståelsen. 

Som lärare kan man rimma med barnen, låta barnen hitta på egna rim eller läsa rimverser 

och ramsor för barnen. Dessa är tänkta som samarbetsövningar i klassen. 

Stavelser är olika kombinationer av ljud i ett ord och är också bra för elever att öva på. 

En övning kan vara att sitta i en ring och klappa händer till varandras namn, Mo-ni-ca, 

Ma-til-da, E-rik. Man kan också leka “Ett skepp kommer lastat med stavelser” (Lundberg 

& Herrlin 2014:30). Leken går ut på att läraren först bestämmer hur många stavelser som 

eleverna ska arbeta med, exempelvis en stavelse, och sedan rullar eleverna i klassen en 

boll till varandra. Får eleven bollen ska han eller hon försöka komma på ett kort ord som 

innehåller en stavelse (Lundberg & Herrlin, 2014:30). 

Kan elever identifiera första ljudet i talade ord är de mycket nära att “knäcka den 

alfabetiska koden” (Lundberg & Herrlin, 2014:30). En bra övning för detta är att låta 

elever lyssna till olika namn. Läraren ljudar första ljudet i ett namn och elevernas uppgift 

är att avsluta namnet. Man kan också placera ut begynnelsebokstaven i form av ett 

bokstavskort vid olika föremål i klassrummet. Eleverna går runt och med hjälp av 

bokstavskortet ska de försöka lista ut vad det står.  Elever som kan identifiera samma ljud 

i olika ord som blir upplästa har kommit en bit i sin språkliga medvetenhet. I en sådan 

övning ska eleverna komma underfund med vilket fonem som är lika i de ord som blir 

presenterade. Eleven har oftast lättast att höra vokaler, begynnelsebokstaven och den sista 

bokstaven i ordet. Som lärare kan man säga några ord och fråga vilket fonem som är lika 

i alla ord. Man kan också dela upp klassen i mindre grupper och lägga ut bildkort som de 

sedan gemensamt ska sortera. Tanken är att elever ska se vilka ord på bildkorten som 

börjar och slutar på samma fonem och därefter lägga dem tillsammans (Lundberg & 

Herrlin 2014:30–31). 

Kan eleven binda samman olika fonem till ett ord har han eller hon uppnått relativt 

avancerad fonologisk medvetenhet. Då har man förstått att ord innehåller fonem och att 

ett ord går att dela upp. Lundgren och Herrlin (2014:32) anser att elever som går i årskurs 

1 bör ha nått en sådan kunskap. För att öva på att binda samman språkljud kan man låta 

eleverna ljuda varandras namn med ett kort uppehåll mellan varje fonem. Denna övning 

kan lärare också ljuda högt och låta eleverna lyssna. Man kan även lägga föremål i en 



 

12 

 

kartong och be eleverna plocka en sak var som de sedan gömmer och ljudar föremålets 

alla fonem. När någon gissar rätt visar eleven sitt föremål. Man kan också arbeta praktiskt 

genom att välja ut exempelvis tre elever som får varsin bokstav som tillsammans bildar 

ett ord. Eleverna ställer sig i rad och ljudar sitt fonem och de övriga i klassen ska försöka 

höra och lyssna sig till vilket ord det är. 

Enligt Lundberg och Herrlin (2014:33) ska eleven öva på att dela upp ett skrivet ord i 

dess fonem. Eleven ska exempelvis kunna säga att ordet hund har fyra fonem. Om eleven 

enkelt klarar av detta bör den alfabetiska koden vara knäckt. Detta är ett stort steg i 

läsutvecklingen. Som lärare kan man öva dessa kunskaper genom att säga ett ord högt 

och i lagom tempo. Elevens uppgift är att samtidigt räkna hur många fonem det är i ordet. 

Till hjälp kan eleven räkna fonem på fingrarna eller exempelvis lägga pärlor vid varje 

fonem eleven hör och sedan räkna ihop dem. Lärare kan lägga bildkort i en kartong. En 

elev åt gången väljer ett bildkort och visar upp för klassen som i sin tur ska svara genom 

att hålla upp ett antal fingrar beroende på hur många fonem de tror ordet innehåller. 

Enkel addition- och fonemsubtraktion är också viktigt att öva på. Vid fonemaddition 

lägger elever till fonem i ett redan skrivet ord. Läraren kan fråga klassen vad ordet kor 

blir om man lägger till ett /s/ i början av ordet. Eleven ska successivt också behärska 

fonemsubtraktion som innebär att ta bort ett fonem i ett ord. Här kan lärare fråga klassen 

vad exempelvis ordet mask blir om man tar bort /m/. Det är också bra om eleven klarar 

fonembyte, vilket betyder att han eller hon ser vilka fonem som kan bytas ut till ett annat 

för att bilda ett nytt ord. Lärare kan genom bokstavskort hjälpa elever att laborera och 

experimentera (Lundberg & Herrlin, 2014:34). 

Att bilda ord med givet begynnelseljud är sista övningen som Lundgren och Herrlin 

(2014:36) skriver om. Eleven ska i sådana övningar utgå från ett språkljud för att sedan 

komma på andra ord som innehåller detta språkljud. Lärare kan ge elever i uppgift att 

komma på så många ord de kan som börjar på exempelvis /s/ på en begränsad tid. Som 

lärare kan man också be eleverna skriva meningar med ord som har samma 

begynnelseljud, exempelvis Mamma mumsar många mackor med Madicken. I denna 

övning kan eleverna komma på egna ord som börjar på /m/ men som inte betyder något. 

 

3.1.2 Ordavkodning - Ortografiska strategier 
 

När eleven inte längre behöver ljuda ut varje ljud i ett ord använder de sig av den 

ortografiska strategin. Det betyder att läsaren har ljudat samman ett ord så pass många 

gånger att det finns som en ”ortografisk identitet hos läsaren” (Fridolfsson, 2008:83). När 

man läser ortografiskt läser man bokstäver i en enhet och ofta förekommande 

bokstavskombinationer läses ofta som helhet. Vid långa ord kan den skickliga läsaren 

dela upp ordet i enskilda morfem (orddelar). Ordet långfärdsskridskorna kan delas upp 

och läsas lång-färds-skridskor-na. 
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Enligt Frost (2009:96–100) ska det vara möjligt för eleven att behärska ortografiska 

strategier bör han eller hon ha uppnått en säker användning av de fonologiska strategierna, 

vilket innebär att eleven har kunskap om alla grafem och fonem. Eleverna är då också 

säkra på vilket fonem som hör till vilken grafem. Med denna bokstavskompetens kan 

eleven göra flera fonologiska avkodningar och därmed läsa fler ord.  

Vidare menar Frost (2009:100–102) att den fonologiska läsning som eleven har tillägnat 

sig behöver utvecklas till ortografisk läsning. En sådan utveckling måste ske för att 

läsningen ska bli funktionell och användbar för eleven så han eller hon uppnår skolans 

och samhällets krav. Innan man som elev lär sig ortografiska strategier behövs tidigare 

nämnda strategierna, det vill säga visuell strategi och fonologisk strategi. Normalt 

tillägnar sig eleven bokstav-ljud-korrespondenser och orddelar, av sig själv eller i 

interaktioner med andra. Så småningom blir eleven säker på hur orddelar låter med hjälp 

av visuell strategi. 

När eleven lärt sig hur bokstäver och orddelar samspelar kan det emellertid gå snabbt för 

vissa elever när de läser texter. Om eleven ska läsa ordet som men istället läser sol kan 

det betyda att eleven vet hur /s/ och /u:/ korresponderar med varandra och då gissar sig 

till vad det står. Frost (2009:102–108) menar att det är viktigt i detta skede att följa elevens 

utveckling, då det är många som fastnar i att avkoda delar av ordet. Läraren måste då 

hjälpa eleven med de fonologiska delarna i ordet, så att eleven kan se att det står ett annat 

ord än vad som han eller hon precis läste. Först när eleven uppfattar all information i ordet 

kan en automatisering börja. När eleven börjar automatisera ord bildas även en ökad 

ordinsikt som vidare bidrar till att eleven snabbt känner igen ord. När elever har en 

omedelbar ordigenkänning använder han eller hon sig av en övervägande ortografisk 

läsning (Frost, 2009:102–108). 

Ordavkodning har inget med den alfabetiska principen att göra men är väldig viktig för 

kommande läsutveckling. När barn ska lära sig skriva riktas mer fokus på enskild bokstav 

och ordningen mellan dem i ett ord. Det är då barn övar ordavkodning på allvar. 

Ordavkodningen växer sig starkare desto mer eleven läser. Trots att eleven knäckt 

läskoden är det långt kvar innan elevens läsning är automatiserad kunskap. En sådan 

kunskap menar Lundberg och Herrlin kan ta hela skoltiden att befästa. Elever som är i 

början av sin ordavkodning kan ta hjälp av tillhörande bilder medan äldre elever som har 

en automatisering inte behöver bildstöd till texten (Lundberg & Herrlin, 2014:15–16). 

Barn som ännu inte kan alla bokstäver men som ändå tidigt kan känna igen och är 

intresserade av sina egna namn har automatiserat en ordbild av namnen, de behöver oftast 

inte anstränga sig för att se vad som står. Problemen kommer när eleven ska försöka 

skriva det egna namnet. Då måste barnet fokusera på varje enskild bokstav och veta vilken 

ordning de kommer i. När barnet senare vill känna igen fler namn kan det vara svårt att 

komma ihåg alla som ordbilder. 

Att barn känner igen ordbilder betyder inte att han eller hon har knäckt den alfabetiska 

koden ännu. Istället för att se varje enskild bokstav i exempelvis ICA:s logotyp så ser 

barnet dessa bokstäver som en helhetsbild. Trots att man inte kommer åt den riktiga 
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läsningen genom tidigt automatiserade ordbilder är det ändå ett viktigt steg då eleven ser 

dessa former (bokstäver) som de vet betyder något. En uppgift kan vara att låta eleverna 

leka affär med tomma sparade matförpackningar. Förutom att eleverna övar matematik 

över de även ordbilder där det oftast kan vara både text och bild på etiketterna (Lundgren 

& Herrlin 2014:40–41). 

Har eleven en säker och snabb avkodning brukar det oftast betyda att han eller hon har en 

god läsförståelse. Men elever med minoritetsspråklig bakgrund i Sverige kan ha svårt att 

definiera olika begrepp och därmed svårt att förstå texten trots att eleven avkodar säkert 

och snabbt. Frost (2009:111) menar att förståelsen är en process som sker parallellt och i 

takt med lästräningen. Man kan i tidigt skede bedriva undervisning i förståelse av texter 

genom att gemensamt i klassen prata om textens innehåll och ställa frågor kring den. 

Gemensamma genomgångar och frågor ställer krav på alla i klassen eftersom vem som 

helst kan få en fråga om texten. Även elever som inte får en fråga måste förstå texten då 

de kan kritisera eller vidareutveckla klasskompisens svar. 

Övningar i ordavkodning 

Lundberg och Herrlin (2014:39–49) skriver om övningar som tränar elever i 

ordavkodning. En av dessa övningar förutsätter att eleven kan namnen på fler än åtta 

bokstäver. Dock kan man inte säga att en elev kan läsa bara för hon eller han kan några 

bokstäver. “Att knäcka läskoden innebär ju att man förstått att ord kan delas upp i fonem 

och att fonemen kan ljudas samman till ord” (Lundberg & Herrlin 2014:39). Det spelar 

alltså ingen roll hur många bokstäver en elev kan om han eller hon inte har förstått denna 

princip. Lärare kan testa om eleven förstått kopplingen mellan fonem och grafem genom 

att lägga fram föremål och bokstavskort på ett bord. Elevens uppgift är att para ihop rätt 

begynnelsebokstav med rätt föremål. 

Efter höstterminen i årskurs 1 brukar de flesta elever kunna många grafem och börjar 

koppla dessa till rätt fonem. Dock behöver inte alla ha kommit så långt att de ljudar hela 

ordet utan eleverna börjar ljuda början av ordet och sedan gissar de sig fram och då kan 

det lätt bli fel. Lärare kan göra eleverna uppmärksamma på detta genom att skriva 

liknande ord på tavlan och sedan granska dessa tillsammans. I elevers texter förekommer 

ofta högfrekventa ord, alltså ord som används ofta så som han, det, och, som, ja, här, hit. 

Dessa ord är för elever viktiga att automatisera för att läsningen ska gå lättare och få ett 

bättre flyt. För att träna högfrekventa ord kan lärare göra olika meningar med korta 

vanliga ord som elever får läsa. När eleverna har läst meningen ett antal gånger klipper 

läraren isär orden för att se om eleverna kan sätta tillbaka dem på rätt plats igen (Lundberg 

& Herrlin (2014:42). 

Det är viktigt att uppmuntra eleven att försöka att läsa på egen hand. En bra idé enligt 

Lundberg och Herrlin (2014:43) vid läsinlärning är att lärare ritar tre cirklar med tre 

bokstäver i respektive cirkel. Sedan ska eleven försöka bilda ett ord på tre bokstäver 

genom att välja en bokstav från varje cirkel. Denna övning kan även utföras praktiskt med 

hjälp av bokstavsskyltar. Då skriver lärare en bokstav på varje skylt. Läraren väljer sedan 

tre elever som ska hålla i varsin skylt och försöka bilda ett ord som läraren redan i förväg 
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tänkt ut. Att kunna läsa sådana nya enkla ord bör man enligt Lundberg och Herrlin 

(2014:43) kunna i årskurs 1. Lundberg och Herrlin (2014:18) påpekar att eleven måste ha 

kommit tillräckligt långt i sin ordavkodning innan någon förståelse av texten blir enkel. 

Om eleven kan läsa ord utan någon större ansträngning kan han eller hon istället rikta 

fokus på textens innehåll. 

 

3.1.3 Kunskapsutveckling i sociala sammanhang 
 

Enligt Frost (2009:63) behövs det mer individanpassad läsundervisning nu än tidigare, 

vilket innebär ett stort ansvar och engagemang hos lärare då han eller hon måste känna 

till vad var och en av eleverna behöver hjälp med. Det som är bättre idag jämfört med 

förr är engagemanget hos elever som precis har börjat skolan. De är även mer aktiva än 

tidigare och vill lära sig saker, vilket ger lärare bra förutsättningar att eleverna ska 

utveckla sin läsning.  Det betyder också att det sociala samspelet mellan eleverna och 

lärarna är lättare att nå och skapa. En engagerad lärare planerar och är medveten om alla 

individers kapacitet och ställer därmed rimliga utvecklingsmål för eleverna. 

 

3.2 Läsinlärning i skolan  

Redan från årskurs 1 bör elever få möta en balanserad läsundervisning som innefattar 

lärandet av avkodningsstrategier förenade med autentisk läsning (trovärdig läsning) i en 

och samma aktivitet (Bråten 2008, refererad: Eckeskog 2013:18–19). Undervisning 

gällande ljudande och helordsläsning bör finnas tillsammans med skrivstrategier och 

förståelsestrategier därför att förståelsen av det lästa är av stor betydelse och invävd i alla 

utvecklingslägen av läsprocessen. Begriplig undervisning i lässtrategier bör 

sammansmälta med ämnesundervisning och ge lärdom om textstrukturer och textgenrer 

(Eckeskog, 2013:19). 

Eckeskog ville med en undersökning följa några lärare som har Lgr11 (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) som bas för undervisningen och 

som ville utveckla arbetet med läsförståelse i årskurs 1–2. Det hon ville undersöka var 

hur lärare arbetar med läsförståelse, förtydligar lässtrategier och hur lärare stödjer sig av 

Lgr 11 i arbetet och vilken utveckling lärarna kan se på eleverna (Eckeskog, 2013:5–6). 

Undersökningen gjordes i fem olika klassrum då Eckeskog försökte tolka och förstå 

lärarnas intentioner via observationer och intervjuer. Lärarna skrev loggböcker för att 

komplettera beskrivningen av det som hände i situationer, vilket gav en bredare bild för 

Eckeskog. Datainsamling av observationer, loggböcker och intervjuer har hon bearbetat, 

analyserat och tolkat (Eckeskog, 2013:33). 

I Lgr 11 definierar kursplanen lässtrategier som konkreta sätt som läsaren använder för 

att ta sig an en text. Progressionen för eleven börjar med att hon eller han knäcker koden 

och får sedan kunskap om lässtrategier för att kunna tolka och förstå texter. För att elever 
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ska kunna lära sig läsa och förstå texter måste de veta hur strategier för läsning fungerar 

och när de ska använda dem. Det är lärarens uppgift att ge eleverna kunskap om olika 

strategier och ge eleverna tillfällen att öva lässtrategier med ledning av läraren (Dymock 

& Nicholson 2010, refererad i Eckeskog, 2013:26–27). Elever kan behöva stöd av lärare 

när de läser en text för andra gången om de har haft svårt att läsa texten själva tidigare. 

Stöd kan också behövas när elever påbörjar en ny bok, ska försöka förstå diagram eller 

förstå hur de ska läsa ett specifikt ord (Eckeskog, 2013:28). Word box är ett redskap som 

lärare kan använda för att komplettera de allmänna klassrummets läsundervisning. Word 

box ska hjälpa elever att bli medvetna om alla ljudsegment i ett givet ord. 

En undersökning gjordes av Alber-Morgan, Joseph, Kanotz, Rouse, Sawyer (2016) för 

att ta reda på effekten av att genomföra word box som ett komplementredskap till 

utveckling av fonemisk medvetenhet, ordidentifiering och stavning. Word box är ett 

material som tränar elever i läsning. Materialet word box är formad som en rektangel med 

tre rutor med hål i. Under denna rektangel kan lärare lägga olika bokstäver som bildar ett 

ord. Elever och lärare kan gemensamt läsa och artikulera varje bokstav noggrant i ordet. 

När ordet är läst ett antal gånger har eleven fått höra övergången mellan bokstavsljuden 

tillräckligt mycket för att kunna sammansmälta dessa bra. Om elever behöver mer 

utmaning kan läraren plocka bort word boxen och istället bara artikulera ordet. Då är 

elevens uppgift att försöka skriva alla bokstäver i ordet. Word box ska hjälper eleverna 

att bli medvetna om alla ljudsegment i ett givet ord (Alber-Morgan et al., 2016:22–23).  

Deltagarna bestod av förstaklasselever som fick vara i ett utbildningsrum under större 

delen av en skoldag. Under och i slutet av varje word boxövning med varje enskild elev 

utfördes två bedömningsunderlag, en för ord som lästes korrekt och ett 

bedömningsunderlag för ord som stavades korrekt (Alber-Morgan et al., 2016:25–26). 

För att elever ska kunna avkoda ord flytande måste de förstå enskilda bokstäver i ord med 

det representerade ljudet. Att kunna bokstavsljud hjälper inte bara elever att bli bättre 

läsare, de blir även bättre på att stava. Bedömning av elever utifrån word box sker genom 

att se vilka ord som läses rätt och vilka ord som stavas rätt (Alber-Morgan et al., 2016:22–

26). För att nå framgång som läsare måste man ha en förståelse för den alfabetiska 

principen. Det betyder att eleven kan koppla bokstäver med ljud (fonologisk avkodning). 

När eleverna börjar koppla bokstav och ljud börjar de förstå att skrivna ord är en 

representation av talade ord (Alber-Morgan et al., 2016:21). Resultaten (Alber-Morgan 

et al., 2016) visade att word box är effektiv för att öka läsning och stavning av CVC-ord 

(ord som består av tre bokstäver, konsonant, vokal och konsonant) för två av tre som 

deltog i denna studie. Några av författarna har tidigare gjort forskning om word box och 

detta resultat stödjer även deras senare forskning.  Även om deltagarna i denna 

undersökning utvecklades olika visade alla tre en viss förbättring vid läsning och stavning 

av ord. Två elever visade en liknande tendens i sin läsning och stavning vilket tyder på 

att läsa och stava kan utvecklas samtidigt (Alber-Morgan et al., 2016:37). 

Användning av word box är ett enkelt, effektivt och billigt kompletterande redskap som 

lärare kan genomföra med hela klassen, små grupper och en-till-en-undervisning som 
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betyder att lärare och en elev sitter tillsammans och arbetar. Lärare kan genomföra word 

box med hjälp av olika material såsom bokstäver tryckta på knappar eller pokermarker. 

Eleverna kan även använda word box vid dator och surfplatta, om det finns en pekskärm 

så att eleverna kan dra och släppa bokstäver i respektive ruta (Alber-Morgan et al., 

2016:40). 

 

3.3 Ordavkodning och skolresultat 
 

Nordström, Jacobson och Söderbergs (2015) har undersökt om barns 

ordavkodningsförmåga i årskurs 2 kan förutsäga studieresultat i årskurs nio. Denna studie 

är en longitudinell studie som gjordes 1989 och 1996. I undersökningen deltog 2165 

elever som gjorde test som mätte ordavkodning och icke-verbal kognitiv förmåga. 

Nordström et al. (2015) menar att slutsatsen för deras studie är att barns tidiga förmåga 

att avkoda kan vara en viktig del i barnets kunskapsutveckling. Nordström et al. anser att 

skolor bör utreda barns avkodningsförmåga i tidig ålder för att kunna ge den hjälp 

eleverna behöver för att få ett läsflyt och för att kunna avkoda rätt. En svensk studie 

(Jacobson 1998, refererad: Nordström, Jacobson & Söderberg 2015:176) visade att elever 

med ordavkodningssvårigheter fick lägre betyg i de flesta andra ämnen också.  

Svårigheterna med ordavkodning hindrar inte bara eleverna att bli goda läsare utan 

svårigheterna kan även ge en negativ inverkan på progressionen i skolan. Nordström et 

al. (2015:176) anser att det är viktigt att undersöka ordavkodningsförmågan i årskurs 2 

eftersom det kan få konsekvenser för elever under deras skolgång som helhet. I Sverige 

används ordkedjetest (Jacobson 1998, 1995, refererad i Nordström, Jaobson & Söderberg 

2015:179) för att mäta ordavkodnings-förmåga hos eleverna. Testet handlar om att elever 

ska separera så många ihopskrivna ord som möjligt på tre minuter. De ihopskrivna orden 

bör innehålla två till sju bokstäver och förväntas vara högfrekventa ord som ofta 

förekommer i elevers texter. Exempel på sådana är solsjöman, därkanhon och fårsajag. 

Cassano och Steiners (2016:218–219) studie bygger på den senaste forskningen som 

tyder på att ordförråd och grammatisk skicklighet är avgörande för framsteg i fonologisk 

medvetenhet. Fonologisk medvetenhet innebär förmågan att analysera, upptäcka eller 

manipulera komponenter i talade ord som stavelser, början till rim och fonem. Cassano 

och Steiners skriver också om sambandet mellan alla nivåer av fonologisk medvetenhet 

(stavelse, rim, och fonem) och senare läsutveckling (Cassano & Steiner, 2016:218–219). 

Fonologisk medvetenhet beskrivs ofta som den enskilt viktigaste komponenten för 

prestation i läsning. Därför är fonologisk medvetenhet oftast utmärkande bland barn som 

har lätt för sig att läsa eller lätt kan ändra när de läst fel. (Cassano & Steiner, 2016:219). 

Uppgifter eller instruktioner som elever kan få för att de ska kunna bli bedömda i 

fonologisk medvetenhet kan bestå i att klappa stavelser i ord eller isolera sina fonem 

verbalt (Cassano & Steiner, 2016:220). Deras undersökning handlar om vilka typer av 

uppgifter som används för att bedöma elever i fonologisk medvetenhet. 



 

18 

 

 

3.4 Val av läromedel  

Den som läser Calderons (2015) artikel får veta att Skolverket numer vare sig granskar 

eller kvalitetssäkrar läromedel.  Kvalitetssäkringen ligger därför i dag på lärarna.  Själva 

urvalet ser olika ut på olika skolor. I vissa fall är det den enskilde läraren som tar ett beslut 

och i andra fall kan det vara ett arbetslag av lärare. En studie från svenska gymnasieskolor 

från mitten av 90-talet visade att skolans ekonomi var en viktig faktor i valet av läromedel 

och att det saknades formella kriterier för valet. Med den vetskapen i bakhuvudet är det 

enkelt att dra slutsatsen att lärares kunskap om olika läromedel är betydelsefull för att de 

ska kunna göra rationella val. Vad som egentligen styr valen är också en viktig fråga. En 

komplicerande faktor är att läromedelsförlagen förstås också har kunskap om lärarnas 

makt och därför utsätter de enskilda lärarna för marknadsföring. 

Reichenberg (2014:1) ville ta reda på hur lärarna väljer läromedel och varför de väljer 

som de gör.  319 deltagare svarade på den enkät som ingick i studien. Reichenberg 

(2014:71) Det Reichenberg kunde konstatera var att läsbarheten av texten spelade en 

underordnad roll vid valet av läromedel. Istället var det själva innehållet som vägde 

tyngst. Att vanans makt också är stor visade det faktum att den egna erfarenheten av 

läromedlet spelade stor roll och att benägenheten att aktivt välja läromedel minskade med 

antalet år i yrket. Rekommendationer från kollegor kom på tredje plats. Minst påverkan 

på lärarnas val av läromedel hade marknadsföringen, därefter kom kostnaden 

(Reichenberg, 2014:80). Desto mer diskussioner lärarna hade med sina kollegor, desto 

mer benägna var lärarna att välja läromedel utifrån rekommendationer från sina kollegor 

(Reichenberg, 2014:87). 

Slutsatsen av undersökningen är att det inte alltid är aktiva och medvetna beslut som styr 

lärares val av läromedel. 
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4. Metod 
 

Under metod redovisas studiens tillvägagångssätt. Metoden innehåller beskrivning av 

metodval, material, materialinsamling, urval, genomförande och metodkritik. 

4.1 Metodval – kvalitativ analys 
 

Vi väljer att göra en kvalitativ analys med kvantitativa inslag i läromedel med tillhörande 

handledningar. För att uppfylla vårt syfte måste vi tolka vilka strategier som uppgifterna 

i läromedlen berör, därför blir vår kvalitativa analysmetod att fokusera på det latenta 

budskapet i materialen. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012:221) menar 

att latent i detta fall innebär att något i texten inte kan tolkas direkt, utan kräver ett 

omfattande tolkningsarbete. Tolkning innebär oftast att som forskare förstå textens 

innehåll i förhållande till de aktuella frågor som han eller hon har ställt. 

Enligt Andersen (2013:213–216) sker mycket av tankearbetet i kvalitativt 

forskningsarbete efter datainsamlingen. Tolkningsprocessen brukar dock inte vara skild 

från datainsamlingen, utan dessa sker oftast parallellt med varandra. Tolkningsprocessen 

i kvalitativa analyser kan omprövas och ytterligare information kan samlas in och därmed 

brukar informationsmaterialet ändra utseende under studiens gång. Andersen menar att 

tolkningsprocessen i kvalitativa data ställer stora krav på forskaren eftersom den skriftliga 

informationen bör vara omfattande. Kvalitativ forskning är tidskrävande eftersom 

undersökaren eller ett mindre antal personer måste genomföra alla delar, insamling, 

analys och tolkning, på egen hand.  I kvalitativa data är helhetsförståelsen av det studerade 

nödvändig eftersom forskaren bör kunna urskilja de viktigaste delarna i det insamlade 

materialet. De viktigaste delarna i detta fall brukar vara svaret på de frågor som forskaren 

ställer i sin problemformulering. 

Andersen (2013:16–18) skriver att i kvalitativ textanalys kan forskare tillägna sig en 

helhetsbild genom att läsa det insamlade empiriska materialet. Efter genomläsningen 

skapas ett helhetsintryck och forskare väljer sedan ut relevanta delar ur materialet som 

hör studien till, vilket Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012:202) stödjer.  

Vi har med hjälp av en kodningstabell valt ut delar som vi vill fokusera på i vår kvalitativa 

analys. En kodningstabell är en tabell med olika frågeställningar där forskaren har 

möjlighet att addera resultat för att få tydliga data som underlag till sin analys (Bryman, 

2011:283–286). Resultatet kan presenteras genom tabeller, diagram eller på annat sätt. 

Det som är viktigt efter analysen är att resonera och tolka resultatet mot de 

forskningsfrågor forskaren har.  

Det enda kvantitativa inslaget i vår analysmetod är när vi räknar förekomsten av teoretiska 

och praktiska uppgifter i läromedlen, vilket är vår sista fråga i kodningstabellen. 

Esaiasson et al. (2012:197) menar att kvantitativ analys är ett bra redskap att använda då 

forskare vill ta reda på “förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett 

material”, vilket också Bergström och Boréus (2005:43–44) styrker. 
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Som forskare kan man analysera på två olika sätt, manuellt eller med datorns hjälp. Om 

man ska använda sig av datoranalys så förutsätter det att all text ska finnas tillgänglig i 

databaser eller kunna läggas in på datorer. Med en manuell analys kan mer komplicerade 

tolkningar och bedömningar göras (Bergström & Boréus, 2005:44–45). Eftersom vi 

analyserat fysiska läromedel är vår analys manuell. 

 

4.2  Material och urval 

Vi har analyserat olika läromedel med tillhörande lärarhandledningar för att se vilka 

strategier som läromedelsförfattarna fokuserar på. Vi samlade in vårt material via 

mejlkontakt med lärare i årskurs 1 på två skolor i Bollnäs kommun, en skola i Ljusdals 

kommun och en skola i Stockholm stad. I mejlet fanns en bifogad fil, vårt missivbrev, 

med ett antal frågor.  I missivbrevet var vi tydliga med att vi endast ville veta vilka 

läromedel som användes i läsinlärning i årskurs 1 och inte hur de olika lärarna använde 

sig av dem. Frågorna handlade om vilka läromedel med tillhörande lärarhandledningar 

som de olika skolorna använder sig av och om de fanns tillgängliga för oss att låna eller 

om vi kunde besöka skolorna och analysera materialet på plats. Vår materialinsamling är 

ett bekvämlighetsurval då vi skickade detta brev till våra tidigare VFU-handledare. En av 

handledarna arbetar i årskurs 1 medan den andra arbetar i årskurs 3. Den sistnämnda 

skickade därför brevet vidare till skolans lärare i årskurs 1. Efter mejlkontakten med dessa 

lärare ansåg vi att fler läromedel behövdes och utökade därför vårt urval genom att 

kontakta andra skolor som fanns i våra hemkommuner. 

Urvalet av analysmaterialet gjordes utefter skolornas svar och tillgängligheten på 

läromedlen. Vi valde att använda de läromedel, där skolorna hade tillhörande 

lärarhandledningar. Några av de läromedel vi tänkt analysera valdes bort för att de helt 

enkelt saknade lärarhandledningar. 

Kråke i skolan  

I läromedlet Kråke i skolan finns två författare, en av dem är Orrhanse Bergström (2008) 

som har skrivit läseboken och den andra är Lindén (2008) som har skrivit arbetsboken 

och lärarhandledningen. I lärarhandledningen ges förslag på hur man kan kombinera 

dessa i undervisningen.  Läseboken och arbetsboken följer alfabetets ordning och till varje 

bokstav finns en utförlig beskrivning av båda läromedlen bredvid varandra i 

lärarhandledningen. Om klassen exempelvis arbetar med <O> kan läraren se 

arbetsgången för båda läromedlen samtidigt. Förutom generella idéer som Lindén (2008) 

presenterar i början av lärarhandledningen finns det tillgång till undervisningsupplägg för 

varje bokstav. Till arbetsboken finns det veckans ord, olika djur som börjar på aktuell 

bokstav, matematiska inslag, rörelse och lek, samt tips på olika frukter som elever kan få 

smaka, vars begynnelsebokstav är densamma som den bokstav som eleverna arbetar med. 

Lindén (2008) har angivit förslag på bilduppgifter och sagor. Dessa är väl presenterade 

och en uttänkt arbetsgång om de olika bokstavskapitlen finns även i lärarhandledningen. 
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Läs med oss 

Läs med oss är ett material i svenska som används i årskurs 1 vid läsinlärning. Det finns 

tre textböcker (Olas bok, Elsas bok och Leos bok) och en arbetsbok (Min egen bok) i 

läromedlet Läs med oss. Lärarhandledningen är uppdelad i tre avsnitt: första avsnittet är 

ett teoretiskt kapitel om läsinlärning, syntes och analys, läsförståelse och diagnos. Första 

avsnittet kan ses som läromedlets programförklaring och en fortbildningskurs. Andra 

avsnittet handlar om metod och arbetssätt för att ge tips till hur man kan arbeta med dessa 

textböcker och arbetsboken. I sista avsnittet i lärarens bok finns det högläsningstexter och 

ett antal kopieringsunderlag (Annell, Emilsson-Benoit & Lundberg, 1985:3). 

Huset på Alvägen  

Huset på Alvägen är en bok som tränar elevers läsförmåga. I början av lärarhandledningen 

skriver Widmark (2008:7) om bra förutsättningar för läsutveckling. De flesta elever som 

börjar skolan har redan kommit en bit i sin språkutveckling och det är skolans uppgift att 

veta hur långt, så de sedan vet vad de ska arbeta vidare med. Läseboken är en läslära men 

också en riktig berättelse om Larry och Emma som bor på ett hus på Alvägen, i huset bor 

också en uppfinnare och en sjökapten. Larry och Emma är vänner och en dag försvinner 

Larrys hund. I berättelsen får vi följa med när kompisarna letar den försvunna hunden. I 

lärarhandledningen beskrivs hur läsläran kan användas i undervisningen (Widmark, 

2008). 

En läsande klass 

En läsande klass är en studiehandledning som ska hjälpa lärare att undervisa elever vid 

läsning och läsförståelse. För att träna läsning och läsförståelse behöver eleverna hitta rätt 

arbetsstrategier.  Detta material handlar om att ha textsamtal i grupp och även om att 

läraren ska kunna göra det till sitt eget genom att testa, dra ifrån och lägga till som det 

passar för klassen eller gruppen (Gonzalez, Hugander, Jonsson, Pettersson, Trapp & 

Widmark, 2014:9). 

4.3 Genomförande  
 

Vi besökte två skolor för att analysera deras läromedel på plats. Vid dessa tillfällen var 

tiden begränsad men med hjälp av kodningstabellen, som vi beskriver nedan, var vi 

fokuserade och använde tiden väl. När vi analyserade läromedlen och 

lärarhandledningarna som vi lånade hem hade vi betydligt mer tid på oss. Innan någon 

analys av dessa böcker gjordes bläddrade vi genom deras innehåll och kunde snabbt se 

några inlärningsstrategier som var av intresse. Eftersom vi hade lånat hem dessa böcker 

under en längre period fanns det även tid att gå tillbaka och kontrollera i dessa igen, vilket 

vi gjorde. Eftersom denna studie fokuserar på strategier för läsförståelse i samband med 

det nya kunskapskravet i läsförståelse i slutet av årskurs 1, gjordes en kvalitativ analys 

med ett kvantitativt inslag i dessa insamlade läromedel och lärarhandledningar. 
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En kodningstabell med tillhörande frågor gjordes för att systematiskt samla kvalitativa 

data till vår analys. Kodningstabellen är till hjälp då vi jämför de aktuella läromedlen med 

varandra. Frågor utformades för att vid analys behålla fokus på vårt syfte som är strategier 

vid läsinlärning. I vår kodningstabell har vi använt oss av fem frågor för att kunna jämföra 

vårt insamlade material. Frågorna handlar om vilka strategier som förekommer i 

läromedlen med tillhörande lärarhandledningar och hur uppgifterna är uppdelade i 

individuellt arbete och grupparbeten, samt hur fördelningen mellan teoretiska och 

praktiska uppgifter ser ut. I en ifylld kodningstabell kan vi enkelt se vilka 

läsinlärningsstrategier som läromedelsförfattarna fokuserar på, vilken ordning 

strategierna kommer i och även jämföra de olika läromedlen med dess lärarhandledningar 

med varandra. I de fyra nästkommande styckena förklarar vi hur frågorna från 

kodningstabellen hänger ihop med våra forskningsfrågor och därmed svarar på vårt syfte.  

Första frågan i kodningstabellen: Vilka läsinlärningsstrategier väljer läromedels-

författarna att behandla i lärarhandledningen med tillhörande läromedel? Genom att 

analysera lärarhandledningens instruktioner och läromedlets uppgifter kan vi få svar på 

vår fråga som har anknytning till studiens första forskningsfråga.  

Andra frågan i kodningstabellen: I vilken ordning presenteras de olika strategierna för 

läsinlärning? Genom fråga ett från kodningstabellen vet vi vilka strategier som berörs i 

läromedlet och på så sätt kan vi se vilken ordning de kommer i. I kodningstabellen 

kommer strategierna stå i samma ordning som de blir presenterade i boken. Denna fråga 

från kodningstabellen hjälper oss att svara på studiens forskningsfråga nummer två. 

Tredje och fjärde frågan i kodningstabellen: Vilka strategier används vid gruppuppgifter 

i läromedlen? och Vilka strategier används vid individuella uppgifter i läromedlen? Med 

dessa frågor vill vi ta reda på vilka av strategierna som används i samband med 

individuellt arbete och arbete i grupp. Vilka strategier som förekommer i de olika 

arbetssätten syns i kodningstabellen. Utifrån denna fråga kan vi se hur 

läromedelsförfattarna anser att läsundervisningen ska bedrivas, vilket svarar på studiens 

tredje forskningsfråga. 

Femte frågan i kodningstabellen: Hur ser fördelningen mellan de praktiska och teoretiska 

uppgifterna ut? Utifrån denna fråga har vi undersökt hur läromedelsförfattarna anser att 

läsundervisningen ska bedrivas. Genom att räkna antalet teoretiska och praktiska 

uppgifter får vi reda på vilka uppgifter som får mest plats. 

 

4.4 Metodkritik   
 

Enligt Andersen (2013:227–228) kan forskaren påverka resultatet vid användandet av 

kvalitativa metoder med sin personliga tolkning av texten. Han menar även att det är svårt 

att göra om tolkningen av materialet (Andersen, 2013:13). Forskaren måste ha ett kritiskt 

förhållningssätt vid analyser av kvalitativ metod, dock är det svårt att vara objektiv 

eftersom vi människor undermedvetet gör personliga tolkningar i allt vi gör. 
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Andersen (2013:16) påpekar att det inte finns särskilt många metodböcker som behandlar 

tillvägagångssätt i kvalitativ tolkning och analys. Det är svårt att säga hur en kvalitativ 

tolkningsprocess ska utformas därför kan tillvägagångssättet bli sådant att resultatet inte 

blir lika tillförlitligt som vid en kvantitativ metod. 

En annan nackdel med kvalitativa studier kan vara det Repstad (1999:99) tar upp om att 

forskare ogärna talar om att pröva sina teorier utan mer synliggöra dem och göra dem mer 

trovärdiga. Repstad menar att resultatet i kvalitativa studier vilar på forskarens kritiska 

bedömning av texten istället för på en statisk prövning. Kvalitativa forskare kan dock vara 

lugna eftersom det inte endast är teoriprövning som tar vetskap framåt. Att överdriva 

skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning vore fel eftersom det oftast finns 

oklarheter i statiska prövningar som forskaren först måste tolka (Repstad, 1999:99). 

  



 

24 

 

5. Resultat 
 

I vårt resultatkapitel presenterar vi den analys som vi har gjort av läromedel med 

tillhörande handledningar. Dessa är systematiskt analyserade genom vår kodningstabell 

med tillhörande frågor. Med hjälp av kodningstabellen, som också presenteras under 

denna rubrik, och övrig kvalitativ analys har vi sammanställt innehållet i dessa läromedel. 

Vi presenterar vårt material läromedelsvis. Frågorna i kodningstabellen är kopplade till 

studiens forskningsfrågor. Genom tabellen kan vi på ett enkelt sätt analysera läromedlen 

utifrån vårt valda syfte.  

Tabell 1. Kodningstabell 

Titel 1. Förekommande 

strategier 

2. Progression mellan 

strategierna 

3. Strategier vid 

gruppuppgifter 

4. Strategier vid 

individuella 

uppgifter 

5. Fördelning mellan 

uppgifter 

Kråke i skolan 

 

Läsebok  

Ordavkodning,  

fonologisk strategi, 

visuell strategi 

* Fonologisk strategi 

*Visuell strategi 

* Ordavkodning 

Visuell strategi, 

fonologisk strategi, 

ortografisk strategi, 

ordavkodning  

Visuell strategi, 

ordavkodning 

Antal praktiska 

uppgifter: 29 

 

Antal teoretiska 

uppgifter: 116 

Kråke i skolan 

Arbetsbok  

Visuell strategi, 

fonologisk strategi, 

ordavkodning, 

ortografisk strategi 

*Fonologisk strategi 

*Visuell strategi 

*Ordavkodning 

* Ortografisk strategi  

Visuell strategi, 

ortografisk strategi 

Visuell strategi, 

fonologisk strategi, 

ortografisk strategi, 

ordavkodning 

Antal praktiska 

uppgifter: 1 

 

Antal teoretiska 

uppgifter: 145 

Läs med oss  

Läseböcker 

Visuell strategi, 

fonologisk strategi, ordavkodning, 

ortografisk strategi  

Ingen speciell ordning  fonologisk strategi, 

ordavkodning 

Antal praktiska 

uppgifter:0 

 

Antal teoretiska 

uppgifter: 7 

Läs med oss 

Arbetsbok 

Visuell strategi, 

fonologisk strategi, 

ordavkodning 

 

*Visuell strategi 

*Fonologisk strategi 

*Ordavkodning 

 Visuell strategi, 

fonologisk strategi 

Antal praktiska 

uppgifter:0 

 

Antal teoretiska 

uppgifter: 174 

Huset på 

Alvägen  

Läsebok  

Visuell strategi, 

fonologisk strategi, 

ordavkodning 

 

*Fonologisk strategi 

*Visuell strategi 

*ordavkodning 

  

Visuell strategi, 

ordavkodning   

Visuell strategi, 

fonologisk strategi, 

ordavkodning  

Antal praktiska 

uppgifter: 0 

 

Antal teoretiska 

uppgifter: 290 

Huset på 

Alvägen 

Arbetsbok   

Visuell strategi, 

fonologisk strategi, 

ordavkodning 

  

*Visuell strategi 

* Fonologisk strategi 

* Ordavkodning 

  

 Visuell strategi, 

fonologisk strategi, 

ordavkodning 

Antal praktiska 

uppgifter: 0 

 

Antal teoretiska 

uppgifter:290 

En läsande klass Visuell strategi, 

fonologisk strategi, 

ordavkodning, 

ortografisk strategi 

*Visuell strategi 

*Fonologisk strategi 

*Ordavkodning 

*Ortografisk strategi.  

Visuell strategi, 

fonologisk strategi, 

ordavkodning  

 

Visuell strategi, 

fonologisk strategi  

Antal praktiska 

uppgifter: 0 

 

Antal teoretiska 

uppgifter: 0 
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5.1 Delresultat 1 – Kråke i skolan 
 

Med hjälp av kodningstabellen kan vi se att Kråke i skolan, läsebok för årskurs 1 berör 

fonologiska strategier, visuella strategier och ordavkodning. Det är även i denna ordning 

läromedlet tar upp strategierna. Läseboken innehåller både bilder och text, i 

lärarhandledningen ges förslag på övningar som kan utföras i grupper eller helklass, några 

av dessa kan bland annat vara när läraren högläser och eleverna får frågor om texten som 

de ska diskutera i grupp. Det är endast en uppgift i läseboken som ska göras individuellt 

och det är ordbilderna som kan användas som läsläxa. Ordbilderna är korta och bearbetas 

först tillsammans med läraren och klassen för att sedan bli en individuell uppgift i form 

av läxa.  

Gruppövningarna som presenteras i Kråke i skolan – arbetsbok berör visuella strategier, 

fonologiska strategier, ortografiska strategier och ordavkodning. Den individuella 

uppgiften i läseboken berör visuella strategier och ordbilder. Undervisning utifrån detta 

läromedel innebär att läraren lär ut en bokstav i taget och att samma lektionsplanering 

tillämpas oberoende av bokstav. Det är betydligt fler teoretiska uppgifter i form av 

ramsor, bild- och textsamtal än praktiska. De praktiska och teoretiska övningar som finns 

att tillämpa beskrivs utförligt i lärarhandledningen. De praktiska uppgifter som finns i 

läromedlet har inslag av musik där eleverna ska försöka klappa i takt till den aktuella 

ramsan. 

Genom kodningstabellen kan vi också se att eleverna övar fonologiska strategier, visuella 

strategier, ortografiska strategier och ordavkodning i Kråkes arbetsbok. Det är även i den 

ordningen i läseboken Orrhanse Bergström (2008) behandlar strategierna. Samtliga 

uppgifter i arbetsboken utom en är individuella. 

Den enda gruppuppgiften som finns är ett spel där spelmallen är klar men eleverna får 

göra färdigt spelet genom att färglägga, klippa och pyssla. När spelet sedan är färdigt 

tränar elever sina visuella och fonologiska strategier. De individuella uppgifterna täcker 

samtliga ovan uppräknade strategier. Arbetsboken fokuserar på teoretiska uppgifter där 

det är tänkt att läraren ska ha genomgång och sedan ska eleverna i en egen bok arbeta 

självständigt. Det är bara spelet som kan ses som en praktisk uppgift. 

Lindén (2008) ger förslag på saker lärare kan ha i klassrummet i samband med utförandet 

av de uppgifter som läromedlen behandlar. Det första tipset är blädderblock med stativ. 

Ett sådant kan användas istället för Whiteboard när läraren högläser för elever som sitter 

i en ring. Uppkommer det något ord som någon elev inte förstår kan läraren skriva ordet 

på blädderblocket istället för på Whiteboard. Lindén menar att det är bra att göra denna 

övning i en ring på golvet eftersom närheten mellan elever och det skrivna ordet ökar. I 

en sådan typ av undervisning övar elever både på den fonologiska strategin och 

ordavkodningen. Genom att skriva ordet tillsammans på blädderblocket uppmärksammas 

ordbilden och genom att läsa ordet tillsammans tränar eleverna den fonologiska strategin 

då de binder samman språkljuden i ordet. 
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En så kallad boklist är också bra att ha i klassrummet. Där kan eleverna placera sina 

lånade böcker så andra kamrater också kan titta i dem. Man kan även placera alfabetet på 

boklisten. Genom ett synligt alfabet i klassrummet kan eleverna när som helst kontrollera 

hur de olika bokstäverna ser ut och då tränas deras visuella strategi. Bokstavslådor med 

bokstavskort och bildkort är ett bra komplement i undervisningen. Genom dessa kan 

eleven själv bygga ord och träna sin fonologiska strategi. I lärarhandledningen finns det 

kopieringsunderlag till detta. Lindén hävdar också att en digitalkamera är bra för 

dokumentation av elevernas arbete och att en låda med lite sand i kan vara bra att ha där 

eleverna kan träna att skriva bokstäver i sanden. Dessa sidor med tips och idéer som 

Lindén ger kan lärare med fördel läsa innan bokstavsarbetet påbörjas. När lärare sedan 

ska arbeta med bokstäverna kan de använda lärarhandledningen aktivt i undervisningen. 

Resultatet visar att genom lärarhandledningen ges lärare idéer på olika visuella- och 

fonologiska strategier. 

För att fylla ut bokstavsarbetet ytterligare har Lindén (2008) samlat några idéer som kan 

användas till alla bokstäver. Allitteration är en av dem. Vid en sådan övning kan klassen 

arbeta tillsammans och försöka komma på en mening där alla orden har lika 

begynnelseljud. I sådana övningar tränas elevers fonologiska medvetenhet. Elever ska 

även träna bokstavsformen genom att spåra bokstaven. Lärare kan på ett vanligt papper 

eller på tavlan visa hur en bokstav skrivs. Lärare ska även visa elever hur de ska hålla 

pennan när de skriver bokstäver, vilket enklast kan göras i luften och går bra att utföra i 

helklass. Här tränas elevernas visuella strategier. Linden (2008) lägger stort fokus på 

ordavkodning, visuella och fonologiska strategier i både läsebok och arbetsbok. 

Varje bokstav presenteras på två sidor i läseboken och på en av dessa finns alfabetet. Den 

aktuella bokstaven är markerad för att eleven ska se på vilken plats i alfabetet den hör 

hemma. Detta kan ses som en progression eftersom elever lär sig fler bokstäver ju längre 

tid de går i skolan och då successivt får en bredare kunskap om alfabetet. I 

lärarhandledningen finns diskussionsfrågor om varje bokstavskapitel med tillhörande 

bild. 

Arbetssättets progression i arbetsboken och läseboken är upplagda likadant för varje 

bokstav men självklart skiljer sig innehållet beroende på bokstav. Dock uppmanar Lindén 

(2008) till följande inlärningsgång: S, O, L, A, R, M, E, N, I, V, Ä, T, K, F, Å, B, Ö, H, 

U, G, J, Y, D, P, C, X, Z, Q och W. I arbetsboken får eleverna arbeta med varje bokstav 

i fyra sidor förutom Q, Z och W, där uppgifterna endast sträcker sig över två sidor. Dessa 

fyra sidor benämns som två uppslag, där ”första uppslaget övar bokstavsformen” 

(Orrhanse Bergström, 2008:5). I detta uppslag ska eleven spåra den aktuella bokstaven 

och det finns även ett bokstavståg för att tydliggöra bokstavens plats i alfabetet, vilket 

som vi tidigare nämnde kan främja läsutveckling på lång sikt. Här finns en bokstavsramsa 

som även finns i Kråkes läsebok. Eleverna ska lyssna på ramsan och i den tomma ruta 

som finns på samma sida försöka förmedla ramsan i bilder, detta har med den visuella 

strategin att göra. 
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På andra uppslaget i Kråkes läsebok får eleven öva bokstavsljudet och koppla samman 

ljud och bokstav med hjälp av sin fonologiska strategi. I detta uppslag får eleven bland 

annat titta på olika bilder och försöka lista ut om bilden innehåller den bokstav som de 

arbetar med för tillfälligt. En sådan övning handlar också om fonologisk medvetenhet 

eftersom eleven tvingas lyssna till varje enskilt fonem i det talade ordet. Finns fonemet 

med drar eleven ett streck från bilden till bokstaven som är centrerad bland bilderna. 

Övningarna fortsätter med bilder då eleven ska se på dessa och försöka stava ordet. Eleven 

behöver inte skriva på fri hand utan det finns rutor som visar hur många bokstäver ordet 

innehåller. Progressionen av de olika strategierna som Lindén (2008) presenterar handlar 

till stor del om visuell och fonologisk strategi som berörs först. När läromedlet behandlar 

ordavkodning har eleverna redan fått arbeta med de två förstnämnda strategierna. 

I början av lärarhandledningen presenterar Lindén (2008) handfasta tips som lärare 

generellt kan ha i åtanke i sin undervisning. I lärarhandledningens första sidor finns en 

inledning. Där skriver Lindén ”att vilja lära sig läsa är ett viktigt steg i läsinlärningen” 

(Lindén, 2008:5). Hon skriver också att högläsning kan vara en bidragande faktor när det 

gäller viljan att lära sig läsa. När barnen har knäckt läskoden är det viktigt att läraren ger 

elever nivåanpassade böcker och sedan även erbjuder allt mer avancerade böcker i takt 

med elevers läsutveckling. Lindén menar att lärare regelbundet bör gå med klassen till 

biblioteket för att kontakten med böcker ska bli ett så naturligt inslag i vardagen som 

möjligt. Dessa tankar svarar på vår frågeställning om hur läromedelsförfattarna kan 

undervisa läsinlärning. 

Två lekar som brukar var populära bland barnen är Ett skepp kommer lastat och Packa 

kappsäck. Båda lekarna går ut på att man ska lasta/packa en sak som början på veckans 

bokstav, alltså den bokstav som eleverna arbetar med under en vecka. Här övar barnen 

sin fonologiska strategi. En annan lek är Kommer du ihåg vad du sa? Där ska läraren 

samla saker som börjar på samma bokstav. Eleverna ska sitta i en ring runt dessa saker 

och studera dem en stund. Efter en stund lägger läraren ett tyg över sakerna och eleven 

ska då försöka återberätta vad som låg där under och är då hjälpt av sin visuella strategi. 

Detta kan man göra som en samarbetsövning eller enskilt. 

I Kråkes läsebok finns till varje bokstav en detaljerad samtalsbild med tillhörande text i 

två nivåer. Genom dessa två nivåer kan fler elever vara delaktiga i texten eftersom alla 

elever har olika kunskaper om ordbilder och fonologiska strategier. Det finns även en 

bokstavsrelaterad rimvers och tre stycken ordbilder, vilka har samma begynnelsebokstav 

som den presenterade och som även finns med på den stora samtalsbilden. Då ordbilderna 

återfinns i en målad bild kan eleverna genom samtal i klassen och sin visuella strategi 

koppla ihop dessa, vilket kan hjälpa till när det gäller elevers läsutveckling. Dessa 

ordbilder är tänkta att användas till högläsning och läsläxa, vilket också kan leda till att 

elever kan automatisera ordbilderna då de via sin läxa tränar på dem och ser dem ofta. I 

Kråkes läsebok finns det fler gruppuppgifter än individuella uppgifter, dock förmedlar 

Kråkes arbetsbok fler individuella uppgifter. 
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5.2 Delresultat 2 – Läs med oss  
 

Första läseboken av Läs med oss är Olas bok (Benoit & Sundh, 2005) den innehåller 

endast bokstäver och text som har gåtts igenom i arbetsboken. Andra boken är Elsas bok 

(Emilson-Benoit & Sundh, 1985) och den behandlar enkla texter där alfabetets alla 

bokstäver förekommer. I Elsas bok undviks ljudstridig stavning till en början. Tredje och 

sista textboken är Leos bok (Sundh, 1985) och den anses vara den som är mest svårläst. 

Den är till för barn som läser obehindrat. Dessa tre textböcker använder progressionen av 

svårighetsgrad från lättläst med större bokstäver och mindre text till mindre bokstäver 

och mer text. 

Min egen bok som är arbetsboken för Läs med oss ger en grundläggande kännedom om 

bokstävers utseende och ljud med hjälp av ramsor och bilder. I arbetsboken finns det plats 

till att öva ordbilder, ljudanalys, konsonantmöte, ändelser, kort och lång vokal som är 

övningar till att träna på den visuella strategin och fonologiska strategin. Arbetsboken kan 

samspela med läseböckerna, då tränas den ortografiska strategin och ordavkodningen 

(Annell, Emilsson-Benoit & Lundberg, 1985:3). 

Annell et al. (1985:7) skriver att skolans uppgift i första hand är att hjälpa eleverna med 

avkodningen. Skolans uppgifter för de elever som redan knäckt koden är att se till att 

elevernas färdighet utvecklas och befästs samt att elevernas glädje och läslust väcks. 

Elever som ska knäcka koden behöver organiserad och medveten vägledning i sin 

kunskapsutveckling. Forskning och beprövad lärarerfarenhet visar att det är rimligt att 

vänta ett tag med vissa konsonantljud för en del ljud kan vara svåra att sammanljuda. När 

det läsförberedande arbetet är avklarat ska ett mer systematiskt arbete med bokstäver, 

analys av ord i fonem och sammanljudning göras (Annell et al., 1985:7–9). 

Kunskapen av den visuella bilden är redan påbörjad innan skolstart men eleverna kan inte 

alltid alla bokstävernas utseende och ljud (Annell et al., 1985:9–10). Därför är det viktigt 

att vidareutveckla detta. För att eleven ska lära sig omkoda måste eleven ha den visuella 

bilden av bokstaven och koppla den till rätt fonem. När eleven behärskar den fonologiska 

omkodningen börjar han eller hon behärska en delvis fungerande språklig medvetenhet. 

Genom arbetsboken får eleverna lära sig bokstävernas utseende och med stöd av läraren 

lära sig bokstävernas samband mellan utseende och ljud för att sedan kunna börja läsa. 

De kopplar ihop den visuella bilden med dess ljud. Läseböckerna och arbetsboken ska 

tillsammans tillägna eleverna kunskap om visuella strategier, fonologiska strategier, 

ortografiska strategier och ordavkodning. 

Textböckerna med arbetsboken börjar med den visuella och fonologiska strategin. Om 

eleven först tränar på ljudningsstrategi kan denna sedan gå vidare till helordsläsning.  

Ortografisk strategi och ordavkodning hamnar mer i fokus när eleven fått kunskap om 

grafem och fonem. 
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Genomgång av bokstäver kan ske genom fyra moment enligt Annell et al. (1985:30 & 

39). Först ska eleverna få en introduktion av den bokstav som de ska arbeta med. 

Introduktionen kan vara att elever tillsammans med läraren öppnar en låda med olika 

föremål. Alla ord ska innehålla den aktuella bokstaven. Efter introduktionen ska eleverna 

bli introducerad i bokstavens ljud. Eleverna ska få lyssna på ljudet och sedan uttala det 

ett antal gånger. Sedan ska eleverna få kunskap om hur bokstaven ser ut. Detta kan göras 

genom att leta bokstavens utseende i klassrummet eller på elevernas namnskyltar. De ska 

även få känna sig fram hur bokstaven skrivs. Genom att känna menar författarna att 

eleverna kan få skriva bokstaven i luften eller skriva med fingret på bänken. Till sist ska 

eleverna skriva bokstaven enligt ett arbetsschema (Annell et al., 1985:39–40). Ordbilder 

kan tränas med en uppmärksamhetslek där syftet är att eleverna inte ska hinna ljuda ihop 

ett ord utan de ska känna igen hela ordbilden direkt (Annell et al., 1985:30). 

Enligt Annell et al. (1985:31) ska eleverna genom samtal, högläsning, drama, bokstäver, 

ordbilder och läsgrupper öka sin motivation i läsinlärning. Dessa är förslag till hur lärare 

kan arbeta med elever i samband med textböckerna och arbetsboken. Genom samtal i 

grupp eller med läraren menar författarna att eleverna ska hitta sin trygghet så de blir 

språkligt aktiva och får rikare ordförråd. Att samtala om livet eller samhället före läsning 

kan ge eleverna en förförståelse för den kommande text de ska läsa (Annell et al., 

1985:27). Högläsning och samtal om text kan ses som gruppuppgift då eleverna ska 

samtala och diskutera med varandra. 

När elever ska lästräna kan läraren använda sig av läsgrupper. Grupperna får inte vara för 

stora då eleverna kan tröttna på att lyssna på andra. Istället är små grupper där alla läser 

och känner sig delaktiga att rekommendera. I varje grupp bör även en pedagog ingå. 

I lärarhandledningen (Annell et al., 1985:36 & 41–70) finns det information om i vilken 

ordning bokstäverna ska läras ut, vilket tema som bokstaven berör, vilken textbok och 

vilket kapitel som ska läsas och hur Min egen bok berör vissa områden. Det står ingenting 

om hur tidsplanen kan se ut, bara vad som ska göras för varje bokstav. Till exempel när 

eleven ska börja arbeta med grafemet <m> är temat bra och dålig mat samt matpyramiden. 

Lästexter är kapitlen om mat i böckerna om Ola, Elsa och Leo. I arbetsboken får eleverna 

arbeta med relevanta ordbilder.  De uppgifter som finns i arbetsboken är individuella. 

En lärarhandledning ska inte ha i uppgift att styra undervisningen utan den ska ge läraren 

inlärningssituationer utifrån läroplanens mål och riktlinjer (Annell et al., 1985:26). De 

praktiska och de gruppuppgifter som Läs med oss erbjuder finns i lärarhandledningen, 

individuella och teoretiska uppgifter är textböckerna och arbetsboken. De uppgifter som 

sker i grupp och praktiskt är de uppgifter som tas upp ovan som ska öka elevernas 

motivation för läsinlärning. 

 

5.3 Delresultat 3 – Huset på Alvägen 
 

Uppgifterna som finns i arbetsboken och läseboken övar elevers visuella och fonologiska 
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strategier. Läromedlet övar också elevers ordavkodning. Det är även i denna ordning 

Widmark (2008) presenterar uppgifterna genom arbetsboken. I läseboken finns det dock 

ingen tydlig progression vad gäller strategierna, där ligger fokus mest på att samtala om 

text och bild efter att läraren haft högläsning. Av kodningstabellen att döma har Widmark 

(2008) valt att fokusera på individuella uppgifter i arbetsboken och gruppuppgifter i 

samband med textsamtal i läseboken. De individuella uppgifter som presenteras i 

arbetsboken berör visuella och fonologiska strategier samt ordavkodning. I textsamtalen 

som är gruppuppgifter får eleverna öva visuella strategier, fonologiska strategier och 

ordavkodning. Huset på Alvägen är alltså ett läromedel som innehåller både en 

berättelsebok (läsebok) och en arbetsbok, uppgifterna i dessa två innehåller teoretiska 

inslag. Läromedlet består av olika böcker i varierad svårighetsgrad. Böckerna är avsedda 

att användas i olika årskurser och tar hänsyn till elevernas kunskapsnivå, vilket svarar på 

vår frågeställning om progression. Det betyder också att elever som lär sig läsa tidigt kan 

använda böcker för högre årskurser. 

En utav de allra viktigaste aspekterna för god läsutveckling är lärarens intresse och 

kunskap om olika strategier i läsinlärning. Vidare menar Widmark (2008:7) att 

läseböckerna ska innehålla texter med bildstöd, en tydlig början och ett tydligt slut, vilket 

kan kopplas ihop med den visuella strategin. Det är också viktigt att ge elever lagom 

utmaning så intresset och läslusten bibehålls. Elever ska ges förutsättningar att bearbeta 

texten muntligt och skriftligt. På så sätt tränar eleverna sina visuella och fonologiska 

strategier. I arbets- och läseboken fokuserar Widmark (2008) på visuella, fonologiska och 

ortografiska strategier samt ordavkodning. 

I läseboken finns på varje sida bilder med två tillhörande texter som berättar samma 

handling till bilden. En av texterna har få, korta ord och den andra har lite längre text och 

mer avancerade ord. Elever som läser den kortaste texten tillämpar sina fonologiska 

strategier och kan även tillägna sig ordbilder genom de korta orden som texten innehåller. 

Elever som läser den längre texten övar också på dessa strategier men på en högre nivå. 

Widmark (2008:8) har gjort dessa två läsnivåer så att alla elever i klassen förhoppningsvis 

kan läsa någon del av texten. Den lättare texten finns överst på varje sida i form av 

ordbilder, dessa ord tillsammans med bilderna ger sammanhang boken igenom. Orden 

som finns i denna text utgör högfrekventa ord och finns även som ordkort och 

kopieringsunderlag. Genom att elever kontinuerligt övar på dessa ord kan de så 

småningom bli automatiserade. Orden kan också fungera som förförståelse till den längre 

texten som är placerad längst ner på varje sida och tar textens handling vidare (Widmark, 

2008:8). 

På vissa sidor i arbetsboken omringas bokstäver av bilder, som har samma begynnelseljud 

som bokstaven har. Här får eleverna med sin fonologiska strategi försöka lista ut vilken 

bild som hör hemma i bokstavsuppslaget. Bokstäver som författaren har valt att fokusera 

på i läseboken är vokaler och frekventa konsonanter som det är lätt att bilda ord av. I 

lärarhandledningen finns till varje kapitel olika delar som man kan arbeta med. Delarna 

berör tala/lyssna och läsa/skriva/, ord att arbeta med och bild och lek. 
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I lärarhandledningen kan lärare även ta del av arbetsbokens instruktioner. Arbetsboken 

berör hela alfabetet och presenteras i den ordningen som Widmark (2008:9) anser att 

bokstäverna ska läras ut. Eleverna ges möjlighet att öva på varje bokstav på fyra sidor. På 

första sidan presenteras bokstaven. Det finns även en bild på handalfabetet. Här ska elever 

bland andra bokstäver försöka känna igen den bokstav de arbetar med, med hjälp av sin 

visuella strategi. Upplägget på första sidan är detsamma för varje bokstav. På andra sidan 

får elever träna på att skriva den aktuella bokstaven, vilket också tränar visuella strategier. 

Det finns stödlinjer som eleverna ska förhålla sig till och eleverna ska både skriva versaler 

och gemener. På tredje sidan kopplas den aktuella bokstaven till språkljudet på olika sätt. 

På denna sida finns även en koppling till läseboken i form av ord och bilder. Elever ska 

med fonologiska strategier koppla ihop alla språkljud i det talade ordet. På fjärde och sista 

sidan får eleverna arbeta med ord- och läsförståelse som har koppling till läseboken. 

Uppgifter på denna sida är mer varierade än de andra och för vissa elever kan dessa 

uppgifter vara svåra (Widmark, 2008:9). 

Enligt Widmark (2008:8) är kopplingen mellan skola och hem viktig för läsinlärningen. 

Instruktioner till läseboken Jag läser finns bland de första sidorna i lärarhandledningen. 

Där skriver Widmark (2008:8) att elever och lärare får många tillfällen att diskutera 

händelserna och karaktärerna i boken. Att samtala och diskutera i grupp är viktigt för 

språkutvecklingen. Därför anser Widmark (2008:8) att majoriteten av språkarbetet bör 

utföras i grupp och tillsammans med läraren. 

 Widmark (2008:10) presenterar i lärarhandledningen olika arbetssätt som elever ska ha 

tillgång till under en arbetsdag och menar att läraren ska finnas till hands i samtliga. Ett 

av de arbetssätt som författarna vill uppmana till är gemensam undervisning i form av 

läsning och skrivning. 

Ett annat arbetssätt som tas upp är undervisning i mindre grupper. Eleverna får läsa och 

samtala om viktiga ord eller händelser och läraren kan då lättare skaffa sig en bild av 

elevernas läsutveckling. Författarna anser också att det är viktigt att låta eleverna arbeta 

individuellt för att se om de förstått de instruktioner som klassen fått gemensamt. 

Individuellt arbete i skolan och i form av läxa skapar utrymme för reflektion och 

bearbetning. Widmark (2008:10) påpekar att läxa är bra för samarbetet mellan hem och 

skola men ska endast beröra delar som skolan redan har introducerat. 

Skolarbetet är begränsat och så även läsinlärningen, därför är det viktigt att föräldrar efter 

skoldagens slut stöttar sina barn med lästräningen. I lärarhandledningen finns ett 

lässchema som läraren kan kopiera och dela ut till föräldrar där de i sin tur fyller i barnets 

utveckling. 

Författaren fortsätter med att förklara att ”den fonologiska kopplingen mellan bokstav 

och språkljud är mycket viktig för barnens läsutveckling (Widmark, 2008:9). Läsning 

handlar både om läsförståelse och avkodning. När elever ljudar ett ord med förståelse kan 

man säga att de kan läsa. Enligt Widmark (2008:9) ska elever i samband med 

läsinlärningen även skriva, eftersom det stärker avkodningen när elever läser. Genom att 

skriva tvingas elever säga ordet ljud för ljud flera gånger och därmed stärks den 
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fonologiska medvetenheten. Arbetsboken innehåller därför både uppgifter med bokstavs- 

och ljudträning, ord- och läsförståelse och skrivning av bokstäver, ord och meningar. 

Innan varje ny bokstav finns det en så kallad förförståelse av bokstaven, där kan lärare 

stämma av var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling. I början av arbetsboken finns 

fyra sidor där elever får träna sin motorik i samband med läsinlärningen, det är bra för 

senare inlärning av visuella strategier. 

Enligt Widmark (2008:21) ska arbetet vara noggrant förberett så eleverna får en varaktig 

grundförståelse av bokstäverna. Arbetet ska även följa samma rutiner oberoende av 

bokstav så att elever kan arbeta självständigt. Eleven bör ges bildstöd i början av sin 

bokstavsinlärning. Lärarhandledningen ger förslag på en övergripande arbetsgång där 

läraren till att börja med presenterar vilken bokstav som klassen ska arbeta med. 

Presentationen bör enligt Widmark (2008:21) innehålla en ramsa eller sång om 

bokstaven, ett bokstavshus med tre stödlinjer som visar hur man skriver bokstaven och 

samtal om bokstavens ljud och form. 

Lärare bör också fråga eleverna i klassen om de kan något ord som börjar på den aktuella 

bokstaven och då skriva ordet på tavlan. Efter denna bokstavspresentation bör eleverna 

arbeta individuellt med uppgifterna i arbetsboken. I slutet av varje bokstav ges inslag av 

estetiska lärprocesser. Exempelvis står det att det är viktigt att påpeka och tydliggöra för 

eleverna att varje bokstav har ett namn och minst ett ljud. Vid introduktionen av varje ny 

bokstav menar Widmark (2008:21) att bokstavens fonem uppmärksammas så det blir 

tydligt att bokstaven heter en sak och uttalas, vid konsonant, annorlunda. Vidare bör 

läraren nämna om bokstaven är en konsonant eller en vokal. Trots att kunskapen inte 

tycks ha fastnat hos eleven har denna eller denne ändå fått en förförståelse av vad dessa 

två ord innebär till senare arbete med läsutveckling. 

 

5.4 Delresultat 4 – En läsande klass  
 

En läsande klass kan användas vid pågående eller fortsättningen av läsinlärning. Lärare 

kan alltså tillämpa detta läromedel i början och under tiden elever lär sig läsa. Planeringen 

för detta arbetssätt utgår ifrån tre modeller: RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional 

Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author). Dessa modeller utgår från 

några grundstrategier: att förutspå och ställa hypoteser, att ställa frågor, att reda ut 

oklarheter, att sammanfatta, att skapa inre bilder och att eleverna ska uppmärksamma 

författarna bakom de texter som läses (Gonzalez et al., 2014:11). Till En läsande klass 

finns det olika så kallade läsfixarkort med olika namn. Spågumman och Reportern berör 

inte helordsläsning och ljudningsstrategier och därför är vi huvudsakligen intresserade av 

Detektiven, Cowboyen och Konstnären. Men vi beskriver ändå kortfattat alla 

läsfixarkorten. 

Utifrån grundstrategier har författarna skapat olika karaktärer som de kallar för läsfixare. 

Första läsfixaren kallas för Spågumman. Med hjälp av det läsfixarkortet ska eleverna 

förutspå och ställa hypoteser om texten genom att titta på bilder, rubriker, bildtexter och 



 

33 

 

textgenre. Den andra läsfixaren är Detektiven. Eleverna använder Detektiven för att lösa 

oklarheter och lära sig nya uttryck och ord. Arbetet med Detektiven berör den fonologiska 

strategin. 

Tredje läsfixaren är Reportern. Syftet med Reportern är att eleverna ska ställa frågor på 

tre nivåer om texten: frågor på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Svaret på 

frågorna på raderna hittas i texten, frågor mellan raderna kräver att eleverna kan lägga 

ihop information från olika delar av texten och dra egna slutsatser. För att svara på frågor 

bortom raderna måste eleverna använda tidigare kunskaper och erfarenheter. 

Fjärde läsfixaren är Cowboyen, vars syfte är att eleverna ska sammanfatta textens 

viktigaste punkter eller händelser. Detta kan göras genom grafiska modeller både med 

faktatexter och skönlitterära texter (Gonzalez et al., 2014:13–14). En grafisk modell kan 

till exempel vara ett diagram eller en tankekarta (Gonzalez et al., 2014:18). Genom 

Cowboyen tränar eleverna på den ortografiska strategin och ordavkodning. Den sista 

karaktären och läsfixaren som eleverna ska arbeta utifrån är Konstnären som ska skapa 

inre bilder av texten. Med hjälp av sinnena ska eleverna se, höra och känna textens 

handling (Gonzalez et al., 2014:13–14). Genom detta arbetssätt får eleverna användbara 

modeller av tänkande vid läsning. Först får eleverna undervisning om dessa 

läsfixarkortstrategier i grupp, för att därefter ta med detta arbetssätt när de ska läsa själva 

(Gonzalez et al., 2014:16). 

I lärarhandledningen finns det en beskrivning av hur man ska arbeta med En läsande 

klass, alltså hur lärarna kan lägga upp planeringen tidsmässigt och vilka texter eleverna 

ska arbeta med. En läsande klass är till för årskurs 1–6. För årskurs 1–3 finns det 

arbetsupplägg för 150 sammanhängande lektioner. För årskurs 4–6 kallas det för 

planering istället och är för enskilda lektioner. Det finns 30 stycken planeringar för 

årskurs 4–6. Läsfixarkorten har olika nivåer och samtliga, Spågumman, Detektiven, 

Reportern, Cowboyen och Konstnären används i alla årskurser. 

Vid arbete med En läsande klass kan eleverna redan läsa lite, men de kan använda sig 

utav läsfixarna för att få hjälp vid bearbetning av text. Spågumman och Reportern är inte 

så ingående när de gäller de visuella, fonologiska och ortografiska strategierna och inte 

heller när det gäller ordavkodning. Dessa läsfixare har större betydelse för vad eleverna 

tror att texten kommer handla om och vad som står mellan raderna. 

Detektiven använder de visuella, fonologiska och ortografiska strategierna och 

ordavkodningen. Eleverna ska med hjälp av Detektiven reda ut oklarheter och lära sig nya 

och svåra ord. Eleverna kan med Detektivens hjälp bli fonologiskt medvetna och gå från 

ortografisk läsning till ordavkodning. 

När eleverna får svårt med en text ska Detektivens direktiv hjälpa. Eleven ska läsa om 

ordet eller hela meningen som denna eller denne har svårt med. Om detta inte hjälper kan 

eleven läsa om hela stycket för att tolka ordet i ett sammanhang. Om eleven inte kan tyda 

ordet kan han eller hon fundera på om ordet kanske liknar ett annat ord på svenska eller 
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på ett annat språk. Eleven kan undersöka om ordet är sammansatt av flera ord. (Gonzalez 

et al., 2014:13). 

Eleverna kan använda sig av Detektiven trots att de ligger på olika nivåer i sin utveckling. 

De elever som fortfarande arbetar med att bli fonologiskt medvetna kan ta hjälp av 

Detektivens direktiv samtidigt som de elever som börjat på de ortografiska strategierna 

kan se orddelar i ett ord och ljuda ihop orddelarna. 

Cowboyen är viktig vid läsning för att eleverna ska lära sig förstå innehållet i texter. 

Denna läsfixare tränar elevernas förmåga att använda sig av ortografisk strategi och 

ordavkodning, då eleverna ska sammanfatta de viktigaste delarna ur en text. Om eleverna 

ska sammanfatta måste de vara fonologiskt medvetna och ha ortografisk läsning. Det för 

att de ska kunna fokusera på rätt sak. Eleverna ska kunna läsa ord och förstå vad de läser, 

de ska alltså utveckla sin läsförståelse. 

Läsfixaren Konstnären underlättar för eleverna att skapa inre bilder av det lästa och med 

hjälp av sinnena leva sig in i texten. När eleverna kan se, höra och känna det texten 

berättar använder de olika sinnen och främst synen som handlar om den visuella strategin. 

Genom att skapa inre bilder av texten kan eleverna känna igen och minnas saker från sin 

omvärld och koppla samman. De kan koppla bokstav med ljud eller koppla ord med 

tidigare erfarenheter. 

Undervisning med hjälp av läsfixarkorten består av lektioner som alltid börjar med 

högläsning eller parläsning. Efter läsning får eleverna arbeta och träna på läsfixarkortens 

uppgifter i grupp och individuellt. Med Detektiven ska eleverna utforska och söka efter 

nya ord och deras betydelse. Med Konstnären är syftet att eleverna ska bli medvetna om 

sinnesintryck och vilka ord i texten som hjälper dem att skapa inre bilder.  Syftet med 

Cowboyen är att eleverna ska välja ut nyckelord ur texten för att sedan kunna sammanfatta 

texten med egna ord. 

Vid arbete med läsfixarkorten är det viktigt att låta eleverna diskutera sina tankar och 

frågor runt textens innehåll, även om det inte hör till läsfixarkortens utgångspunkt. 

Diskussionerna ska få vara öppna och eleverna delaktiga (Gonzalez et al., 2014).  

Efter alla lektioner ska eleverna skriva läslogg, då de berättar vad de gjort under lektionen 

och vad de har lärt sig. Läslogg är den största individuella uppgiften som eleverna ska 

göra enskilt vid användandet av En läsande klass. Det finns även möjlighet för eleven att 

arbeta individuellt efter läsning och det är läraren som avgör hur arbetet ska genomföras. 

Genomgångar och arbete med En läsande klass sker alltid i helklass eller grupp. Efter att 

eleverna fått undervisning i hur läsfixarkorten ska användas får de börja arbeta 

självständigt. Om eleverna ska arbeta teoretiskt eller praktiskt är lärarens uppgift att 

bestämma. Det finns inga direktiv i lärarhandledningen om när eller hur eleverna ska 

arbeta teoretiskt eller praktiskt. 
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6. Diskussion och slutsatser 

 

Utifrån vårt resultat, studiens teori och litteraturgenomgång diskuteras här studiens tre 

forskningsfrågor var för sig. I avsnittet metoddiskussion diskuterar vi vårt val av metod 

och i slutsats sammanfattar vi resultatet som svarar på forskningsfrågorna. 

6.1 Resultatdiskussion  
 
6.1.1 Läromedelsförfattarnas fokus på läsinlärningsstrategier  
 

Det vi har kommit fram till i vårt resultat är att läromedelsförfattarna fokuserar mest på 

visuell och fonologisk strategi vid läsinlärning. Resultaten visar att den visuella strategin 

är vanlig och förekommer i alla läromedel. Bokstavsinlärning och ordbilder förekommer 

i alla läromedel förutom i En läsande klass. Resultaten visar även att den fonologiska 

strategin är mest förekommande av alla de strategier som läromedlen behandlar. Genom 

vår kodningstabell kan vi se om och i vilket steg den visuella strategin berörs i de olika 

läromedlen. Den kvalitativa analysen gav oss information om hur undervisningen av den 

visuella strategin kan se ut. I läromedlen fick elever varierad undervisning om strategin i 

form av individuella- och gruppuppgifter. 
En anledning till att inte läromedelsförfattarna har fokuserat så mycket på den 

ortografiska strategin kan vara för att “den ortografiska läsningen brukar eleverna uppnå 

när de går i tredje eller fjärde klass” (Fridolfsson, 2008:83). Ordavkodning får också en 

stor del av utrymmet i läromedlen. Vi upptäckte att det finns ett övergripande mönster i 

hur de läromedel som vi valde att analysera fokuserar på de olika strategierna. Mest 

förekommande är alltså de visuella och fonologiska strategierna och därefter kommer 

ordavkodning medan ortografisk strategi får lite utrymme. Så är samtliga böcker vi 

analyserat uppbyggda.  Eftersom det står i det nya kunskapskravet att elever ska kunna 

tillämpa olika strategier vid läsning av olika typer av texter (Skolverket, 2016b:252), ger 

läromedlen en bra bas för de grundläggande strategierna. 

Arbetsböckerna som hör till Kråke i Skolan och Läs med oss ska främja elevers kunskap 

i att koppla ihop den visuella bilden eleven har av en bokstav med dess ljud. Huset på 

Alvägen, Läs med oss och Kråke i skolan har alla en arbetsbok. Innehållet i 

arbetsböckerna främjar elevernas förmåga att nå upp till kunskapskravet i läsförståelse i 

årskurs 1 (Skolverket, 2016b) genom att eleverna kan träna bokstävernas utseende och 

ljud i form av de visuella och fonologiska strategierna. Dessa läromedel är utformade på 

likvärdigt sätt. Varje bokstav i respektive läromedel får lika mycket fokus i antal sidor. 

Kråke i Skolan, Läs med oss och Huset på Alvägen har tillhörande läseböcker. Av 

undersökningens resultat går det att se att det är de visuella och fonologiska strategierna 

det är mest fokus på. I två av fyra läromedel finns övningar i samband med 

bokstavsinlärning som går ut på att eleverna ska skriva den aktuella bokstaven i luften 

eller i sand för att därmed träna den visuella strategin. 
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För att utveckla läskunskaper anser Lundberg och Herrlins (2014:29–37) att bra övningar 

är att eleverna tillsammans med läraren får rimma, läsa eller sjunga ramsor. Den typen av 

övningar finns i Kråke i skolan och Huset på Alvägen och hjälper eleverna att utveckla 

sin fonologiska strategi.  Kråke i skolan innehåller en övning där eleverna ska sjunga 

ramsor genom att klappa händer till varandras namn för att träna på stavelser. Övningen 

är en av få där eleverna tränar den ortografiska strategin och stämmer bra överens med 

det sociokulturella perspektivet och dess tankar om social interaktion.  

Huset på Alvägen använder sig av ramsor då eleverna ska träna på bokstävers ljud och 

utseende. Här handlar det såväl om fonologisk som visuell strategi. 

Genomgångar av bokstävers utseende, form och ljud kan ske genom så kallad word box, 

bokstavslåda eller ordlåda, som enligt Alber-Morgan, Joseph, Kanotz, Rouse, Sawyer 

(2016) är en bra metod vid läs- och skrivinlärning. Word box ska hjälpa eleverna att bli 

medvetna om ljudsegment i ett ord så att de får en förståelse för den alfabetiska principen. 

I Kråke i skolan och Läs med oss beskrivs liknande varianter av bokstavslådor, som ska 

få eleverna att träna på att bygga ord genom att använda sig av olika bokstäver. Syftet 

med övningarna i Läs med oss och Kråke i skolan är att eleverna med hjälp av olika 

föremål ska träna på bokstäver och sätta ihop dessa till ord. Det handlar då både om att 

utveckla den fonologiska strategin och om ordavkodning. 

Bokstavslådorna tränar även elevernas visuella strategi genom att de lär sig hur 

bokstäverna ser ut och genom att de får känna på dem med händerna och upptäcka hur de 

är formade.  Den visuella strategin tränas också när eleverna får lära sig grafem som ofta 

förekommer i elevnära ord. Det gäller för de läromedel vi analyserat förutom En läsande 

klass. 

Resultatet av vår undersökning visar att de grafem som berörs tidigt i läsinlärningen också 

är de grafem som i nästa steg i läsundervisningen sätts ihop till ord. Med andra ord finns 

det en tanke som handlar om att de bokstäver eleverna lär sig först också är de som 

eleverna behöver kunna för att läsa de första orden i läseböckerna. Dessa tankar stöds 

också från Fridolfsson (2008:22) då hon nämner att bokstavsinlärningen ska stratas med 

någon vokal och sedan övergå till konsonanter med hålljud. Med en sådan arbetsgång kan 

de första och högfrekventa orden i läseböker för barn befästas. Det är även exempel på 

när fonologisk strategi, visuell strategi och ordavkodning samverkar för att utveckla barns 

läsande. I samtliga läromedel vi analyserat förekommer detta, utom i En läsande klass, 

som används senare i undervisningen när eleverna redan kan läsa lite. 

 

6.1.2 Läromedlens progression av läsinlärningsstrategierna 
 

Totalt ingår sju böcker i vår analys, då de fyra läromedlen består av flera olika böcker.  

Fonologisk strategi presenteras som första strategi i tre av de sju böckerna och visuell 

strategi också först i tre av sju böcker. I de fall visuell strategi presenteras först kommer 

fonologisk strategi på andra plats och vice versa, förutom i läseboken Läs med oss som 
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enligt vår studie inte följer någon klar progression. Enligt Frost (2009:97) har de flesta 

barn inte några svårigheter att lära sig alfabetet utan det är när de ska koppla ihop rätt 

bokstav med rätt ljud problemen uppstår. Därför är det viktigt att den visuella och 

fonologiska strategin är väl fungerande i början av elevers läsinlärning. 

Kråke i skolan och läseboken till Huset på Alvägen följer strategiordningen: fonologisk, 

visuell och ordavkodning. Läsprogressionen enligt de läromedlen är att eleverna först lär 

sig språkljuden, därefter ska de koppla dessa till rätt bokstav och sedan sätta samman 

bokstäver till ord. I arbetsboken tillhörande Kråke i skolan finns även ortografiska 

strategin med bland annat i form av övningar där barnen klappar stavelser. 

Läs med oss, arbetsboken börjar istället med den visuella strategin och fortsätter sedan 

med fonologisk strategi och avslutar med ordavkodning. Upplägget i Läs med oss, 

arbetsboken har sin grund i att den visuella strategin, enligt författarna, redan är påbörjad 

när eleverna börjar första klass och att det därför är bra att starta med den. Ett annat skäl 

är uppfattningen att eleverna måste ha den visuella bilden av bokstaven för att kunna 

koppla den till rätt språkljud.  Det här överensstämmer med tankarna i Frost (2009: 97) 

som beskriver hur det kan bli problem om barnen inte kommer ihåg hur bokstaven som 

de ska koppla ljudet till ser ut. Då kan de inte heller foga samman bokstäver till ord. 

Läsprogressionen enligt Läs med oss är alltså att först lära ut hur bokstäverna ser ut och 

därefter med hjälp av fonologisk strategi koppla grafem med rätt fonem och forma till 

ord. Därefter vidareutvecklas läskunskaperna i läseböckerna med ortografisk strategi.  

Resonemanget stämmer även på innehållet i En läsande klass där den visuella strategin 

kommer först för att följas av fonologisk strategi och ordavkodning. En läsande klass har 

även ortografisk strategi som ett sätt utveckla läsningen. De läsfixarkort som är en viktig 

del av läromedlet börjar däremot med fonologisk strategi för att sedan gå över till 

ortografisk strategi, ordavkodning och avsluta med den visuella strategin. Här handlar det 

om mer avancerat sätt att använda strategierna på. Som exempel är läsfixarkortet 

Konstnären det sista kortet och där ska eleverna skapa inre bilder av texten med hjälp av 

den visuella strategin. 

I läseböckerna Läs med oss finns ingen speciell progression mellan strategierna men 

eftersom eleverna ska arbeta med läseböckerna och arbetsboken parallellt får de träna 

strategierna jämsides med varandra. Lundberg och Herrlins (2014:7) tankar om fem 

dimensioner, fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och 

läsintresse som samspelar med varandra. De har även egna förlopp som talar för att det 

är nödvändigt att också använda strategierna parallellt, vilket också Fridolfsson 

(2009:97–111) tar upp utifrån att läsinlärning inte är ett linjärt förlopp som följer ett 

förutbestämt mönster. 

Av de läromedel vi analyserat är det bara arbetsböckerna Kråke i Skolan och Huset på 

Alvägen som handlar om direkt bokstavsinlärning. Ingen av dessa lär ut bokstäverna i 

alfabetisk ordning, utan följer en progression som ska gynna elevernas utveckling. Båda 

böckerna väljer att introducera ofta förekommande bokstäver först för att sedan fortsätta 

med de bokstäver som är mindre frekventa. Även detta kan kopplas samman med det 
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Fridolfsson (2008:22) skriver, nämligen att elever först bör lära sig någon av vokalerna 

<a<, <o> och <i> och sedan konsonanter med hålljud. Det bidrar till att ju längre elever 

har kommit i sin bokstavsinlärning desto fler ord kan de bilda. 

Läs med oss använder tre läseböcker av olika svårighetsgrad som progression i 

läsutveckling. När eleverna läser läseböckerna i Läs med oss ska de börja med Olas bok 

som är den lättlästa, därefter kommer Elsas bok som är lite mer utmanande med fler ord 

och längre meningar. Och till sist läses Leos bok som är den mest svårlästa av de tre 

böckerna. Progressionen är då att texterna blir både svårare och längre. Förutom 

progression mellan strategierna använder sig även Huset på Alvägen av progression i 

form av läseböcker med tillhörande arbetsböcker (Jag läser A, B, C och D) som blir 

svårare och svårare och som sträcker sig från årskurs 1–3, där eleverna kan börja på nästa 

läsebok tidigare om de behöver mer utmaning. 

 

6.1.3 Läromedelsförfattarnas syn på läsundervisningen  

Enligt Reichenbergs (2014:1) undersökning om hur lärarna väljer läromedel är det inte 

alltid aktiva och medvetna val som styr. Det i kombination med att Skolverket inte längre 

granskar och kvalitetssäkrar läromedel gör att läromedelsförfattarnas syn på hur 

läsundervisning ska bedrivas är avgörande för den undervisning eleverna får. 

Det nya kunskapskravet i läsning för elever i slutet av årskurs 1 innebär att de ska kunna 

tillämpa ljudningsstrategi och helordsläsning. De strategier som studien berör är olika 

medel för att eleverna ska kunna uppnå målet. Därför blir författarnas syn på hur 

strategierna och olika praktiska och teoretiska uppgifter ska användas också svar på vår 

fråga om hur de anser att läsundervisning ska bedrivas i samband med ljudningsstrategi 

och helordsläsning. 

I Huset på Alvägen och Kråke i skolan betonar författarna att elevernas egen motivation 

att vilja lära sig läsa är högst väsentlig för resultatet, vilket stämmer överens med det 

centrala innehållet för ämnet svenska om att undervisningen ska stimulera elevers 

läsintresse (Skolverket, 2016a:48). 

Kråke i skolan är den bok som fokuserar mest på att lära genom lek, exempelvis genom 

leken Ett skepp kommer lastat. Det går att dra slutsatsen att författaren anser att 

undervisningen genom lek är bra under de tidiga skolåren då den sociala interaktionen är 

viktig för kunskapsutveckling. Tankarna får stöd av Säljö (2014:66–67) och är också en 

av grunderna i det sociokulturella perspektivet som vår studie tar sin utgångspunkt i. 

Medan Kråke i skolan förespråkar lek fokuserar författaren till Huset på Alvägen på 

kopplingen mellan hem och skola. Hemmet är en förutsättning för att det ska gå bra i 

skolan, enligt författaren som menar att läxor är en väsentlig del för läsutvecklingen. Dock 

ska läxorna enbart beröra det som redan har gåtts igenom under skoldagen. Det är viktigt 

utifrån idén att eleverna ska få en så likvärdig skolgång som möjligt. 
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Deweys uttryck learning by doing, och som har sin grund i pragmatismen, betyder att 

teori och praktik måste gå hand i hand för att det som lärs ut ska fastna. Eleverna kan inte 

enbart läsa sig till kunskap utan de måste även arbeta praktiskt för att kunna tillägna sig 

kunskapen. I samtliga lärarhandledningar finns förslag på såväl teoretiska uppgifter som 

praktiska övningar, vilket visar att författarna ställer sig bakom det tankesättet. Däremot 

innehåller alla läromedel betydligt fler teoretiska än praktiska uppgifter. Generellt är 

också att läromedlen har avsevärt fler individuella uppgifter än gruppuppgifter.  Men när 

gruppuppgifter förekommer är det gemensamma att den visuella strategin används. En 

gruppuppgift i Kråke i skolan handlar om att klappa stavelser och därmed tränar eleverna 

sin ortografiska strategi. 

Genom högläsning i grupp, som samtliga författare förespråkar, tränar eleverna 

ordavkodning. Både ortografisk strategi och ordavkodning är relaterat till helordsläsning 

enligt Skolverket (2016c:13). Exempel på en gruppuppgift där eleverna utvecklar 

förståelse för innehållet är när läraren högläser och använde blädderblock med stativ för 

att skriva upp ord som eleverna inte förstår eller har svårt att förstå. Klassen kan sedan 

tillsammans bearbeta ordets betydelse, ljud och utseende och därmed utveckla förståelse 

för innehållet. Detta kan kopplas ihop med det nya kunskapskravet (Skolverket, 

2016b:252) då det säger att diskussion om det lästa kan gynna elevers läsförståelse.  

Övningen beskrivs i Kråke i skolan. 

Högläsning är något alla lärarhandledningar tar upp som bra metod för att utveckla 

eleverna i lärandet av bokstäver, ordförråd och läsförståelse. Om eleverna dessutom får 

samtala om text blir de mer språkligt aktiva och genom diskussion där de får prata fritt 

kan de utveckla kunskapen om satsbyggnader och få ett rikare ordförråd. Det anser 

samtliga författare till de läromedel vi analyserat. Ett rikt ordförråd och grammatisk 

skicklighet är enligt Cassano och Steiner (2016) grundläggande för framsteg i fonologisk 

medvetenhet. Att elever får lära sig att använda språket både skriftligt och muntligt är 

även en förutsättning för att de ska klara sig i samhället. Dewey går så långt att han anser 

att skolans främsta uppgift är att ge barn redskap så att de ska kunna leva ett aktivt liv i 

det demokratiska samhället. (Säljö, 2012:574). 

Även när det gäller de individuella uppgifterna är den visuella strategin den som 

förekommer oftast. Även ordavkodning är vanligt förekommande när det gäller 

individuella uppgifter. Elever är i olika utvecklingsfaser och för att knäcka läskoden bör 

de arbeta individuellt med att bli fonologiskt medvetna. Det är ett synsätt som finns i 

samtliga läromedel. 

Att böcker som en naturlig del av elevernas vardag påskyndar läsutvecklingen ifrågasätts 

knappast av någon. Men det är endast i Kråke i skolan som biblioteket nämns som en 

viktig del, där regelbundna besök kan stimulera elevernas läsintresse. En annan 

förutsättning för god läsutveckling anser författarna till Kråke i skolan är att eleverna får 

bearbeta texten både muntligt och skriftligt. På så sätt tränar eleverna sina visuella och 

även fonologiska strategier. 
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Författaren till Huset på Alvägen anser att läseböcker ska ha en tydlig början och ett 

tydligt slut och att texterna ska ha bildstöd, vilket kan kopplas ihop med den visuella 

strategin. Eleverna ska börja med den visuella strategin för att sedan gå över till 

fonologisk strategi. Enligt Frost (2009:97) är förmågan att kunna koppla ihop visuell och 

fonologisk kunskap om bokstäver det svåraste när det gäller läsinlärning. Det kan vara en 

av förklaringarna till att det fortfarande inte finns någon allenarådande teori om hur 

läsinlärning ska bedrivas och att det ännu diskuteras vilken pedagogik som är bäst för 

barns skriv- och läsinlärning (Fridolfsson, 2008:85). Likväl är lärarnas kunskaper om 

läsning förstås central för att undervisningen ska bli kunna bedrivas på bästa möjliga sätt, 

som Elbro (2004:12) konstaterar. 

 

6.2 Metoddiskussion  
 

För att svara på studiens forskningsfrågor har vi valt att göra en kvalitativ analys av 

läromedel med tillhörande lärarhandledning. Det positiva med vår metod är att vi kan gå 

fram och tillbaka i analysen och samla ytterligare information som vi kan ha missat första 

gången vi analyserade materialet. En negativ aspekt med metoden är att en kvalitativ 

analys av text är tidskrävande, vilket gjorde att det blev den enda metod som vi använde 

oss av. 

Eftersom kvalitativa analyser av text är tidskrävande och vår skrivtid var begränsad blev 

vår empiri fyra analyserade läromedel med tillhörande handledningar. Vi har funderat på 

om någon annan metod skulle ha varit lämpligare att använda i vår studie. Hade vi 

exempelvis valt att intervjua lärare om deras åsikter om olika läromedel hade vi hunnit 

med fler och haft ett bredare material att arbeta med, dock hade vi endast fått deras 

tolkning och syn på materialet. Hade vi haft mer tid på oss hade det varit intressant att 

göra både en analys för att tolka läromedlens innehåll och intervjuer med lärare för att se 

hur de använder materialet i verkligenheten. Hade vi hunnit med båda metoderna hade 

vår slutsats haft mer tyngd och vi hade kunnat diskutera två tolkningar av de olika 

läromedlen vi valde. Att bara studera läromedlen ger en viss osäkerhet.  

Vårt val att göra en kvalitativ analys har gett en tillräckligt bra grund för att kunna dra de 

slutsatser vi gjort när det till exempel gäller progressionen mellan strategierna. Däremot 

hade vi genom att intervjua författarna kunnat få säkrare svar på frågan hur de anser att 

läsundervisning ska bedrivas. Intervjuer med lärarna hade dessutom gett oss ett mer 

tillförlitligt svar på vår fundering om användandet av läromedlen leder till att eleverna 

lever upp till det nya kunskapskravet i läsning för årskurs 1.  

Genom att undersöka hur läromedlen är uppbyggda har vi kunnat dra slutsatser kring hur 

författarna till läromedlen tänker. Men en säkrare och mer fördjupad bild av författarnas 

idéer kring läsundervisning hade vi kunnat få om vi även intervjuat dem. Intervjuer med 

författarna i kombination med den analys av deras läromedel vi gjorde hade inneburit att 
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vi kunnat dra säkrare slutsatser. Allra bästa hade det förstås varit om vi analyserat 

läromedlen, intervjuat författarna och ett antal lärare. 

Vi gjorde en kodningstabell för att systematiskt samla våra data. Vi anser att den har varit 

till stor hjälp då vi kunnat få en helhetsbild av allt insamlat material, vilket är viktigt i 

kvalitativa analyser. När vi skulle välja ett tillvägagångsätt var kodningstabell det första 

tillvägagångssättet för att sammanställa data på vi kom i kontakt med och som vi även 

valde. Då vi snabbt såg att kodningstabell passade den analysmetod vi valt sökte vi inte 

vidare efter andra sätt att sammanställa data på. 

Det kan mycket väl vara så att ett annat tillvägagångssätt hade passat lika bra men även 

nu i efterhand tycker vi att kodningstabellen ger en bra överblick av allt insamlat material, 

vilket gör att vi är nöjda mer vårt val. 

 

6.3 Slutsats  
 

Samtliga läromedel vi analyserat har enligt vår bedömning ett innehåll som innebär att 

användning av dem bör ge eleverna en bra grund i läsning. Uppgifterna i böckerna är 

utformade så att eleverna tränar sina strategier, som visuell, fonologisk, ortografisk och 

ordavkodning. Dessa är enligt forskning viktiga vid läsinlärning. De konkreta övningar 

som läromedlen förordar, som bland annat högläsning, är också sådant som det finns 

grund för i forskningen, vilket är en bra metod för läsutveckling. Teoretiska uppgifter 

dominerar men i framför allt lärarhandledningarna finns förslag på praktiska övningar. 

En slutsats av det är att författarna tycker att det är viktigt att elever får växla mellan teori 

och praktiska mer lekfulla övningar och att det främjar läsutvecklingen. 

En annan slutsats vi dragit är att den i Sverige och i andra länder ständigt pågående 

diskussionen om hur läsinlärning ska gå till även syns i läromedlen. De liknar varandra 

men det finns skillnader i hur de är uppbyggda. Progressionen mellan strategierna ser 

olika ut, det handlar framför allt om att elevernas användning av den visuella respektive 

fonologiska strategin kommer i olika ordning. 

Utgångspunkten för vår studie är det nya kunskapskravet i läsning för årskurs 1. Enligt 

kunskapskravet ska elever i slutet av årskurs 1 kunna läsa meningar i enkla, bekanta och 

elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis 

fungerande sätt. 

Genom vår studie har vi försökt bedöma om de olika läromedlen vi analyserat kan 

användas för att eleverna ska nå upp till det nya kunskapskravet. Svaret på frågan är enligt 

vår analys ja. 

 Att se vilken progression mellan strategierna som läromedlen med tillhörande 

lärarhandledningar följer och se om det är några likheter eller skillnader avseende detta 

har varit vårt syfte med studien, liksom att ta reda på hur läromedelsförfattarna anser att 

läsundervisningen ska bedrivas i samband med ljudningsstrategi och helordsläsning. 
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Vi har kunnat konstatera att progressionen mellan strategierna ser olika ut men att det 

också finns många likheter i läromedlen. En likhet är att de olika strategierna används 

parallellt, vilket också stöds av forskning som visar att läsutveckling inte följer ett 

förutbestämt mönster.  Läsinlärning genom teoretiska individuella uppgifter är det som 

är vanligast förekommande i samtliga läromedel, men det finns också förslag i 

lärarhandledningarna på praktiska övningar att utföra i grupp. 

Det vi kommit fram till är ett resultat av att vi strukturerat svaren på de forskningsfrågor 

vi ställt på ett överskådligt vis i en kodningstabell. Vi har också närläst läromedlen.  

 

6.4 Framtida forskning 
 
Trots forskning under lång tid finns inget entydigt svar på frågan vilket sätt som är det 

mest effektiva att lära ut läsning på. Vår studie har visat att läromedel är olika uppbyggda. 

Det skulle vara spännande att undersöka läskunnigheten hos ett stort antal elever i slutet 

av årskurs 1 och därefter ta reda på vilka läromedel lärarna använt sig av för att se om det 

finns några skillnader i läskunnighet som hänger ihop med läromedlen. Om det inte gör 

det kan forskningen, om elevantalet är tillräckligt stort, leda till att svaret på frågan om 

effektivaste sätt att lära ut läsning på blir att det inte finns något. Det är i så fall också ett 

svar. 
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Bilaga 1  
Hej! 

Vi heter Matilda Mattsson och Monica Wiklund och vi går sista året på 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och åk 1-3 på 

Högskolan i Gävle. Just nu skriver vi examensarbete i Svenska med ämnesdidaktisk 

inriktning 30 hp. Vi undrar genom detta mejl om ni vill hjälpa oss att besvara några 

frågor som berör läromedel i läsundervisning. 

Som ni vet kom det i juli 2016 ett nytt kunskapskrav för godtagbara kunskaper i 

läsförståelse i slutet av årskurs 1. Detta kunskapskrav berör ljudningsstrategi och 

helordsläsning. Som snart nyutexaminerade lärare vill vi skapa större förståelse om 

vilka läsinlärningsstrategier som berör detta nya kunskapskrav. Därför vill vi analysera 

olika läromedel och se vilka strategier dessa berör. Vi vill påpeka att undersökningens 

fokus ligger på vilka läromedel som finns och hur dess författare presenterar 

läsinlärningsstrategier. Skolans och olika lärares användning av läromedlet är alltså inte 

av intresse. 

Om ni vill och kan svara på följande frågor skulle det bidra till en viktig grund för vårt 

arbete. Vi vill informera att ni som svarar kommer att vara anonyma i vårt 

examensarbete. 

Frågor: 

1. Vilka läromedel använder ni i läsundervisningen i årskurs 1? 

 

 

2. Finns det lärarhandledning till de läromedel ni använder? 

 

 

3. Har ni möjlighet att låna ut ett läromedelsexemplar till oss? 

 – Om ja, kommer vi och hämtar. 

– Om nej, kan vi besöka er skola och analysera materialet på plats? 

 

 

4. Har ni möjlighet att låna ut er lärarhandledning till oss? 

– Om ja, kommer vi och hämtar. 

– Om nej, kan vi besöka er skola och analysera materialet på plats? 

Vi är tacksamma för era svar så snabbt som möjligt men senast 27/3-17. 

Svaren skickas till någon av oss: 

Monica Wiklund                                 Matilda Mattsson 

xxxxxxxxxx                                       xxxxxxxxxx 


