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Sammanfattning 

Att barn i Sverige lär sig läsa och skriva är en självklarhet och en demokratisk rättighet. 

Det är dock inte en självklarhet hur inlärningen går till. Vi vill med denna studie 

undersöka hur ett mindre urval av läromedel introducerar bokstäver för elever i årskurs 

1 utifrån den syntetiska metoden, vilket innebär att bokstäver lärs ut en i taget och 

därefter ljudas ihop till enklare ord. Utifrån det sociokulturella perspektivet och 

pragmatismen undersöker vi om läromedlen har uppgifter som är utvecklande och bilder 

som är igenkänningsbara för eleverna. 

 

Syftet med undersökningen är att ge en inblick i hur läromedel kan introducera 

bokstäver och avkodning för elever. Vi vill även veta om materialen använder sig av 

bokstavsbilder för att hjälpa eleverna i bokstavsinlärningen. För att jämföra dessa 

utvalda läromedel har vi använt oss av en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag, 

där texterna analyseras komparativt och ur ett kunskapskritiskt perspektiv. Vi jämför 

läromedlen utifrån dessa fyra punkter: bokstavsföljden, uppgifter per bokstav, hur 

eleverna tränar avkodningsförmågan samt bokstavsbilder. Resultatet sammanställs först 

i en tabell för att få en tydlig överblick över läromedlen och sedan följer en mer 

djupgående analys.  

 

Resultatet visar att det inte finns någon generell bokstavsföljd som förespråkas utan 

bokstavsordningen varierar i läromedlen. Avkodningen introduceras på liknande sätt i 

alla läromedel och uppgifter per bokstav är relativt lika men omfattar olika många 

moment. Det är mest skriftliga uppgifter i arbetsboken som sedan kompletteras med 

praktiska uppgifter som finns i lärarhandledningarna. Bokstavbilder finns i tre av de 

fyra läromedlen vi undersökt. I två av dessa är det elevnära och igenkänningsbara 

föremål för eleverna. I ett av läromedlen är föremålen svåra för eleverna att känna igen. 
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Inledning 

Att lära alla elever läsa och skriva är en av skolans främsta uppgifter. Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv finns en koppling mellan landets ekonomi och välstånd, och 

befolkningens läs- och skrivförmåga. I Sverige är det en demokratisk rättighet att lära sig läsa 

och skriva och sett från en individnivå kan läs- och skrivförmågan bidra till nya möjligheter 

(Fridolfsson 2015:15). I Sverige är det en stor skillnad om vi ser tillbaka 50 år i tiden, då det 

skrivna språket idag finns överallt i samhället. Barn som växer upp idag kommer tidigt i 

kontakt med bokstäver och symboler genom läsplattor, telefoner, spel och reklam. Det är 

många barn som kan bokstäverna när de börjar i skolan men det finns även de som inte kan 

bokstäverna i sitt namn. Det är viktigt att komma ihåg att alla har olika erfarenheter och 

bakgrund när de kommer till skolan. 

 

I Sverige har vi skolplikt, det är en skyldighet att gå till skolan och lära sig läsa och skriva. I 

skolans läroplan innebär de nya kunskapskraven för skolår 1 att eleven ska kunna läsa enkla 

och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategin och helordsläsning (Skolverket 

2017:258). Detta kan ta olika lång tid för olika barn och trots skillnader mellan 

förkunskaperna är det ändå skolans ansvar att tillgodose alla elevers behov, samt ge dem 

individanpassade förutsättningar för att de ska lära sig läsa och skriva (Fridolfsson 2015:102). 

De nya kunskapskraven innebär även att eleverna med hjälp av bilder ska kunna 

uppmärksamma när de läst fel i en text, och då försöka korrigera sig själva. För att visa 

läsförståelse ska eleverna kunna återge något som för dem är viktigt utifrån en text och koppla 

detta till egna erfarenheter (Skolverket 2017:258). 

 

Taube (2007:61) skriver att läsning med flyt och vetskap om ordens betydelse är viktiga 

faktorer för att få god läsförståelse. Genom hela skoltiden utvecklas barnens kognitiva 

förmågor och de lär sig att tänka både på ett abstrakt och logiskt sätt vilket gör att de har 

lättare att förstå en text, men det krävs mer för att få en god läsförståelse. Läsaren måste 

kunna tolka ordens budskap och själv lösa eventuella frågor som dyker upp. Det krävs inte 

bara att kunna läsa det som står utan även läsa mellan och bortom raderna för att ha en god 

läsförståelse. Enligt en undersökning som PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study) har gjort 2016 har läsförståelsen i årskurs 4 börjat stiga i Sverige efter att ha legat lågt 

tidigare år. I undersökningen fick eleverna visa sina kunskaper i läsförståelse i faktatexter och 

skönlitterära texter och de presterade lika bra i båda genrerna (Skolverket, 2017). 

 

Innan barnen får en god läsförståelse så måste de knäcka läskoden och ha bokstavskännedom. 

Längsjö och Nilsson (2005:54) tar upp att det varierar vilken bokstav som först lärs ut, och det 

beror huvudsakligen på hur vanligt förekommande den är i det skrivna språket, samt hur enkel 

den är att forma för eleverna. Vanligtvis introduceras någon av vokalerna, följd av någon 

konsonant med hålljud, vilket innebär att det är möjligt för eleverna att hålla ut på ljudet. 

Bokstäverna lärs även generellt ut i en ordning som underlättar för eleverna att ljuda ihop dem 
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tillsammans, vilket leder till att eleverna kan börja träna på ordavkodningen tidigt i 

undervisningen. 

 

I studien kommer läroböcker som arbetar utifrån den syntetiska metoden undersökas, 

eftersom det är en metod som används i skolorna. Forskning av Johnston och Watson (2004) 

visar att de elever som arbetat utifrån detta undervisningssätt hade god bokstavskännedom 

samt bättre avkodningsförmåga än de elever som arbetat utifrån den analytiska metoden. 

Även Fridolfsson (2015:118) understryker vikten av att lära sig bokstäverna för sig på ett 

systematiskt sätt. I och med vikten av att lära sig bokstäverna och få kunskap om avkodning 

för att underlätta den fortsatta läs- och skrivutvecklingen, vill vi fokusera vårt arbete på hur 

läromedel i årskurs 1 introducerar och väcker intresse för läs- och skrivförmågan.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka läs- och skrivinlärningen i årskurs 1 utifrån ett mindre 

urval av läromedel för att se vilka skillnader och likheter som finns. Fyra läromedel 

analyseras för att bland annat ta reda på hur undervisningsmaterialet är uppbyggt samt hur det 

är tänkt att eleverna ska arbeta med läs- och skrivprocessen. Vi vill undersöka betydelsen av 

hur bokstäverna introduceras påverkar hur läromedlen möjliggör avkodningen i den tidiga 

inlärningsfasen. För att besvara syftet används följande frågeställningar:  

 

- I vilken ordning introduceras bokstäverna i läromedlen? 

- Hur introducerar läroböckerna eleverna för avkodning?  

- Hur använder läromedlen bokstavsbilder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

2. Bakgrund 

Skolans värdegrund är att ge alla elever chansen att utvecklas och främja en livslång lust att 

lära (Skolverket 2017:7). Ämnet svenska syftar till att genom undervisning ge eleverna ett 

intresse för att läsa och skriva. Elever ska även ges möjlighet att utvecklas i tal- och 

skriftspråk så de kan uttrycka sig i olika sammanhang (Skolverket 2017:152). Denna 

undersökning vill ta reda på hur starten på läs- och skrivinlärningen kan se ut för eleverna, 

samt se hur de når upp till Skolverkets kunskapskrav för läsningen och skrivningen för de 

tidiga åren i skolan. De punkter som tas upp i det centrala innehållet under underrubriken läsa 

och skriva för årskurs 1–3 i läroplanen är bland annat att eleverna ska få kännedom om 

alfabetet och den alfabetiska ordningen, förstå sambandet mellan ljud och bokstav, samt 

anpassa sin lässtrategi för att förstå och tolka texter (Skolverket 2017:253). I och med detta, 

samt det nya kunskapskravet där eleverna i årskurs 1 bland annat ska kunna läsa enkla och 

elevnära texter genom att använda ljudningsstrategin och helordsläsning (Skolverket 

2017:258) vill denna studie se hur de första läromedelsböckerna kan vara upplagda för att 

främja elevernas lärande. Nedan presenteras och förklaras vissa begrepp som är relevanta i 

undersökningen. 

2.1 Begrepp 

Här förklaras begrepp som är nödvändiga att känna till för att förstå undersökningen. 

Begreppen är läromedel, bokstavskännedom, fonologisk medvetenhet, avkodning, 

multimodalitet och motivation.  

2.1.1 Läromedel  

För tillfället finns ingen fastställd definition av läromedel men i skolförordningen från 1971 

beskrivs läromedel som alla de resurser som kan användas i en undervisningssituation. Idag 

kan det även vara rimligt att tala om pedagogiska texter, eller resurser för lärande för att alla 

de olika medier och texter som använd ska inkluderas i området (Skolverket 2015). I en 

rapport från Skolverket (2006) beskrivs läromedel på följande sätt: 

 

[läromedel] är sådant som lärare och/eller elever använder för att eleverna ska nå uppställda mål. Det är 

således intentionen – i det här fallet elevernas måluppfyllelse – bakom användandet som medför att 

något anses eller inte anses vara ett läromedel (Skolverket 2006: 15). 

 

Detta innebär att alla de hjälpmedel som läraren använder sig av i undervisningen för att 

främja elevers lärande är något slags läromedel. Det kan vara allt från läseböcker och 

övningsböcker till kulramar och idag även spel och datorer. I stort sett allt som används i 

undervisningen kan sägas vara läromedel. 
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Idag sker ingen statlig granskning i förväg innan läromedlen ges ut. Mellan åren 1938–1974 

granskade staten alla läromedelsböcker innan de gavs ut så de stämde överens med kursplaner 

och att språket var nyanserat. När statens institut för läromedelsinformation lades ner försvann 

även granskningen. Just nu ligger granskningen på lärarna, samt på lärarstudenterna. Lärarna 

ska bli informerade om att ingen annan granskar läromedlen och de ska även bli så pass bra 

utbildade att de själva kan göra kvalitégranskningar av läromedlen de vill använda sig av 

(Skolverket 2015).   

2.1.2 Bokstavskännedom 

Elbro (2004:103) skriver att det finns två sätt för barnen att tillägna sig bokstavskännedom. 

Det ena är när de direkt lär sig den enskilda bokstavens namn och ljud genom att fråga om 

den eller via undervisningen. Det andra är att barnen lär sig bokstäver indirekt när de ser 

skrivna ord och hör hur de uttalas. Historiskt sett har elever blivit undervisade utifrån att lära 

sig namnen på bokstäverna först, för att sedan ljuda samman dem. Genom inlärningen av 

bokstäverna får barnen kunskap om vilka särdrag som karakteriserar en bokstav, vilket är en 

förutsättning för god ordigenkänning. Høien och Lundberg (2013:55–56) skriver att något 

som främjar en god bokstavsigenkänning är systematisk undervisning om varje enskild 

bokstav. Något som även kan hjälpa vid bokstavsidentifikation är om bokstaven kan kopplas 

till en mening, till exempel kan bokstaven <O> associeras med bilden av en orm. 

 

Fridolfsson (2015:118–119) belyser att bokstavsinlärningen bör ha en viktig roll i barnens 

tidiga läs- och skrivinlärning. För att ett barn ska kunna lära sig läsa är det en förutsättning att 

de har bokstavskännedom, det vill säga känner igen bokstävernas form och ljud. Herrlin och 

Frank (2016:46) skriver att bokstavens språkljud (fonem) och bokstavens tecken (grafem) 

måste båda förstås och kunna sammankopplas för att eleven ska kunna knäcka koden och 

uppnå läsflyt. Fridolfsson (2015) delar slutsatsen av Høien och Lundberg (2013), att det första 

eleverna ska lära sig är bokstavens utformning och ljud för att främja elevens fortsatta läs- och 

skrivutveckling. För att träna kopplingen mellan bokstavsformen (grafem) och bokstavsljuden 

(fonem) kan eleverna lära sig att ljuda högt samtidigt som de skriver. Att höra ljudet i 

samverkan när man skriver tycks förstärka sambandet mellan symbolen och dess ljud.  

 

Under en period var det vanligt att eleverna själva fick välja vilken bokstav de skulle arbeta 

med, vilket medförde att bokstavsinlärningen endast blev en övning eleverna fyllde i och gick 

vidare med, övningen saknade mening. På senare tid har bokstavsinlärningen blivit mer styrd 

(Fridolfsson 2015:120). Det finns en tanke bakom den ordning som bokstäver lärs ut i och det 

är hur vanligt förekommande bokstaven är samt hur enkel den är för eleven att forma. 

Läroböcker brukar även börja med en konsonant med hålljud, vilket menas med att man kan 

hålla kvar på ljudet, följt av en vokal, detta för att kunna börja ljuda ihop bokstäver så snart 

som möjligt (Fridolfsson 2015:160). Vid inlärningen kan kopiering av en bokstav radvis vara 

en bra introduktion för eleverna, men sedan måste undervisningen om bokstaven komma in i 

ett sammanhang som eleven tycker är intressant. Att sätta bokstaven i ett textsammanhang är 
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viktigt eftersom eleven i och med det kan få en bild av hur bokstaven kan användas. För de 

allra flesta barn är bokstavsinlärningen inget större bekymmer och om barnen har bra 

förkunskaper när de kommer till skolan kan det underlätta skolgången. Det finns ett samband 

mellan bokstavskännedom och den tidiga läs- och skrivinlärningen, ju fler bokstäver barnet 

känner till vid skolstart, desto större chans är det att läs- och skrivinlärningen blir odramatisk 

(Fridolfsson 2015:35). 

2.1.3 Fonologisk medvetenhet 

För att lyckas knäcka den alfabetiska koden måste barnet ha två grundläggande färdigheter, 

bokstavskännedom och fonologisk medvetenhet. Barnet behöver kunna koppla ihop en 

bokstav med ett ljudsegment och bli medvetet om hur språket är uppbyggt och inte bara vad 

som sägs. I praktiken kan det vara svårt för vissa barn då det innebär att de måste lyckas höra 

de små skillnader som finns mellan ord som låter lika (Fridolfsson, 2016:48–49). När man till 

vardags pratar tänker man inte på hur orden är uppbyggda utan det är meningen och innehållet 

i det som sägs som är viktigt. Men för att kunna läsa och skriva måste man förstå hur ord kan 

delas upp i bitar och att bokstäverna har olika språkljud. Man måste förstå hur ljud gör ordet, 

men det är komplicerat och inte helt lätt att förstå när man ska lära sig läsa (Lundberg & 

Herrlin, 2014:13–14). Alla lär sig i olika takt och även på olika sätt men språkutvecklingen 

följer ändå ett visst mönster. Barn blir medvetna om rim och stavelser innan de blir medvetna 

om fonem. Förskolebarn kan ofta lyssna ut stavelser och rim men fonemmedvetenheten 

kommer oftast inte förrän de börjar lära sig läsa, och det är viktigt vid läsinlärningen då det 

blir enklare att förstå hur bokstav och språkljud kan bilda ord tillsammans (Herrlin & Frank, 

2016:41). 

 

Det finns en ytlig och en djup fonologisk medvetenhet och den ytliga är när barnet förstått 

kopplingen mellan språkljud och bokstav, medan den djupa framträder när barnet kan göra en 

ljudinriktad stavning. Fonologisk medvetenhet och avkodning är beroende av varandra. Den 

fonologiska medvetenheten har en god påverkan på avkodningen och avkodningen har en god 

påverkan på den fonologiska medvetenheten (Herrlin & Frank, 2016:41, 43–45). 

2.1.4 Avkodning 

Att ”knäcka läskoden” innebär att barnet kan ljuda ihop skrivna ord och utveckla detta till 

läsning. Skolans första år utgörs till största delen av att hjälpa samtliga elever med att knäcka 

läskoden och bli goda läsare. Tidigt i utvecklingen av avkodningsförmågan känner barnet igen 

skyltar och symboler, men för att komma dit är det flera delmål som ska passeras innan eleven 

kan uppnå full lässkicklighet. Avkodning kan delas in i flera olika faser och dessa faser 

behöver inte genomgås i samma ordning för samtliga elever, utan kan överlappa varandra 

(Alatalo 2011:45). 
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I Sverige utgår från de olika faserna som Høien och Lundberg (2013:45–47) skriver om när de 

beskriver avkodningen. Dessa fyra faser är: 

● Pseudoläsningen 

● Det logografisk-visuella stadiet 

● Det alfabetisk-fonologiska stadiet 

● Det ortografisk-morfemiska stadiet 

Det första stadiet kallas som nämnt ovan för pseudoläsning, vilket innebär att barn läser 

omgivningen och inte skriften. I den här fasen känner barnen igen logotyper såsom 

McDonalds och LEGO, men de vet egentligen inte vad det står på logotypen. Om logotypen 

förändras vet inte barnet längre vad det står, eftersom utformningen ser annorlunda ut.  

 

Det andra stadiet i läsutvecklingen är det logografisk-visuella stadiet och här har barnet inte 

förstått alfabetets principer än. Ordets utformning eller antalet bokstäver i ordet har ingen 

större betydelse eftersom barnet endast känner igen någon enstaka bokstav. Detta leder till att 

läsningen i denna fas till största delen består av gissar och felsägningar.  

 

Fridolfsson (2015:78–79) beskriver stadierna något annorlunda jämfört mot Høien och 

Lundberg (2013). Hon nämner att det finns två olika beskrivningar på vad de två första 

stadierna i avkodningen omfattar. Antingen beskrivs de som Høien och Lundberg (2013) har 

skrivit, eller så kan de beskrivas som hon har valt att beskriva dem. Fridolfsson (2015) menar 

att det första stadiet, pseudoläsning, kan översättas till “oäkta läsning”. Enligt henne är detta 

stadium när barnen har hör föräldrarna läsa högt för dem och försöker härma föräldrarna när 

de tittar i en bok. Det andra stadiet, logografisk läsning, är när barnen kan känna igen skyltar 

så som ICA eller McDonalds. Fridolfsson (2015) skriver att barnet kan känna igen skyltens 

utformning, men vet egentligen inte vad som står. Det är här som författarna skiljer sig ifrån 

varandra eftersom igenkännandet av skyltar var i pseudoläsningen i Høien och Lundberg 

(2013). Oavsett i vilken stadie detta moment i avkodningen utspelar sig ska man veta att detta 

är mycket tidigt i barns läs- och skrivutveckling. 

   

Det tredje stadiet utifrån Høien och Lundberg (2013:48–50) samt Fridolfsson (2015:80–82) 

kallas för det alfabetisk-fonologiska stadiet, och det är i den här fasen som barnet får insikt 

om bokstävernas form och ljud, det vill säga grafem och fonem. En del av det här stadiet är att 

barnet knäcker den alfabetiska koden vilket är en viktig del för att tillägna sig god fonologisk 

medvetenhet. Barnet lyssnar på hur språket är uppbyggt, vilket bokstavsljud hörs i början, i 

mitten och i slutet av ett ord.  

 

Det fjärde och sista stadiet är det ortografisk-morfemiska stadiet och här får barnet en mer 

avancerad och automatiserad ordavkodning. Denna fas kan även kallas för “helordsläsning” 

eftersom avkodningen sker så pass snabbt att läsaren avkodar ett ord med ett ögonkast på en 

fjärdedels sekund. Här kan energin läggas på att förstå textens innehåll istället för att bara läsa 

den. Även om detta är den högsta nivån av avkodningen är det ändå en lång väg kvar till att 
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bli en fullt utvecklad läsare. För att få god läsfärdighet krävs det bland annat att barnet kan 

anpassa sin läsning till olika texter samt kunna tolka text som barnet har läst (Høien och 

Lundberg 2013:48–50). 

2.1.5 Multimodalitet 

Multimodalitet är när text är ihopsatt med flera olika medel för att få ut en tydligare 

uppfattning av texten. Det kan röra sig om skrift och bild tillsammans, eller musik och rörliga 

bilder, eller som i en radioreklam då det kan vara musik och tal. Det är inte bara texten 

och/eller bilden som talar om vad som vill sägas utan hela den grafiska utformningen. Det kan 

vara bland annat färgerna, markerade fält och rubriker. Allt påverkar hur läsaren förstår texten 

(Danielsson, 2014:20, 29).  

 

Kress (2010:1–2) beskriver att när vi ser en skylt så talar hela skylten till oss. Vid bilkörning 

har föraren exempelvis inte möjlighet att läsa en lång text, vilket gör det till en situation där 

en kombination av text, bild och färg kan underlätta budskapsförmedlingen. På en skylt kan 

namnet vara i text, men sedan kan bilden förstärkas med hjälp av tecken och färger. Björkvall 

(2009:7) nämner att en bild säger mer än tusen ord och det kan stämma att bilder har 

betydelse för hur vi uppfattar texters innehåll. Även typsnittet på texten kan ha betydelse för 

hur vi uppfattar texten. Något Björkvall (2009:11) också nämner är att de texter som används 

i skolan är i princip alla multimodala. Många läromedel förklarar innehållet med illustrationer 

och diagram, det vill säga bilden gör textens innehåll mer utmärkande. Språket är relativt 

enkelt och har ofta ett direkt tilltal till eleven och bilder med tydliga bildtexter. 

2.1.6 Motivation 

Idag är det viktigt att kunna läsa för att klara sig i samhället och stor vikt läggs på 

läsinlärningen i skolan. Det är lika viktigt att förstå skriven text som det är att förstå talat 

språk. För att lyckas med läsinlärningen är motivationen hos barnen en viktig faktor och ofta 

är det så att de barn som är svaga i läsningen saknar motivation medan de barn som är starka i 

läsningen oftast har hög motivation. De barn som är motiverade läser mycket mer på fritiden 

än de barn som är omotiverade och det blir en ond cirkel för de svaga barnen. Det är de svaga 

läsarna som verkligen behöver läsa för att bli bättre. Det är så att om det går enkelt och 

smidigt när de läser så är det roligt och motiverande att läsa mer, medan om det är svårt och 

jobbigt så undviker de att läsa självmant. Skolan har ett viktigt uppdrag att hjälpa de svaga 

läsarna att komma igång och öka deras motivation genom att läsa texter eller böcker som 

intresserar dem (Alatalo, 2011:37, 49).  

 

Ivarssons (2008:25–26) forskningsresultat visar att motivationen är en viktig komponent för 

allt lärande och därmed också läsinlärningen. Trots att motivationen borde ha en central roll i 

skolan så får det ett alldeles för litet utrymme i undervisningen. Texterna som barnen ska läsa 

ska tilltala dem genom att handla om något som gör det värt att de ska vilja fortsätta läsa och 
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vara intresserade och motiverade. De måste lockas att läsa vidare och kämpa på med 

läsinlärningen, därför är det viktigt att det är texter som gör att dem intresserade (Ivarsson, 

2008:25–26, 40). Enligt Morgan och Fuchs (2009:165–166) är läsmotivationen den mest 

överlägsna faktorn för att eleverna ska läsa ofta. Denna faktor är inte bara viktig för 

utveckling av läsförmågan utan är även relevant när det gäller elevens kunskapsinhämtning, 

eftersom den till stor del sker genom läsning. Forskarna har sett att om eleverna läser frekvent 

och har god motivation så ökar deras förmågor i ordigenkänning, ordförråd, läsflyt samt 

läsförståelse. Även Sweet och Guthrie (1998:210) påpekar hur motivationen spelar en viktig 

roll för inlärningen. De som har lätt för sig i läsinlärningen är motiverade och tycker det är 

intressant och roligt medan de som har det svårare är mindre motiverade och behöver lärarens 

hjälp att få upp motivationen för att fortsätta träna. 
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3. Teori 

Under detta kapitel presenteras de teorier som används i studien, vilka är pragmatismen och 

det sociokulturella perspektivet. 

 

3.1 Pragmatismen  

Pragmatismen förknippas med filosofen John Dewey och hans tankar hade stor påverkan på 

den svenska skolan under 1900-talet. John Dewey är troligtvis mest känd för formuleringen 

“learning by doing” som handlar om att koppla ihop teori, praktik, reflektion och handling. 

Enligt Dewey ska skolan vara en demokratisk organisation som gör det möjligt för eleverna 

att bli aktiva medborgare. Han betonar i sina resonemang vikten av hur undervisningen 

organiseras, hur skolan fungerar och dess samspel med samhället runt omkring. Målet med 

skolan ska inte ligga bortom skolan, utan kunskap ska kunna förverkligas och kunna kopplas 

till vardagslivet (Säljö 2014:287–288).  

 

Pragmatismens filosofiska utgångspunkt är att kunskap är någonting som människan kan 

nyttja och använda sig av när de löser problem som uppkommer i vardagen. Denna 

ståndpunkt skiljer sig från andra kunskapsteorier. Intressant och värdefull kunskap är enligt 

pragmatismen sådant som kan kopplas till människors vardagliga liv och som kan relateras till 

egna erfarenheter. Pragmatismen menar att teori och praktik är sammankopplade. För att veta 

exempelvis hur man kan laga en dörr praktiskt, måste man först ha kunskap om hur det ska 

göras teoretiskt (Säljö 2014:289). 

 

En annan ståndpunkt som kommer från John Dewey är uttrycket You teach a child, not a 

subject. Denna formulering menar att pedagoger måste bygga kunskap på elevers egna 

erfarenheter, för att sedan ge dem förutsättningar att skapa kunskaper som är användbara i ett 

mer komplicerat samhälle. Ur ett pragmatiskt synsätt var det just detta som var problemet med 

skolan, att skolan och vardagslivet delas upp i två olika klyftor. En fråga som Dewey ställde 

sig var “Hänger undervisningen i skolan ihop med vad barnet upplever i sin vardag?” (Säljö 

2014:291). För Dewey var det viktigt att erfarenheterna i skolan speglar barnens erfarenheter i 

det vardagliga livet. En framgångsrik undervisning ska ge eleven de redskap som behövs för 

att leva ett aktivt och kunskapsrikt liv (Säljö, 2014:291). 

 

Läs- och skrivundervisningen är något av det första eleverna möter när de kommer till skolan, 

och det är någonting som i allra högsta grad finns runt omkring dem i deras vardag. I och med 

att det är just en av de första sakerna eleverna stöter på är det viktigt att de känner igen sig och 

tycker undervisningen är någonting att se fram emot. Pragmatismen nämner betydelsen av att 

kunna koppla undervisningen till sin egen verklighet, vilket vi tycker stämmer bra in i vår 

undersökning. När eleverna “knäcker koden” kommer en helt ny värld öppnas för dem, en 

värld som är viktig i dagens samhälle där information kommer till stor del via skrift. 

Pragmatismen tas även med i arbete eftersom vi vill se hur och om läromedelsförfattarna 
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väljer att använda sig av bokstavsbilder. Studien vill undersöka om läromedlen använder sig 

av bokstavsbilder som eleverna kan relatera till och känner till i sin vardag. 

3.2 Sociokulturella perspektivet 

Enligt det sociokulturella perspektivet, som har sitt ursprung i Lev Semenovich Vygotskijs 

arbeten, är människan i ständig utveckling genom hela livet och lärandet är inget som 

begränsas till barn och unga. Utveckling och lärande är något som hör människan till och 

många av de saker som lärs in är något man kommer i kontakt med i vardagen (Säljö, 

2014:303–305). Liberg (2006:20–21) nämner att de sociala och kulturella sammanhang som 

barnet, läsandet och skrivandet ingår i har betydelse, lika som det sociala samspelet spelar roll 

vid inlärning av läsande och skrivande. När barn ska lära sig läsa och skriva ska vi inte se det 

som att de guidas dit av en vuxen, utan att de är människor som känner och tänker och gör 

sina egna val. Vissa saker tycker de är roligare och intressantare än andra och de vill vara med 

och bestämma. 

 

Ett begrepp som förekommer inom sociokulturella perspektivet är den närmaste proximala 

utvecklingszonen. Det här begreppet hänger ihop med hur Vygotskij såg på lärande och 

utveckling samt hur det hela tiden är en pågående process. När man har lärt sig en sak så har 

man kommit ett steg närmare att lära sig något nytt. Det vill säga, när man till exempel 

upptäckt hur man kan addera ensiffriga tal så är det inte långt bort att lära sig att addera 

tvåsiffriga tal. Vi är hela tiden ett steg närmare att lära oss någon ny färdighet eller ett nytt 

begrepp. Vygotskij menar att det är i utvecklingszonen som man är mottaglig för förklaringar 

och instruktioner. När eleven ska lära sig något nytt så är det läraren eller någon annan som är 

mer kunnig och fungerar som en vägledare och kan hjälpa den lärande i rätt riktning. Den som 

ska lära sig är beroende av läraren som är där och ger stöd. Det här stödet som den kunnige 

ger kan man se som en ställning som byggs åt den som ska lära sig och som den lärande 

använder sig av för att ta sig vidare i sitt lärande. Så småningom kan det här stödet upphöra 

helt då färdigheten i fråga behärskas av den som ska lära sig. I det sociokulturella perspektivet 

ses den här processen som en viktig princip för hur samspel och lärande fungerar. Det som 

däremot inte får ske är att den kunnige gör hela jobbet och den som ska lära sig blir en passiv 

iakttagare, då blir det ingen lärandesituation. Den kunnige måste känna av hur 

utvecklingszonen ser ut hos eleven och leda denne i rätt riktning som gör att eleven får ett 

större ansvar ju längre arbetet pågår (Säljö, 2014:305–306). 

 

Det som ska undersökas är om läromedlen är uppbyggda så att uppgifterna bygger vidare på 

en färdighet till en annan ny färdighet. Det som ska ses över är om läromedlen utmanar 

eleverna att ta sig vidare från bekvämlighetszonen till något nytt och om uppgifterna är lagom 

krävande så motivationen hålls uppe. Det sociokulturella perspektivet menar att till en början 

vid läsinlärning behöver eleverna stöd från läraren men att de sedan ska kunna jobba mer 

självständigt. 
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4. Tidigare forskning 

Här under presenteras vad tidigare forskning säger om läromedel, läsinlärning, the simple 

view of reading och ljudningsstratiegin.  

 

4.1 Läromedel 

Enligt Englund (1999:331) står läroboken i klassrummet för det innehåll som ska läras ut och 

den står även för målen för de som ska läras. Till sist står den även för disciplin. Eleverna får 

någonting som de förväntas att göra, och det håller dem sysselsatta.  

 

Om man ser tillbaka historiskt har läromedlens roll i undervisningen varit styrande. Staten har 

använt sig av läromedel för att uppnå en likvärdig skola för alla. Förr innehöll läroplanen 

exempel på läromedel som kunde användas i undervisningen tillsammans med en mer 

detaljerad information om hur undervisningen skulle bedrivas. Staten genomförde 

läromedelsval på detaljnivå genom att ange ramar och tilldela resurser till skolorna 

(Skolverket 2006:9). Men när Statens institut för läromedelsinformation lades ner försvann 

även granskningen av läromedlen. Idag är det lärarna som står för kvalitetsgranskningen av 

läromedlen som de själva väljer att använda (Skolverket 2015). Enligt Stridman (2014) 

framkommer det att utbudet av läromedel har ökat de senaste åren och de som är ansvariga för 

att välja vilket läromedel som används i undervisningen är lärarna. I undersökningen som 

Skolvärlden gör, uppger sju av tio lärare att valet av läromedel är upp till dem själva. Bland de 

1500 lärare i Sverige som deltog i undersökningen framkom det även att åtta av tio lärare inte 

hinner granska och kvalitetssäkra de läromedel de använder sig av i undervisningen. Högst 

var siffrorna det bland de pedagoger som undervisar på lågstadiet. 

 

Lärobokens roll i klassrummet är enligt Wikman (2004:82, 85) att förmedla lärande, och den 

är även en norm för vad som är viktigt att lära sig. Eftersom den tidigare läroplanen var 

mindre detaljerad än nuvarande verkar läroboken stärkt sin roll eftersom läroplanen har 

öppnat ett tolkningsutrymme för vad som ska läras. Läroboken kan även ses som ett 

hjälpmedel som understryker vad eleverna har lärt sig, den blir då någonting som lärare kan 

visa upp för föräldrarna för att visa vad eleverna arbetar med i skolan och framstegen som 

gjorts. 

 

Läroboken i klassrummet kan beskrivas som fem punkter enligt Englund (1999:339–340) 

samt Wikman (2004:87–89). Den första punkten är att läroboken har en 

kunskapsgaranterande roll eftersom lärare erfar att läroboken garanterar att läroplanens mål 

uppfylls. Den andra punkten är att läroboken har en gemensamhetsskapande och 

sammanhållande roll. Eleverna får efter en genomgång arbeta med samma bok vilket skapar 

en gemenskap, samtidigt som läroboken ger studierna ett sammanhang. Den tredje punkten är 

att läroboken underlättar arbetet i skolan. Lärare har ett färdigt material vilket underlättar 

undervisningen. Den enskilda eleven har även möjlighet att hålla samma nivå som klassen 

även om eleven till exempel varit bortrest. Den fjärde punkten är att läroboken har en 
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disciplinerande roll eftersom eleverna hålls sysselsatta. Läroboken ger studierna struktur. Den 

femte och sista punkten är att läroboken gör det lättare för lärare att utvärdera elevernas 

kunskaper. Elevernas kunskapsutveckling ska kontrolleras samt utvärderas och med hjälp av 

läroboken blir det enklare. Även Skolverkets (2006:11) undersökning bland lärare i Sverige 

stödjer dessa ovanstående punkter som Englund (1999) tagit upp gällande läroböcker. Lärare i 

undersökningen säger att vid valet av läromedel säkerställer de att undervisningen stämmer 

överens med skolans läroplan. Detta underlättar arbetet för lärarna när de planerar lektionerna.      

 

Gällande lärarhandledningar skriver Ahl m.fl. (2013:43–47) i en artikel om 

lärarhandledningar för matematik att handledningar kan skilja sig från varandra. En del är 

utarbetade med mängder av material som ger inspiration till lärarna och deras undervisning, 

medan andra endast innehåller ett fåtal kopieringsunderlag. En väl utarbetad lärarhandledning 

kan ge kunskapsutveckling både för lärare och elev. En bra lärarhandledning ska enligt 

lärarna innehålla kopieringsunderlag, lekar samt beskrivningar på hur lärare kan bedriva 

arbetet inom ämnet.    

4.2 Läsinlärning 

Som tradition i Sverige utgår läs- och skrivundervisningen från olika metoder med fokus på 

fonem och grafem som finns i speciellt framtagna läromedel för skolorna (Ivarsson, 2008:23). 

Den fonologiska medvetenheten barnen behöver är att förstå skillnaden mellan ordens 

betydelse och bokstavsljud för att sedan kunna ljuda ihop bokstäverna till ord. Barn som har 

svårt för det här kommer att få problem vid läsinlärningen. Man kan se att barn med 

lässvårigheter ofta har problem med den fonologiska medvetenheten. Genom att göra olika 

övningar där den fonologiska medvetenheten tränas, som exempelvis hörövningar och spel 

där eleverna ska lyssna efter ett visst ljud, kan eleverna tränas till att lyckas bättre med sin 

läsinlärning (Mihai m.fl. 2014:4–5).  

 

För att lära sig läsa och skriva måste barnen lära sig hur bokstäverna ser ut och låter. Barnen 

måste förstå sambandet mellan bokstävernas utseende och hur ljudet blir när man ska ljuda 

ihop det med andra ljud. Många av bokstäverna heter och låter lika när man ska bilda ord men 

några låter annorlunda och det kan vara svårt innan man lärt sig det (Ellefson m. fl. 2009:323–

325). En viktig del i barns språkutveckling är att medvetengöra språket och dess uppbyggnad. 

För att bli duktiga läsare behöver de motiveras och lockas att läsa, och för att få dem att läsa 

mycket behöver de få stöd och hjälp så de kan utvecklas och bli duktiga läsare. Idag lägger vi 

tyngdpunkt på både läsförståelse och avkodning då vi vet om att båda behövs för att utveckla 

läsförmågan (Ivarsson, 2008:23–26).  

4.3 The simple view of reading 

Grundtanken bakom The simple view of reading är att det behövs två grundkomponenter för 

att bli en god läsare: avkodning och förståelse. Båda dessa komponenter är av stor betydelse 
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för att läsandet ska bli lustfyllt och betydelsefullt. Denna kombination kan sättas ihop som en 

formel: 

 

L= A x F 

   

Formeln innebär att läsförståelsen (L) är lika med avkodning (A) gånger den språkliga 

förståelsen (F). Detta betyder att om antingen avkodningen eller den språkliga förståelsen 

saknas (är noll) blir produkten, de vill säga läsförståelsen, noll. Avkodningen måste vara så 

pass automatiserad att kraften kan gå till att förstå texten, istället för att bara läsa den. Svaga 

läsare som kämpar med avkodningen har inte mycket kraft kvar till att tolka textens budskap. 

Läsning innebär även en hel process av olika färdigheter. De involverar förståelsen av 

språkliga färdigheter, som att kunna analysera, föreställa sig samt diskutera. Om läsaren 

saknar dessa färdigheter är denne inte en läsare. För att bli en god läsare krävs det också att 

man förstår skillnaden mellan språket som talas och språket som skrivs, eftersom de kan skilja 

sig från varandra. Forskarna menar även att motivationen till läsningen är en viktig aspekt om 

eleverna lär sig läsa eller inte. Om inte eleverna förstår varför de ska kunna läsa, eller om det 

de läser inte väcker deras intresse blir läsinlärningen ointressant (Gough och Tunmer 1989:6–

10). Även Fridolfsson (2016:13) tar upp The simple view of reading och betydelsen av hur 

viktig avkodning och språklig förståelse är för att eleverna inte ska få problem med 

läsförståelsen.  

4.4 Ljudningsstrategin 

Hur barn lär sig läsa och skriva på bästa sätt kan skilja sig på två olika sätt. Den ena är den 

traditionella föreställningen som länge varit att barn lär sig läsa när de uppnår en viss ålder 

och mognad. Inlärningen sker då via undervisning med hjälp av påvisat fungerande metoder. 

Den andra föreställningen är att barn lär sig läsa stegvis i tidig ålder, de börjar tidigt med att 

till exempel lekläsa och lekskriva. Inlärningen är då inte kopplad till någon undervisning utan 

det kan ske var som helst. Oavsett vilket av dessa påståenden som är rätt är det skolans 

uppgift att lära eleverna läsa och skriva. Inom läs- och skrivundervisning finns det två 

förhållningssätt inom ljudningsstrategin som varit styrande i skolans värld och det är den 

syntetiska metoden, och den analytiska metoden. Det har länge varit en kamp kallat The 

reading war i USA om vilken metod som är den bästa (Berg 2011:35–36). 

 

Även Fridolfsson (2015:85) nämner att det har varit en diskussion i USA om vilken metod 

som ska användas i läs- och skrivinlärningen. Även i Sverige har denna diskussion funnits om 

hur barn på enklaste sätt lär sig läsa och skriva, om de lär sig i hela texter eller i ordens 

beståndsdelar. Denna läsinlärningsdebatt eskalerade under 1970-talet i samband med att två 

nya metoder introduceras; LTG (Läsning på talets grund) och Wittingmetoden. Dessa metoder 

har både syntaktiska och analytiska processer och de nämner att båda är av vikt, men de har 

olika sätt att framhäva dessa i undervisningen. Även Längsjö och Nilsson (2005:61) styrker 

detta. 
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Den syntetiska metoden utgår ifrån att varje bokstav ska läras in enskilt och det följer en 

logisk ordning som läroboken har bestämt. Efter att bokstäverna lärts in tränas avkodningen. 

Fokus i den syntetiska metoden ligger på att läsa av orden korrekt, därmed kommer 

läsförståelsen i andra hand (Berg 2011:36). Längsjö och Nilsson (2005:56) menar att när man 

arbetar med läs- och skrivinlärningen utifrån ljudningsmetoden med syntetisk ansats, där 

fokus ligger på att lära sig en bokstav i taget, att eleverna kan gå miste om läsförståelsen. De 

menar att läsförståelsen kan gå förlorad när fokuset ligger på att lära sig bokstävernas symbol 

och ljud. Berg (2011:36) beskriver denna modell som en blomma där eleverna börjar med 

blommans minsta beståndsdel, bokstäverna, för att därefter få se hela blomman, hela orden. 

När eleverna sedan kan läsa en hel text får de även se blommans omgivning. Denna metod har 

även andra benämningar såsom Phonics-metoden, bottom-up-metoden eller traditionell 

läsundervisning (Fridolfsson 2015:87–88). 

 

Den analytiska metoden utgår istället ifrån textens helhet. Läraren bryter ner en 

sammanhängande text i mindre delar, det vill säga meningar, ord, stavelser och ljud, för att 

sedan koppla ihop det till en helhet igen. Vikten ligger på att förstå texten och dess innebörd, 

och i andra hand kommer lästekniken. Lärare som är anhängare av denna metod använder sig 

mycket av fri läsning i klassrummet. För att bli en god läsare och få bra läsförståelse är det 

enda sättet att läsa och åter läsa. Denna metod har även den andra benämningar såsom 

helhetsmetoden eller top-down-metoden (Berg 2011:36). 

 

Johnston och Watson (2004) har gjort en undersökning där de jämförde tre lågstadieklasser 

gällande fonologisk medvetenhet och avkodning. Två av klasserna arbetade med läs- och 

skrivinlärningen utifrån analytisk inriktning, och en klass utifrån syntetisk inriktning. 

Resultaten i undersökningen visade på att de elever som arbetade utifrån den syntetiska 

metoden hade bättre fonologisk medvetenhet och lättare att avkoda okända ord än de elever 

som arbetat utifrån den analytiska metoden. Studien som gjorts varade under cirka två år och 

eleverna observerades samt gjorde två tester under perioden. Syftet med testerna som gjordes 

var att se elevernas bokstavs igenkännande, samt hur de ljudar ihop för dem kända och 

okända ord.    
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5. Material och metod 

I detta kapitel kommer studiens tillvägagångssätt redovisas gällande materialinsamlingsmetod 

och materialbeskrivning, analysmetod och avslutningsvis en metodreflektion. 

5.1 Materialinsamlingsmetod och materialbeskrivning 

I detta arbete skrivs det om läs- och skrivinlärningen som har sin grund i den syntetiska 

metoden där undervisningen är styrd och bokstäverna kommer i en bestämd ordning. 

Läromedlen som undersöks i denna studie utgår från denna metod eftersom detta är ett 

undervisningssätt som används i skolorna. Beslutet om vilka fyra läromedel som ska 

undersökas är först och främst baserat på att läromedlen ska vara aktuella och användas i 

skolor idag. Det är ett äldre och ett nyare läromedel som undersökts. De andra två läromedlen 

har vi genom att tala med två verksamma lärare fått tips om. Lärarna håller till i två städer i 

Mellansverige och har ungefär 20 års erfarenhet av läraryrket. Läromedlen med tillhörande 

lärarhandledningar som undersöks har lånats av handledare samt på högskolans bibliotek. 

 

Nedan kommer en kortare beskrivning av läromedlen som undersöks. De presenteras efter 

utgivningsår. 

 

5.1.1 Läs med oss (1998) 

Läromedlet Läs med oss blev publicerad för första gången år 1985 och har därefter används 

aktivt i skolorna. Författarna som har skrivit böckerna är Monica Emilson-Benoit, Birgitta 

Annell och Ingvar Lundberg och det är Natur och kultur som givit ut böckerna. Böckerna har 

därefter redigerats och givits ut i nyare versioner. Materialet innehåller bland annat 

arbetsböcker, läseböcker om Ola, Elsa och Leo i olika nivåer, läxböcker samt 

lärarhandledning. I arbetsboken kommer inte bokstäverna i alfabetisk ordning. Vi kommer 

titta närmare på arbetsbokens upplägg samt lärarhandledningen.   

 

5.1.2 Kråke i skolan (2008) 

Det svenska läromedlet Kråke i skolan blev publicerat 2008 av författarna Solveig Lidén och 

Lisen Orrhanse-Bergström. Det är Gleerups förlag som givit ut böckerna. Kråke-böcker finns 

även som skönlitteratur för barnen att läsa. Materialet består av arbetsböcker, läsebok samt 

lärarhandledning. I arbetsboken med bokstäverna kommer bokstäverna i alfabetisk ordning, 

även läseboken följer detta mönster. I lärarhandledningen finns det beskrivningar och tips på 

hur lärare kan arbeta med varje bokstav. När eleverna ska arbeta med till exempel bokstaven 

A finns det beskrivet vad man kan rita till bokstaven, förslag på skrivuppgift, lekar samt 

böcker eleverna kan läsa. 
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5.1.3 Bågen (2010) 

Bågen är ett läromedel som publicerades 2010 av Alfamax. Författarna som har skrivit 

materialet heter Iréne Hedlund och Caroline Rodhe-Wallström. Läromedlet består av 

arbetsböcker, läseböcker, spel, lärarhandledning samt laborativa övningar. I Bågen arbetar 

inte eleverna med bokstäverna i alfabetisk ordning. Arbetsmaterialet utgår från en 

strukturerad arbetsgång där läraren i lärarhandledningen får en tydlig bild av hur man kan 

arbeta med materialet. Det finns även en hemsida till materialet där lärare kan få tips och idéer 

hur man kan använda det. Spelen som tillhör materialet finns både på webben och i 

pappersform.      

5.1.4 Bokstavslandet (2015) 

Läromedlet Bokstavslandet är först och främst känt som ett undervisningsprogram och är 

tillgängligt via UR. Läromedlet är baserat på programmet, därav kan eleverna känna igen 

karaktärerna som finns både i arbetsmaterialet och som rollfigurer. Det är publicerat år 2015 

av Liber och materialet för årskurs 1 är skrivet av Ulf Stark och granskat av Tarja Alatalo. 

Bokstavslandet består av arbetsböcker, läsebok, digitala verktyg samt lärarhandledning. 

Läseböckerna har två svårighetsnivåer, en för dem som är på väg att knäcka läskoden och en 

för dem som knäckt läskoden. Bokstavsinlärningen i materialet utgår inte ifrån den alfabetiska 

ordningen.   

5.2 Analysmetod 

Studien utgår från en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag. I kvalitativ forskning kan 

det finnas en avsevärd variation vid datainsamling, som exempelvis kan ske genom intervjuer, 

observationer eller analys av texter och dokument (Bryman 2011:344). I denna undersökning 

analyseras texter. Texterna jämförs med varandra enligt Hellspongs (2001:78, 142) 

komparativa analys och den kunskapskritiska analysen. Två viktiga punkter att ta hänsyn till i 

en komparativ analys är textens sammanhang och innehåll. De punkter som valts att 

undersökas är bokstavsföljden, uppgifter per bokstav, hur eleverna tränar 

avkodningsförmågan och bokstavsbilder. Sammanhanget kan skilja sig beroende på vilken 

funktion texten har eller till vilken målgrupp den riktar sig till. Innehållet kan variera utifrån 

olika teman och ämnen som tas upp. I en komparativ analys kan man undersöka en viss genre, 

i detta fall läromedel, för att se vad som är gemensamt eller vad som skiljer dessa från 

varandra. Detta är orsaken till att denna analysmetod valts eftersom studien vill jämföra 

läromedel med varandra. Den kunskapskritiska analysen bidrar med att visa vilken kunskap 

texten ger mottagaren. När jämförelsen av läroböckerna utförs kommer texterna på ett kritiskt 

sätt bearbetas för att se vilka kunskaper den kan ge. Tillvägagångssättet i denna undersökning 

är att börja analysera ett läromedel utifrån punkterna studien presenterar i tabell 1. Fokuset 

ligger på en punkt i taget när läromedlen gås igenom. 
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I kvalitativ forskning undersöks vanligtvis en mindre mängd som har vissa egenskaper 

gemensamt med hänvisning till de forskningsfrågor som tagits fram. Undersökningen ska 

handla om djupet och inte bredden (Bryman 2011:350–356). Det man kan säga om kvalitativa 

data är att det är sådant som en bild, ett yttrande eller en smak, det vill säga ingenting som kan 

mätas, medan kvantitativa data används för att undersöka mängden av någonting (Ahrne & 

Svensson, 2015:10). I en kvalitativ textanalys utgår man ifrån texternas innehåll som ska 

analyseras och förstås. Det kan vara allt ifrån handskrivna texter till arkiverade dokument. En 

undersökning där dokument eller texter ska analyseras skiljer sig från analyser av till exempel 

intervjuer och observationer på det viset att materialet finns redan innan undersökningen 

påbörjats. Det är inget som forskaren själv har skapat utan dokumenten finns oberoende 

forskarens undersökning. Gällande intervjuer så är det något forskaren ifråga tagit fram för att 

kunna göra undersökningen (Justesen & Mik-Meyer, 2011:103–104). I en textanalys som ska 

göras, jämför man de likheter och skillnader som hittas. Det är en ständig process i 

analysarbetet då man också jämför det man forskat fram med vad tidigare forskning säger om 

ämnet (Lindgren, 2014:33). 

 

Den del av undersökningen som är kvantitativ är den del där man räknar antalet uppgifter per 

bokstav i läromedelsböckerna. Kvantitativa forskningar tillämpar ofta sina resultat med 

siffror, medan kvalitativa forskningar använder sig av ord (Bryman 2011:371). Med en 

textanalys vill man titta på hur texten är uppbyggd och vilket budskap den har och det är 

viktigt att ta hänsyn till vilken mottagare den är avsedd till (Svensson & Starrin, 1996:170).  

5.3 Metodreflektion 

Kvalitativa analyser kan enligt Andersen (2012:202, 227) påverkas av forskarens egna 

personliga tankar eftersom man undermedvetet gör personliga antaganden. Att tolka en text är 

någonting som alla gör och det är någonting som hör till vardagen. Forskare bör därför vara 

mer medvetna om sina tolkningar och bör på grund av detta förhålla sig kritiskt till materialet 

som ska analyseras. Men något som Denscombe (2004:191–192) tar upp är att en forskare 

aldrig kan vara helt objektiv i sin tolkning eftersom man är formad efter sin kultur och sina 

föreställningar. Det är därför viktigt att ändå vara så objektiv som möjligt vilket vi har försökt 

att vara under detta arbete. 

 

Om det är två forskare som ska tolka ett material är det viktigt att båda forskarna tittar på det 

aktuella som ska analyseras för att analysen ska bli så enhetlig som möjligt. Om forskarna 

delar upp arbetet kan olika bedömningar göras på grund av personernas olika skildringar 

(Bergström & Boréus 2014:57). När läromedlen analyseras är vi alltid tillsammans eftersom 

vi inte vill missa någonting i läromedlen. Det minskar även risken för olika tolkningar så 

mycket som möjligt därav sitter vi alltid tillsammans när läromedlen gås igenom för att få en 

sådan jämlik bild av böckerna som möjligt.     
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6. Analys och resultat  

I denna del redovisas först en deskriptiv analys av varje läromedel, vilket innebär att insamlat 

material presenteras och beskrivs på ett utförligt sätt. Därefter görs en komparativ textanalys. 

Resultatet redovisas genom tabeller som följs av text. 

Läromedelstabellen (tabell 1) innehåller följande punkter: 

 

● Bokstavsföljden 

● Uppgifter per bokstav 

● Hur eleverna tränar avkodningsförmågan 

● Bokstavsbilder 

 

I analysen sammanfattas resultat i en tabell med punkter som är relevanta utifrån 

frågeställningarna. En tabell ger en enklare översikt på resultaten. Efter tabellen kommer en 

mer utförlig analys av läromedlen som undersöks. Punkterna som är med i tabellen har 

utformats efter teorier om den tidiga läs- och skrivinlärningen. 

 

Tabell 1: läromedelstabell 

 Bokstavsföljden Uppgifter 

per bokstav 

Träna avkodning Bokstavsbilder 

Läs med oss 

Arbetsbok 

Min egen bok 

O, L, E, S, A, R, N, I, 

V, M, T, Ä, P, U, H, 

K, J, Å, Y, F, B, Ö, 

G, C, D, X, Z, W, Q 

Skriftliga 

uppgifter: 4–6  

 

Praktiska 

uppgifter: 1–2 

Eleverna får börja med 

att skriva var i ordet de 

hör den aktuella 

bokstaven.  

Finns i arbetsboken. 

Se bilaga 1. 

Läs med oss 

Lärarens bok 

Samma som 

arbetsboken. 

Skriftliga 

uppgifter: 5 

 

Praktiska 

uppgifter: 4 

Eleven får träna i 

arbetsboken på att 

lyssna själva efter 

vilken bokstav som 

finns i orden. 

 

Kråke i skolan 

Arbetsbok 

A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J, K, L, M, N, O, 

P, Q, R, S, T, U, V, 

X, Y, Z, Å, Ä, Ö 

Skriftliga 

uppgifter: 2–5  

 

Praktiska 

uppgifter: 1–2 

Eleverna börjar med att 

skriva in vart i orden 

de hör den aktuella 

bokstaven. De får 

sedan skriva korta ord 

där bokstaven finns 

med i. 

Bokstavsbild finns i 

arbetsboken kopplat 

till varje bokstav.  

Se bilaga 1. 

Kråke i skolan 

Lärarhandledning 

 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, W. 

Skriftliga 

uppgifter: 1–5 

 

Praktiska 

uppgifter: 3–8 

 Lärare kan fråga efter 

ord där bokstaven som 

de arbetar med finns 

med i början, mitten 

eller slutet. 
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Bågen 

Arbetsbok  

O, A, L, V, U, I, M, 

R, E, S, N, Ö, Ä, F, 

H, T, Å, B, G, J, Y, P, 

K, D, C, X, Z, Q, W 

Skriftliga 

uppgifter: 3–6  

 

Praktiska 

uppgifter: 2  

Eleverna börjar med att 

sätta ihop bokstäver de 

har jobbat med för att 

sedan skriva ner dem i 

arbetsboken. Eleverna 

får även lyssna vart i 

ordet de hör bokstaven 

som de arbetar med.  

På arbetsbladet 

förekommer det en 

bokstavsbild som 

kopplas till 

bokstaven eleverna 

arbetar med. Se 

bilaga 1. 

Bågen 

Lärarhandledning 

Samma som 

arbetsboken. 

Skriftliga 

uppgifter: 2 

 

Praktiska 

uppgifter: 4 

När klassen arbetar 

med en bokstav får de 

berätta vart i ordet de 

hör bokstaven, i 

början, mitten eller 

slutet.  

 

Bokstavslandet 

Arbetsbok 

L, E, B, O, M, A, S, 

Å, N, U, F, I, R, Y, V, 

W, Ä, H, T, K, Q, G, 

P, C, Z, J, D, Ö, X 

Skriftliga 

uppgifter: 2–4 

 

Praktiska 

uppgifter: 0 

Eleverna får skriva vart 

i ordet de hör 

bokstaven de jobbar 

med.  

Ingen specifik 

bokstavsbild 

förekommer i 

materialet. 

Bokstavslandet 

Lärarhandledning 

Samma som 

arbetsboken. 
Skriftliga 

uppgifter: 1–2  

 

Praktiska 

uppgifter: 7–11 

Eleverna får träna på 

att ljuda ihop ord som 

består av bokstäverna 

de arbetat med.  

 

 

När bokstavsföljden studeras besvaras första frågeställningen. Där undersöks om det finns 

någon skillnad eller likhet i hur bokstäverna introduceras för eleverna. Detta görs för att se 

vilka bokstäver läromedelsförfattarna anser är de bästa att börja med för eleverna. 

 

Nästa punkt som ska undersökas är hur många uppgifter per bokstav det finns i läromedlen, 

då besvaras den första och andra frågeställningen. Studien vill ta reda på hur mycket eleverna 

får träna på bokstaven och avkodningen. En intressant aspekt är att se vilka likheter och 

skillnader materialen har när det gäller antalet uppgifter. I undersökningen av läromedlen 

delas uppgifterna upp i skriftliga och praktiska övningar. Det skriftliga är när eleverna får 

skriva i arbetsboken och de praktiska övningarna är när eleverna får klippa, klistra eller utföra 

någon form av rörelseövning. 

 

Nästa punkt undersöker hur läromedlen introducerar avkodning för eleverna, om bokstäverna 

som de börjar att lära sig även är de bokstäver som de börjar att ljuda ihop. Hur uppgifterna är 

utformade är även en intressant aspekt. Här besvaras andra frågeställningen.  

 

Den fjärde och sistnämnda punkten är med eftersom en del läromedel använder sig av någon 

typ av bokstavsbilder. Bilderna ska hjälpa eleven att koppla ihop bokstavsljudet med 
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bokstaven, vilket är en form av multimodalitet. Eftersom multimodalitet innebär att 

exempelvis bilden ska förtydliga texten bör det vara elevnära bilder. I vissa fall kan bildernas 

motiv vara svåra att identifiera för eleven vilket kan förvirra eleverna istället. Här besvarar 

undersökningen den tredje frågeställningen. 

6.1 Läs med oss (1998)  

Som man kan urskilja i tabell 2 innehåller arbetsboken mest skriftliga övningar och inte så 

många praktiska övningar. Första sidan för respektive bokstav i arbetsboken ser relativt 

likartade ut. Eleven får spåra bokstaven och skriva den upprepade gånger i både versaler och 

gemener. Till varje bokstav finns det även en ramsa eller ett rim som har att göra med 

bokstaven de ska arbeta med. Till bokstäverna finns det även en bild bredvid som 

representerar bokstaven. Därefter kommer en sida där eleven ska skriva in vad olika bilder 

föreställer och lyssna efter bokstavsljudet. Om de kan skriva hela ordet får de göra det, annars 

skriver de bara bokstaven i rätt ruta. I denna övning tränar eleverna på fonologisk 

medvetenhet. I varje kapitel varierar de sista sidornas upplägg. Där kan finnas exempelvis 

korsord, skrivövningar, ordbilder, till exempel en/ett, jag, kan, och, är, du/inte, har, nej samt 

avkodningsträning.  

 

Tabell 2: läromedelstabell för Läs med oss 

 Bokstavsföljden Uppgifter per 

bokstav 

Träna 

avkodning 

Bokstavsbilder 

Läs med oss 

Arbetsbok 

Min egen bok 

O, L, E, S, A, R, N, 

I, V, M, T, Ä, P, U, 

H, K, J, Å, Y, F, B, 

Ö, G, C, D, X, Z, W, 

Q 

Skriftliga 

uppgifter: 4–6  

 

Praktiska 

uppgifter: 1–2 

Eleverna får börja 

med att skriva var i 

ordet de hör den 

aktuella bokstaven.  

Finns i arbetsboken. 

Se bilaga 1. 

Läs med oss 

Lärarens bok 

Samma som 

arbetsboken. 
Skriftliga 

uppgifter: 5 

 

Praktiska 

uppgifter: 4 

Eleven får träna i 

arbetsboken på att 

lyssna själva efter 

vilken bokstav som 

finns i orden. 

 

 

Lärarens bok börjar med en introduktion i hur eleverna lär sig läsa och skriva. Därefter följer 

en beskrivning på de läseböcker som hör till materialet. Det finns tre olika nivåer på 

läseböcker där Olas bok är till för dem som inte har knäckt den alfabetiska koden. Elsas bok 

är till för dem som kan den grundläggande avkodningen och till sist är det Leos bok som är 

till för de läskunniga eleverna. Lärarens bok tar upp exempel på hur lärare kan arbeta med 

bokstäverna. Till varje bokstav finns det exempel på övningar som klassen kan utföra. Dessa 

övningar är både praktiska och skriftliga, och som vi utläser från tabell 2 innehåller lärarens 

bok till största delen praktiska övningar. På ett uppslag finns det ett planeringsschema med 



 

21 

 

alla bokstäver med tips på teman och lästexter att arbeta med. Till varje bokstav visar lärarens 

bok en arbetsgång med fem steg som läraren kan följa. Den börjar med att eleven ska spåra 

bokstaven på ett papper, därefter ska eleven måla bokstaven på stora tavlan samt ringa in 

bokstaven på en tidningssida. Steg nummer tre är att eleven ska rita bokstaven med kritor på 

ett papper. Efter det ska eleven vika ett A4- papper två gånger för att få rader och skriva 

bokstaven med gemener på ena sidan och med versaler på den andra sidan. Vokaler skrivs 

med röd penna och konsonanter med svart penna. Sista steget är att eleven ska skriva fint i sin 

egen bok. Till varje bokstav finns det även förslag på bilduppgift, till exempel kan de rita en 

ek till bokstaven E. Det finns även förslag på lekar till drama och idrott, tips på 

högläsningsböcker och även förslag på sånger klassen kan sjunga. Sist i Lärarens bok finns 

det högläsningstexter och kopieringsunderlag. Exempel på kopieringsunderlag är 

planeringsschema, förkunskapskontroll och ordbilder.       

6.2 Kråke i skolan (2008) 

Vi kan urskilja att Kråke i skolans arbetsbok är utformad efter alfabetisk ordning. Lärarna får 

arbeta med bokstäverna i vilken ordning de vill, men Lidén (2008a) förespråkar att 

bokstäverna ska läras in efter en specifik ordning (se tabell 3), eftersom övningarna blir mer 

utmanande och mer innehållsrika efter denna arbetsgång. Varje bokstav introduceras på två 

uppslag förutom bokstäverna Q, Z och W som endast har ett uppslag. Från tabell 3 kan man se 

att i Kråkes arbetsbok finns det mellan två och fem skriftliga uppgifter till varje bokstav. Till 

vissa uppgifter finns det flera moment som gör att eleverna får träna upprepade gånger på 

samma sak. Första uppslaget för varje bokstav är utformat så att bokstavsramsan från Kråkes 

läsebok finns presenterad.  

 

Tabell 3: läromedelstabell för Kråke i skolan 

 Bokstavsföljden 

 

Uppgifter per 

bokstav 

Träna 

avkodning 

Bokstavsbilder 

Kråke i skolan 

Arbetsbok 

A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J, K, L, M, N, 

O, P, Q, R, S, T, U, 

V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö 

Skriftliga 

uppgifter: 2–5  

 

Praktiska 

uppgifter: 1–2 

Eleverna börjar med 

att skriva in vart i 

orden de hör den 

aktuella bokstaven. 

De får sedan skriva 

korta ord där 

bokstaven finns med 

i. 

Bokstavsbild finns i 

arbetsboken kopplat 

till varje bokstav.  

Se bilaga 1. 

Kråke i skolan 

Lärarhandledning 

 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, 

W. 

Skriftliga 

uppgifter: 1–5 

 

Praktiska 

uppgifter: 3–8 

 Lärare kan fråga 

efter ord där 

bokstaven som de 

arbetar med finns 

med i början, mitten 

eller slutet. 
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Under ramsan finns en stor ruta där eleverna kan rita, skriva eller klistra in föremål som har 

med ramsan eller bokstaven att göra. I denna ruta får eleverna arbeta praktiskt med bokstaven 

genom att rita eller klippa och klistra. Högst upp på andra sidan finns det en bokstavsbild som 

representerar varje bokstav, det står även under bilden vad den föreställer. Bredvid 

bokstavsbilden kan eleverna spåra den aktuella bokstaven för att därefter skriva den i både 

versaler och gemener. På denna sida tränar de på sin motoriska förmåga. Längst ner på 

sidorna finns ett bokstavståg där den aktuella bokstaven saknas. Här får eleverna se var i 

alfabetet bokstaven kommer. De får även skriva in bokstaven i tågvagnen. 

 

På andra uppslaget ska eleverna på första sidan dra streck till de bilder där de hör att 

bokstaven finns. Andra övningen består av bilder som eleven ska skriva under. Det finns rutor 

under bilderna och om eleverna kan skriva hela ordet får de göra det, annars skriver de den 

aktuella bokstaven i rätt ruta där de hör bokstavsljudet. I dessa uppgifter får eleven träna på 

den fonologiska medvetenheten genom att först lyssna efter vilka bilder som har bokstaven i 

sig, för att därefter försöka skriva eller ljuda ihop orden till bilder. Den fjärde och sista sidan 

för bokstaven de arbetar med ser olika ut för varje bokstav. Den sidan ökar i svårighetsgrad 

beroende på hur många bokstäver de lärt sig. Denna sida kan bestå av att bland annat göra ett 

spel, känna igen bokstaven samt träna att avkoda kortare ord.   

 

Bokstavsbilderna som hör till varje bokstav i Kråke i skolan, (se bilaga 1) är utformade på så 

sätt att eleverna kan koppla dem till sitt vardagsliv. Bokstavsbilderna återkommer även i 

läseboken i stort sett till varje bokstav. Bilderna som används är ofta matrelaterade eller i 

form av djur, vilket gör att det är någonting som barnen känner igen.  

 

I tabell 3 kan man utläsa att lärarhandledningen består av fler praktiska övningar som lärare 

kan använda i undervisningen. I inledningen nämner Lidén (2008a) att denna bok kan 

användas som en inspirationskälla. Lärare får tips och idéer om hur de kan arbeta med varje 

bokstav. Det finns tips och idéer som kan användas till samtliga bokstäver och exempel på 

övningar är alliteration, vilket innebär att eleverna försöker hitta på meningar som endast 

består av ord som börjar med bokstaven de arbetar med. En annan övning är att spåra 

bokstaven, vilket kan göras i luften, på tavlan eller med till exempel lera. Lärare kan använda 

sig av diktering för att öva på stor bokstav, punkt samt mellanrum. Eleverna får säga en 

mening var som sedan skrivs ner till en berättelse och delas ut till barnen. Detta skapar en 

förståelse för sambandet mellan ljud och bokstav eftersom det som sägs först blir bokstäver, 

ord och sedan meningar. Till sist finns det även memory där eleverna ska para ihop stor och 

liten bokstav, eller bild och ordkort med varandra. Därefter finns det till varje enskild bokstav 

ett uppslag där författaren ger förslag på hur lärare kan arbeta med den specifika bokstaven. 

Det finns bland annat diskussionsfrågor till läseboken, boktips samt förslag på rörelser och 

lek. Längst bak i boken finns det kopieringsunderlag till läraren att använda. Tanken är att en 

klass ska arbeta med en bokstav i en vecka. 
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Kråke i skolans läsebok är uppbyggd med en rimmad vers i början, det är även samma vers 

som finns i arbetsboken. Under versen finns en bild som eleverna kan diskutera och samtala 

om. På andra uppslaget finns tre ordbilder samt en text som hör till bilden. Texten finns i två 

nivåer, en enklare och en mer avancerad. I lärarhandledningen förespråkar Lidén (2008a) att 

försöka besöka skolbibliotek och att läsa högt för eleverna. Detta är en viktig del av 

läsinlärningen för att barnen ska bli nyfikna och få en vilja att läsa.     

6.3 Bågen (2010) 

Bågen består av sju mindre arbetsböcker som behandlar fyra bokstäver vardera. Orden som 

eleverna kan bilda med hjälp av bokstäverna som introducerats är ljudenligt stavade med 

varannan vokal och varannan konsonant. Alla arbetsböcker är upplagda på samma sätt, den 

första är däremot något enklare än de andra. Alla böcker har tre sidor per bokstav, förutom 

den första boken som har två sidor. På den första sidan för varje bokstav ska eleverna spåra 

bokstaven först med fingret, sedan med fem färger. På andra sidan ska eleverna skriva 

bokstaven fint upprepade gånger i både versaler och gemener. På tredje sidan sätter eleverna 

ihop de bokstäver de jobbat med och bildar ord som de sedan målar bilder till. I slutet av varje 

arbetsbok finns sidor där eleverna får träna på att skriva och sätta ihop ord till bilder som 

antingen finns i boken eller som de får måla själva. Sista sidan i arbetsboken ska eleverna läsa 

ord som finns på sidan för någon i klassrummet och sedan ska de välja vilket ord som var 

enklast, respektive svårast att läsa för att därefter måla dessa ord i en ruta. När eleverna har 

gjort en bokstav i arbetsboken går eleverna vidare och arbetar med bokstaven i ett arbetshäfte. 

 

Tabell 4: läromedelstabell för Bågen 

 Bokstavsföljden Uppgifter per 

bokstav 

Träna 

avkodning 

Bokstavsbilder 

Bågen 

Arbetsbok  

O, A, L, V, U, I, M, 

R, E, S, N, Ö, Ä, F, 

H, T, Å, B, G, J, Y, 

P, K, D, C, X, Z, Q, 

W 

Skriftliga 

uppgifter: 3–6  

 

Praktiska 

uppgifter: 2  

Eleverna börjar med 

att sätta ihop 

bokstäver de har 

jobbat med för att 

sedan skriva ner 

dem i arbetsboken. 

Eleverna får även 

lyssna vart i ordet de 

hör bokstaven som 

de arbetar med.  

På arbetsbladet 

förekommer det en 

bokstavsbild som 

kopplas till 

bokstaven eleverna 

arbetar med. Se 

bilaga 1. 

Bågen 

Lärarhandledning 

Samma som 

arbetsboken. 
Skriftliga 

uppgifter: 2 

 

Praktiska 

uppgifter: 4 

När klassen arbetar 

med en bokstav får 

de berätta vart i 

ordet de hör 

bokstaven, i början, 

mitten eller slutet.  
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På den första sidan i detta häfte får eleverna fylla i alla fält som bokstaven finns i. Detta bildar 

ett motiv som har med bokstaven att göra, det blir som en bokstavsbild. På andra sidan i häftet 

ska eleverna känna igen den specifika bokstaven i en samling med andra bokstäver. På den 

tredje sidan ska eleverna med hjälp av bilder uppfatta bokstavsljud. Om de kan skriva hela 

ordet får de göra det, annars skriver de bara bokstaven under de bilder där den finns. I denna 

övning finns det alltid minst två bilder som inte innehåller bokstavsljudet. Till vissa 

arbetsblad finns det även en fjärde sida som till exempel kan innehålla arbete med att skriva 

meningar, skriva och rita till bokstaven samt upptäcka fel i meningar. Efter att eleverna 

arbetat med arbetsboken del fyra kan läraren ge dem en egen bok där de skriver och ritar 

berättelser. 

 

Lärarhandledningen för Bågen börjar med ett uppslag som beskriver hur materialet är upplagt. 

Materialet förespråkar att eleverna i förskoleklass ska ha arbetat med Bornholmsmetoden. 

Innan klassen startar upp vill materialet att läraren ska föra ett samtal med respektive elev där 

läraren utvärderar vad eleven kan. Det finns ett färdigt häfte med fyra sidor där läraren kan se 

bland annat hur många bokstäver eleven kan, om den kan skriva egna ord samt om den kan 

ljuda ihop kortare ord. En annan övning i lärarhandledningen som eleverna kan utföra till 

varje bokstav är att placera ut bilder på rätt plats på ett underlägg med spalter. De ska placera 

bilden beroende på om de hör bokstaven i början, mitten eller slutet av ordet. I denna övning 

tränar eleverna på sin fonologiska medvetenhet. Sist i lärarhandledningen finns det 

kopieringsunderlag som behandlar bland annat ”min bok” samt underlägget till bildlådan som 

hör till materialet.  

 

I Bågen finns det mini-böcker som eleverna kan läsa, de första böckerna innehåller endast åtta 

bokstäver. Även i dessa böcker är orden skrivna med varannan konsonant och varannan vokal, 

precis som i arbetsböckerna. I lärarhandledningen nämner författaren vikten av att läsa högt 

för eleverna samt samtala om det klassen läst. Det finns samtalstips som läraren kan använda 

vid till exempel boksamtal. Till materialet finns det även laborativa övningar som memory 

och pussel. Genom dessa spel tränar eleverna på sin språkliga medvetenhet och sin 

samarbetsförmåga. 

6.4 Bokstavslandet (2015) 

Bokstavslandets arbetsbok börjar med att eleverna ska ringa in de bokstäver de kan i alfabetet. 

I det första kapitlet får eleverna lära känna karaktärerna som följer med under hela arbetet 

samt jobba med alfabetet. Till materialet finns det även ett digitalt intro som läraren kan visa 

för eleverna. I detta kapitel får de bland annat träna på finmotoriken när de ska skriva 

karaktärernas namn samt skriva ut i pratbubblor vad de säger till varandra. I tabell 5 ser man 

att i arbetsboken finns det endast skriftliga uppgifter för eleverna att utföra.  
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Tabell 5: läromedelstabell för Bokstavslandet 

 Bokstavsföljden Uppgifter per 

bokstav 

Träna 

avkodning 

Bokstavsbilder 

Bokstavslandet 
Arbetsbok 

L, E, B, O, M, A, S, 

Å, N, U, F, I, R, Y, 

V, W, Ä, H, T, K, Q, 

G, P, C, Z, J, D, Ö, 

X 

Skriftliga 

uppgifter: 2–4 

 

Praktiska 

uppgifter: 0 

Eleverna får skriva 

vart i ordet de hör 

bokstaven de jobbar 

med.  

Ingen specifik 

bokstavsbild 

förekommer i 

materialet. 

Bokstavslandet 
Lärarhandledning 

Samma som 

arbetsboken. 
Skriftliga 

uppgifter: 1–2  

 

Praktiska 

uppgifter: 7–11 

Eleverna får träna på 

att ljuda ihop ord 

som består av 

bokstäverna de 

arbetat med.  

 

 

Till materialet finns det inga speciella bokstavsbilder till bokstäverna. Eleverna arbetar med 

bilder som tillhör kapitlet de läser, men det finns ingen bild som läromedlet tar upp som 

specifik för just den bokstaven. Efter det första kapitlet presenteras bokstäverna två och två 

och de introduceras antingen på en sida eller på ett uppslag var. Det alla bokstavsavsnitt har 

gemensamt är att eleverna först ska försöka höra var i ordet bokstaven finns. Om de kan 

skriva hela ordet får de göra det. Därefter ska eleverna spåra bokstaven med fingret i boken 

och sedan skriva bokstaven med både versaler och gemener. I varje kapitel ska eleverna träna 

på två bokstäver samt speciella ord som hör till kapitlet. Dessa ord kallas för ordbilder, 

eftersom det är ord som barnen inte ska behöva avkoda, utan de ska kunna se vilket ord det är 

automatiskt. När eleverna arbetar med dessa ordbilder får de tidigt avkoda och skriva 

meningar. I slutat av varje kapitel finns det en sida med läsförståelse till kapitlet i läseboken. 

Till vissa kapitel finns det även en uppgift kallad ordförråd där eleverna får träna på att 

avkoda ord som tillhör samma kapitel i läseboken. I läsförståelseuppgifterna får eleverna 

svara på frågor om texten och det får de ibland göra skriftligt och ibland genom att ringa in 

rätt svar. När man kommer till slutet av arbetsboken finns det uppgifter till faktatexterna som 

finns i läseboken, och i arbetsboken tränar eleverna på ordkunskap, läsförståelse, 

bokstavskännedom, skrivande samt avkodning. Kapitlen i arbetsboken är döpta efter det 

digitala material som klassen kan se på i samband med arbetet. 

 

Författarna inleder lärarhandledningen med att skriva om läsutveckling och om varför 

materialet är upplagt som det är. I lärarhandledningen finns mest tips på praktiska övningar, 

vilket man kan se i tabell 5. Lärarhandledningen vill att eleverna ska börja med att se på 

programavsnittet som hör till kapitlet. Därefter går klassen vidare till det digitala introt som 

förbereder dem för arbetet med arbetsboken och läseboken. En laboration som finns i det 

digitala verktyget är bokstavsbutiken. Där letar eleverna efter bokstavsljud, tränar på 

alfabetet, spårar bokstäver samt letar efter den aktuella bokstaven. En annan laboration är 

ordförrådet, där tränar eleverna på ordbilderna som hör till kapitlet. De tränar på sammansatta 

ord och läser orden som finns på ordväggen i arbetsboken, samt tränar de på avkodningen när 

ett ord börjar att ljudas, samtidigt som de försöker lista ut vilket ord det är. Det finns en 
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laboration som heter ”Sjukhuset” där eleverna ska lyssna efter ljud i ordet, samt bilda ord av 

de bokstäver som visas. Den sista laborationen är ”Polisen” och där får eleverna arbeta med 

rim. Här får eleverna träna på att avkoda och öva sin fonologiska medvetenhet. Det är i det 

digitala introt som eleverna får träna på sin avkodning som mest. De ska lyssna var i ordet de 

hör bokstavsljudet och säga hur många ljud (fonem) som ordet har. 

 

I lärarhandledningen nämner Alatalo (2016:14) att alfabetsbilder ska finnas i klassrummet 

med olika färger på vokaler och konsonanter. Att ha bilder till varje bokstav som eleverna kan 

känna igen är också en viktig faktor för att eleverna ska tillägna sig bokstaven. Varje bokstav 

ska introduceras en i taget och helst en bokstav i veckan. Författaren vill att läraren skriver 

bokstaven på tavlan som versal och gemen bredvid varandra. Det finns en bok som heter 

finboken som eleverna kan använda när de har kommit en bit i skrivutvecklingen. Där gör de 

avskrivningsövningar, där de skriver av ord för att automatisera skrivandet och träna på den 

fonologiska förmågan. Till materialet finns det även blå och gröna plattor där eleverna ljudar 

ihop enklare ord med bokstäver de har arbetat med. På plattorna visar linjer hur de ska ljuda 

ihop orden och detta tränar avkodningen. En annan övning är när eleverna arbetar med 

ordväggen då de tränar på ordens form och innehåll. Ordväggen består av ord och bilder som 

eleven finner i läseböckerna, och som kan vara något svårare att avkoda. I lärarhandledningen 

finns det information till varje kapitel om vad som kan göras. Läraren får tips på hur 

arbetsgången kan se ut. 

 

I materialet finns det två läseböcker: en grön som är något enklare, och en röd som är något 

mer avancerad. Böckerna är upplagda på samma sätt, men den röda har mer text och fler ord 

på ordväggen som kommer i början av kapitlet. I den gröna boken finns plattan som eleverna 

använder för att ljuda ihop bokstäver. I den gröna boken finns även de bilder som finns på 

ordväggen över de ord i texten som kan vara svåra för eleverna att ljuda ihop. Den första 

sidan av ett kapitel i båda böckerna har en samtalsbild där klassen pratar om vad som händer 

på bilden. De ska även försöka hitta ord som börjar på bokstäverna som kapitlet handlar om. 

När eleverna ska försöka hitta någonting på bilden som har bokstaven i sig får de träna på sin 

fonologiska medvetenhet.            

6.5 Jämförelse 

Ovan har en systematisk analys av läromedlen som ska jämföras redovisats, först överskådligt 

i en tabell och sedan mer ingående i text. Nedan ska en jämförelse av läromedlen utifrån 

punkterna i läromedelstabellen presenteras. I jämförelsen har Hellspongs (2001:78, 142) 

komparativa och kunskapskritiska analysmetoder använts. 

6.5.1 Bokstavsföljden 

Av de läroböcker som vi har studerat är det ingen som har exakt samma bokstavsföljd som en 

annan. Den största skillnaden gällande upplägget av böckerna är att läroboken Kråke i skolan 
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presenterar bokstäverna i bokstavsordning, men lärarhandledningen förespråkar en annan 

arbetsgång. De andra läromedlen presenterar bokstäverna i en ordning som överensstämmer 

med de tillhörande lärarhandledningarna. En gemensam nämnare i de läromedel som 

analyserats är att de lite mer ovanliga bokstäverna såsom W, Q, Z och X kommer i slutet i 

varje material. Författarna till läroböckerna skriver att anledningen till detta är att dessa 

bokstäver inte är så vanligt förekommande i det svenska språket. Bokstavslandet skiljer sig 

dock från de övriga, då dessa bokstäver kommer utspridda i materialet. 

 

De bokstäver som kommer i början av inlärningen i alla material är O, L samt A, sedan skiljer 

sig läromedlen från varandra. De bokstäver som Läs med oss valt att börja med är vokaler och 

hållkonsonanter (se tabell 1). Enligt författarna ger dessa bokstäver eleverna möjlighet att 

skriva enkla texter. Materialet introducerar de så kallade stötkonsonanterna (se tabell 1) i 

andra halvan eftersom de är svårare ljud för eleverna att ljuda. I lärarhandledningen för Bågen 

motiverar författarna ordningsföljden på bokstäverna på nedanstående sätt: 

 

● Bokstavsljud ska vara så olika som möjligt inom varje del 1–6 

● Ljud som kan förväxlas ska hållas ifrån varandra, till exempel V-F, U-Y 

● Hållkonsonanter introduceras före stötkonsonanter. 

● Former som kan förväxlas ska hållas ifrån varandra, till exempel A-Å, B-D 

● De ovanliga bokstäverna sparas till del sju eftersom de bokstäverna ofta ingår i 

komplicerade ord som är svåra att ljuda. 

 

I Kråke i skolan och Bokstavslandet finns det ingen motivering till varför bokstäverna 

kommer i den ordning som de gör. En likhet man kan utläsa från Läs med oss, Bågen och 

Kråke i skolan är att de börjar inlärningen med att introducera konsonanter med hålljud och de 

vanligaste vokalerna. Bokstavslandet har däremot en stötkonsonant tidigt, men bortsett från 

den börjar även de med hållkonsonanter och vokaler. Troligtvis börjar alla läromedel med de 

bokstäver som varje läromedelsförfattare anser vara de enklaste att ljuda ihop med varandra. 

Hållkonsonanter och vokaler är de bokstäver som ger eleverna de bästa förutsättningarna för 

att lära sig ljuda ihop bokstäver med varandra.     

6.5.2 Uppgifter per bokstav 

Antalet uppgifter som eleverna får arbeta med till varje bokstav i arbetsböckerna är relativt 

lika i alla material. Det rör sig i ett spann på två till sex uppgifter. Under varje uppgift finns 

det olika många moment som ska utföras. Likheterna mellan böckerna är att eleverna får börja 

med att spåra bokstaven de ska arbeta med. I arbetsböckerna finns pilar som visar hur 

eleverna ska spåra och sedan skriva bokstaven. Därefter följer rader där eleverna ska skriva 

välformade bokstäver, både versaler och gemener, med jämna mellanrum. En annan likhet är 

att eleverna ska lyssna efter bokstavsljudet med hjälp av bilder. 
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I arbetsboken Läs med oss ska eleverna efter att ha spårat och skrivit bokstäverna lyssna efter 

det aktuella bokstavsljudet som finns i bilden som visas. Det finns rutor under bilderna där 

eleverna ska skriva in bokstaven i rätt ruta. Om de kan skriva hela ordet får de göra det. I 

materialet finns det mellan nio och tolv moment under denna uppgift. Därefter kommer det 

olika sorters uppgifter som inte direkt hör till den aktuella bokstaven. Eleverna kan med dessa 

uppgifter träna på till exempel korsord, att höra vilka ord som rimmar samt bygga ord av de 

inlärda bokstäverna.  

 

I Kråke i skolan får eleverna på första sidan rita, skriva eller klippa ut någonting som har med 

bokstaven att göra. Efter andra sidan där de spårar bokstaven och sedan skriver den får 

eleverna träna på två uppgifter som handlar om att höra bokstavsljudet. I den första uppgiften 

ska eleverna dra streck till den bild som bokstaven finns i och i den andra uppgiften ska 

eleverna skriva var i ordet bokstaven finns. Dessa uppgifter innehåller sex moment. Om 

eleverna kan skriva hela ordet får de göra det. På sista sidan för varje bokstav ser uppgifterna 

olika ut, och de kan bestå av bilduppgifter eller att skriva klart meningar.  

 

I Bågens arbetsbok får eleverna efter att ha spårat och skrivit bokstäverna bygga ord med 

hjälp av bokstäverna som de jobbat med. När de byggt ord får de även rita bilder till orden. I 

slutet av varje arbetsbok får eleverna träna på att sätta ihop ord till bilder med hjälp av 

bokstäver som de får på kanten av sidan. Sedan ska de läsa ord som de ska rita bild till. I 

Bågen hör det även till ett kompletterande arbetshäfte där eleverna tränar på att höra 

bokstavsljudet till tillhörande bilder. De ska skriva under bilden var i ordet de hör ljudet. Om 

de kan skriva hela ordet får de göra det. I denna uppgift finns det nio moment. I häftet ska 

eleverna även fylla i fält där bokstaven finns, vilket bildar en bokstavsbild. Eleverna ska även 

ringa in bokstaven bland andra bokstäver.   

 

Bokstavslandet skiljer sig från de andra materialen genom att eleverna där först får träna på att 

lyssna efter bokstavsljudet i bilderna som visas. De ska skriva in bokstaven i rätt ruta, om de 

kan skriva hela ordet får de göra det. I denna uppgift finns det mellan fyra och åtta moment. 

Efter detta kommer uppgifter där eleven ska spåra samt skriva bokstaven i versaler och 

gemener. I Bokstavslandet skriver eleverna endast på två rader medan de i de andra materialen 

skriver på fem till sex rader. Efter att eleverna har skrivit kommer det sidor som inte har med 

bokstaven att göra, där eleverna kan få träna på bland annat att skriva meningar, läsförståelse 

samt bilda sammansatta ord. 

 

Den största skillnaden läromedlen emellan är att Bokstavslandet börjar med att eleverna får 

lyssna efter bokstavsljudet till bilder för att sedan spåra och skriva bokstaven. De andra 

läroböckerna börjar med att eleverna får spåra och skriva den aktuella bokstaven för att sedan 

låta eleverna lyssna efter ljudet. En annan skillnad är att arbetsböckerna har mellan två och 

fyra sidor som behandlar den aktuella bokstaven, förutom Bokstavslandet som endast har en 

sida till varje bokstav. I Bokstavslandet får eleverna träna på andra moment och inte bara den 

aktuella bokstaven. Bokstavslandet inriktar sig mycket på läsförståelse och skrivande av egna 
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meningar tidigt i boken. De andra läromedlen specialiserar sig mer ingående på varje bokstav 

och tar upp läsförståelsen något senare eller har det som en övning mer på sidan av.   

6.5.3 Introducera avkodning 

I Kråke i skolan, Bågen och Bokstavslandet tar lärarhandledningen upp att lärarna kan börja 

arbetet med att låta klassen höra var i ordet ett visst ljud finns, om ljudet finns i början, mitten 

eller slutet. Klassen kan tillsammans hjälpa varandra att lista ut var ljudet ska placeras. 

Materialet Läs med oss nämner i lärarhandledningen vikten av att känna till och höra var 

ljudet finns i ett ord. Läromedlet Läs med oss skriver inte ner en specifik övning som de andra 

materialen gör. 

 

Läs med oss introducerar avkodning i läroboken genom att eleverna ska lyssna var i ordet de 

hör bokstaven. Denna övning finns till alla bokstäver. Eleverna ska även i en övning skriva 

punkter för hur många ljud som förekommer i bilden. Därefter får eleverna efter att ha arbetat 

med bokstäverna L och O ljuda ihop ordet LO i arbetsboken. Efter att ha arbetat med de tio 

första bokstäverna i arbetsboken kan eleverna skriva ihop enklare ord. Det är även dessa 

bokstäver som förekommer i Olas bok, vilken är den första läseboken som hör till materialet. 

Då kommer avkodningen tränas med hjälp av läseboken. I kapitlen för vissa bokstäver finns 

det även ordbilder som ska tränas in. Dessa ordbilder hjälper barnen att känna igen några 

vanligt förekommande ord som kan innehålla bokstäver de ej gått igenom än. Detta hjälper 

eleverna att läsa en text.  

 

I Kråke i skolan introducerar arbetsboken avkodning genom att eleverna ska dra streck till den 

bild som har bokstaven i sig. I nästa uppgift ska eleverna placera ut bokstaven de arbetar med 

i rätt ruta under en bild. Om de kan skriva hela ordet får de göra det. Dessa uppgifter finns till 

alla bokstäver förutom C, Q, W och Z. Det förekommer även andra uppgifter som tränar 

avkodningen, till exempel dra streck mellan ord som rimmar, ringa in rätt ord till frågan samt 

skriva klart meningar med ord som står längre ner på sidan. Arbetsmaterialet har även en 

läsebok med olika nivåer där eleverna får träna sin avkodningsförmåga.  

 

I Bågen får eleverna börja ljuda ihop kortare ord av de bokstäver de arbetar med i varje bok. 

De får därefter bygga ord med bokstäver som de sedan skriver in i sin arbetsbok. I slutet av 

varje arbetsbok, förutom den första, ska eleverna skriva till bilder samt läsa kortare ord som 

de sedan ska måla bilder till. Det finns även mini-böcker där eleverna kan läsa och träna sin 

avkodningsförmåga. Dessa böcker börjar med de bokstäver som eleverna har jobbat med, för 

att sedan bli mer avancerade.  

 

I arbetsmaterialet Bokstavslandet får eleverna börja med att skriva in bokstaven de arbetar 

med i rätt ruta under en bild. Om de kan skriva hela ordet får de göra det. Denna uppgift finns 

i arbetsboken till varje bokstav förutom Q och W. Eleverna får även tidigt i materialet avkoda 

något svårare ord som de ska sätta in i ett sammanhang. De ska till exempel dra streck från en 
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mening till rätt bild samt skriva meningar med ord som finns på sidan. De får även skriva och 

läsa ord som de arbetar med som ordbilder. Materialet börjar relativt enkelt för att sedan bli 

svårare desto längre bak i boken man kommer.  

6.5.4 Bokstavsbilder i läroböckerna 

Som man kan utläsa från tabell 1 ser man att Bokstavslandet är det läromedel som saknar 

bokstavsbilder. De andra tre läromedlen har på något sätt bokstavsbilder. Bokstavsbilder ska 

hjälpa eleverna att koppla ihop bokstav med ord och bild. Därför är det viktigt att ha bilder 

som eleverna kan relatera och känna till. I bilaga 1 har vi sammanställt vilka bokstavsbilder 

som representerar vilken bokstav i respektive läromedel. Man kan utläsa att ett fåtal bokstäver 

kan ha samma motiv i vissa läromedel, men till största delen skiljer de sig åt.  

 

Kråke i skolan har temat natur och mat genomgående i boken. Bågen har temat natur på 

bilderna. Det som är bra med teman som natur och mat är att det oftast är någonting som 

barnen kan känna igen och relatera till. Bilderna ska hjälpa eleverna att koppla ihop bokstaven 

med dess ljud. Det vi kan se som nackdel i dessa material är att Kråke i skolan använder sig 

av bokstavsbilden Ek till bokstaven E, och Bågen använder bokstavsbilderna Al och Ek till 

bokstäverna A respektive E. Detta kan göra det svårt för eleverna eftersom de endast ser ett 

träd, och inte en specifik typ av träd. Om man istället ser till materialet Läs med oss ser man 

inget tema. Bilderna föreställer allt från djur och namn på personer till känslor. Dessa 

bokstavsbilder är kopplade till en ramsa som böckerna har i början av varje bokstav. Dessa 

bokstavsbilder skiljer sig mycket från vad de andra läromedlen använder sig av. Detta kan ha 

att göra med att det här läromedlet är äldre än de andra.     
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7. Diskussion 

I denna del presenteras tankar kring jämförelsen i en resultatdiskussion med 

frågeställningarna som underrubriker. Avslutningsvis finns det en metoddiskussion. 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 I vilken ordning introduceras bokstäverna i läromedlen? 

I resultatkapitlet framkommer att inget av de läromedel som undersökts har samma 

bokstavsföljd. Dock kam man se att de flesta läromedlen har samma bokstäver i början, men 

de introduceras i olika ordningsföljd. I läromedlen, precis som Längsjö och Nilsson (2005:54) 

tar upp, introduceras bokstäverna i en ordning där en bokstav som är enklare att forma och är 

vanlig i det svenska språket tas upp tidigt. De bokstäver som läromedlen anser är enklare att 

forma för eleverna samt enklare att ljuda ihop är O, L, A och S. Elbro (2006:104) menar att 

barn har lättare att lära sig läsa om de mest vanligt förekommande bokstäverna tas upp i 

början. Om de mindre vanligt förekommande bokstäverna tas upp tidigt går det långsammare 

i läs- och skrivinlärningen.  

 

Det är skillnad på bokstavsföljden då det är upp till läromedelsförfattarna att välja den 

ordning som de anser är den bästa för eleverna. Antagligen introducerar författarna 

bokstäverna i den ordning som de tycker gör det enklast för eleverna att lära sig att ljuda ihop 

kortare ord.  

 

Bågen-materialet har en tydlig förklaring till bokstavsordningen i lärarhandledningen. 

Materialets förklaring liknar Fridolfssons (2015:118) argumentation eftersom de nämner 

vikten av att introducera bokstäverna i en ordning som minskar risken för eleverna att blanda 

ihop dem. Det skulle varit intressant om de övriga läromedlen hade en förklaring till den 

valda bokstavsordningen eftersom det kan ge materialet större trovärdighet. Det man kan 

urskilja är att författarna till läromedlen till största del har tänkt på detta även om vissa 

bokstäver med liknande ljud kommer nära varandra. Även om de övriga läromedelsförfattarna 

inte skriver ut sina tankegångar kring bokstavsföljden kan en antydan av Fridolfssons (2015) 

tankar urskiljas. I analysen av läromedlen kan man se att alla läroböcker förutom 

Bokstavslandet väljer att ta upp alla de ovanligaste bokstäverna såsom W, X, Z och Q i slutet 

av arbetsgången. Bokstavslandet har valt att sätta dessa bokstäver tillsammans med andra 

bokstäver som låter liknande, till exempel har de bokstaven W tillsammans med V och Q 

tillsammans med K. Detta gör att dessa bokstäver kommer utspridda under arbetsgången 

istället för sist. Utöver detta uppfattas inte något specifikt mönster när det kommer till 

introduktionen av bokstäverna. Fridolfsson (2015:122–123) skriver att bokstäver med visuella 

likheter och bokstäver med auditiva likheter bör läras in med en tids mellanrum då eleverna 

lätt kan blanda ihop dem. 
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Det material som skiljer sig mest från de andra är Bokstavslandet eftersom det lägger ihop 

vissa ljud som är lika varandra istället för att skilja på dem. Exempelvis har läroboken 

bokstäverna C och Z tillsammans. Läroboken tar även upp bokstaven B som är en 

stötkonsonant som nummer tre. Fridolfsson (2015:124) tar upp att stötkonsonanter ska 

introduceras först när eleverna är relativt säkra i sin avkodning. De andra läromedlen tar upp 

stötkonsonanter sent i lärgången, men Bokstavslandet tar upp en stötkonsonant tidigt och det 

är något vi inte förstår. Det skulle ha varit intressant att få mer information av 

läromedelsförfattaren angående detta. Bokstavslandet är det nyaste av alla läromedel och det 

skiljer sig från de andra då det har ett digitalt intro till varje kapitel. Detta material har inte 

tagits med i undersökningen eftersom arbetet fokuseras på läroböckerna. 

 

När materialen introducerar bokstäverna kan man se att de liknar varandra, då arbetsböckerna 

är upplagda på snarlika vis. Eleverna får forma bokstaven, de får lyssna och placera ut 

bokstaven under en bild och de får sedan göra en uppgift som hör till bokstaven. Enligt 

Fridolfsson (2015:120) får inte bokstavsinlärningen bli en övning där eleverna endast kopierar 

och skriver av. Hon skriver att det är en bra introduktion att forma bokstäver, men sedan 

måste bokstaven in i ett sammanhang. De första övningarna i arbetsböckerna är upprepande 

och risken finns att eleverna bara skriver av och inte finner övningen givande. 

Läromedelsförfattarna har tänkt på detta och utformat läromedlen så att den sista övningen 

sätter bokstaven i ett sammanhang, där eleverna får bygga vidare på sina kunskaper vilket är 

viktigt för att utmana sin bekvämlighetszon enligt det sociokulturella perspektivet (Säljö 

2014:305). I början går läraren igenom bokstaven och har en genomgång med klassen, för att 

sedan låta eleverna arbeta i arbetsboken. Vygotskij nämner i sin teori vikten av att eleverna 

får stöd av läraren för att sedan jobba själva, detta är ett samspel mellan lärare och elev som är 

viktigt i det sociokulturella perspektivet.     

7.1.2 Hur introducerar läroböckerna eleverna för avkodning? 

Alla läromedel som analyseras i denna studie tycks introducera avkodningen på liknande sätt. 

Materialen har uppgifter som tillgodoser fonologisk medvetenhet och avkodning tidigt. I 

årskurs 1 bör eleverna infinna sig på det som Høien och Lundberg (2013:48–49) beskriver 

som det alfabetisk-fonologiska stadiet. Läroböckerna som studerats har uppgifter som gör att 

eleverna tränar på avkodning på detta vis. En uppgift som finns i alla analyserade läroböcker 

är att eleverna ska placera ut bokstäver på rätt plats. Materialen hade även denna övning i 

introduktionen. Detta är bra eftersom det ger läraren en bra översikt över var eleverna 

befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. 

 

Nästa fas som Høien och Lundberg (2013:49) skriver om i läs- och skrivutvecklingen är det 

ortografisk-morfemiska stadiet, som syftar till att eleven får en mer automatiserad 

ordavkodning. Här ska eleverna förstå textens innehåll och inte bara läsa den. De första 

läromedlen som eleverna får kontakt med i årskurs 1 måste bidra med goda förutsättningar för 
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att eleverna ska få en chans att utveckla sin avkodningsförmåga, vilket dessa läromedel som 

undersökts har bidragit till. Materialen börjar med att introducera avkodning i arbetsboken, 

för att sedan koppla till enklare texter som finns i form av kortare textböcker. Precis som 

Gough och Tunmer (1989:6–10) skriver om The simple view of reading måste eleverna kunna 

avkoda och förstå texten för att uppnå god läsförståelse. Därför är upplägget bra när eleverna 

först får lära sig bokstäverna och deras ljud, för att sedan avkoda och till slut läsa texter som 

de ska förstå. Det är viktigt att eleverna tidigt får kontakt med kortare texter som de kan läsa 

och diskutera. I och med det nya kunskapskravet som tillkommit i årskurs 1 där eleverna ska 

kunna använda helordsläsning och läsa enklare texter för att sedan prata om dem (Skolverket 

2017:258) är det relevant att texter kommer in i läroböckerna tidigt. Ur det sociokulturella 

perspektivet är det som nämnts tidigare viktigt att bygga vidare på elevernas kunskaper. De 

måste först veta hur bokstäverna låter var för sig, för att sedan kunna ljuda ihop dem till ord.  

 

Något som skiljer sig mellan de olika läromedlen är att Bokstavslandet är utformat så att 

eleverna ska skriva meningar redan från de första sidorna i arbetsboken. Det är generellt mer 

skrivande för eleverna i Bokstavslandet jämfört med de andra läromedlen. Detta kan ha att 

göra med att Bokstavslandet är relativt nytt och försöker anpassa sig efter det nya 

kunskapskravet som tillkommit för årskurs 1. I de andra läromedlen får eleverna börja skriva 

kortare ord för att sedan skriva kortare meningar.   

7.1.3 Hur använder läromedlen bokstavsbilder?  

I läromedlen som undersökts har alla förutom Bokstavslandet någon form av bokstavsbilder. I 

Bokstavslandets lärarhandledning skriver Alatalo (2016:14) att det är viktigt att ha bilder till 

varje bokstav i klassrummet, därför är det märkligt att det inte förekommer några 

bokstavsbilder i materialet. Läs med oss har bokstavsbilder som är svåra för eleverna att knyta 

an till. Det kan vara namn på personer eller bilder som kopplas till ramsan som hör till 

bokstaven. Detta gör det svårt för eleverna att koppla ihop bild med bokstav. Bokstavsbilder 

ska främja bokstavsinlärningen genom att det är bilder som barnen kan känna igen och sedan 

minnas. Om eleverna minns vilken bild som hör till vilken bokstav kan de även minnas hur 

bokstaven låter med hjälp av bilden. Om eleverna förstår vad bilden visar och kan koppla ihop 

det till rätt bokstav gör det att eleverna enklare förstår, vilket gör dem mer motiverade till att 

fortsätta utvecklas. Ivarsson (2008:26) nämner att det är viktigt att eleverna motiveras att 

fortsätta läsa. Om det är en bild som eleverna inte förstår eller kan koppla till egna 

erfarenheter hjälper den inte, utan kan till och med stjälpa eleven i inlärningsprocessen.  

 

Kråke i skolan samt Bågen har lämpligare bokstavsbilder som gör att eleverna kan koppla 

ihop dem till sin vardag. Det är problematiskt att Bågen har en bild på en al på bokstaven A 

och både Bågen och Kråke i skolan har en bild på en ek på bokstaven E. Här ser troligtvis 

eleverna ett träd och inte en specifik sorts träd. Det krävs mycket förkunskap för att eleverna 

ska veta att det är ett specifikt sorts träd. Utöver detta är bilderna elevnära och någonting 

eleverna kan relatera till. Pragmatismens John Dewey (Säljö 2014:291) ansåg att skolan ska 
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sammanföra elevernas vardagliga liv och erfarenheter med skolan så att det inte blir två olika 

världar.  

7.2 Metoddiskussion  

I arbetet med att jämföra läromedel är det en fördel att materialet redan finns och det inte är 

någonting vi behöver framställa. Det är positivt att ha materialet nära till hands eftersom det 

gör det enklare att gå tillbaka i materialet när som helst. Det är enklare att bläddra fram och 

tillbaka i ett material som redan är klart och har en tydlig sidhänvisning istället för egna 

anteckningar från exempelvis en intervju.   

 

I denna studie jämförs fyra läromedel med varandra eftersom vi vill se hur olika material är 

uppbyggda. En sammanställning är gjord i en tabell (se tabell 1) för att man ska få en tydlig 

översikt. Att välja endast ett läromedel och djupdyka i detta hade kunnat vara ett alternativ, 

eftersom det hade gett en klarare bild av hur ett läromedel arbetar med läs- och 

skrivinlärningen. Men det skulle vara mer intressant att analysera och jämföra flera olika 

läromedel för att ge en bredare bild av hur lärare kan arbeta med läs- och skrivinlärningen. Att 

välja fler läromedel än de vi valt och jämföra med varandra för att få en ännu bredare översikt 

över hur läromedel kan se ut var också ett alternativ. Men vi kände att det skulle bli en för stor 

uppgift då vi hade begränsat med tid. Om fler läromedel skulle ha jämförts skulle inte 

möjligheten finnas att gå in lika djupt på varje läromedel, vilket vi kände att vi ville göra.  

 

En nackdel som kan urskiljas i arbetet är att bara läromedel undersökts och inte någon intervju 

med verksam lärare gjorts. Intervju med verksamma lärare kunde ha gjorts för att få deras 

uppfattning om läromedlen och vad de ser som positivt och negativt med respektive 

läroböcker. Men med intervjuer med lärare skulle det behövts ett flertal intervjuer då några få 

inte gett en rättvis bild av läromedlen, det blir då bara deras personliga åsikter. Genom att 

granska läromedlen med objektiv syn blir bilden av läromedlen rättvis. En annan aspekt skulle 

ha varit intervjuer med läromedelsförfattarna och ställt frågor om hur de tänkt när de 

producerat läromedlen. Detta skulle gett en ännu säkrare bild av läroböckernas uppbyggnad. 

Men vi anser ändå att vår undersökning gett oss bra förutsättningar för att göra en trovärdig 

jämförelse av dessa valda läromedel.    
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8. Slutsatser och vidare forskning 

Syftet med vår undersökning är att analysera läs- och skrivinlärningen utifrån fyra olika 

läromedel för elever i årskurs 1. Studien vill urskilja likheter och skillnader som finns 

läromedel emellan genom en jämförelse. Ett övergripande resultat i arbetet är att det inte 

förekommer någon specifik bokstavsföljd som läromedlen förhåller sig till. Den likhet som 

synliggörs i analysen är vilka bokstäver som läroböckerna börjar, respektive slutar med. 

Läroböckerna har en egen bokstavsföljd utifrån läromedelsförfattarnas tycke. Punkten 

uppgifter per bokstav är i stort sett lika i alla läromedel. Alla material har mest skriftliga 

uppgifter i arbetsboken, och sedan finns det praktiska uppgifter i lärarhandledningen. Antalet 

uppgifter var relativt lika eftersom det finns olika många moment under varje uppgift. När det 

kommer till avkodning i läroböckerna introduceras det på ett likvärdigt sätt. Läromedlen 

använder sig av samma sorts uppgifter för att introducera avkodningen. Till sist har det 

undersökts hur bokstavsbilder används av läromedlen. Resultatet visar att Bokstavslandet inte 

har några bokstavsbilder men att de andra tre läromedlen tillämpar det.  Kråke i skolan samt 

Bågen har bokstavsbilder som är elevnära och igenkänningsbara för eleverna. Däremot hade 

Läs med oss inte lika elevnära bilder.  

 

Avslutningsvis kan vi säga att det har varit intressant och lärorikt att undersöka dessa 

läromedel utifrån våra frågeställningar. Eftersom det inte tycks finnas någon bestämd ordning 

på bokstävernas introduktion vore det intressant att undersöka detta vidare. Det skulle vara 

intressant om mer forskning gjordes för att se om någon specifik bokstavsföljd underlättar 

elevers läs- och skrivinlärning.  

 

 

 

 

 



 

36 

 

9. Referenslista 

Ahl, Linda, Hoelgaard, Lena & Koljonen, Tuula (2013). Lärarhandledning för inspiration och 

kompetensutveckling [Elektronisk resurs]. Nämnaren. 4, 43-47 
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-24003 

Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2015). Handbok i kvalitativa metoder. 2., [utök. och 

aktualiserade] uppl. Stockholm: Liber 

Alatalo, Tarja (2016). Livet i Bokstavslandet. åk 1, Lärarhandledning. 2 uppl. Stockholm: 

Liber 

Alatalo, Tarja (2011). Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3 [Elektronisk resurs] : Om 

lärares möjligheter och hinder. Diss. , 2011 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-6493 

Andersen, Ib (2012). Den uppenbara verkligheten: om kunskapsproduktion i 

samhällsvetenskaperna. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Annell, Birgitta & Lundberg, Ingvar (red.) (1985). Läs med oss. [Åk 1], Lärarens bok. 

Stockholm: Natur och kultur 

Benoit, Monica, Annell, Birgitta & Lundberg, Ingvar (red.) (1998). Läs med oss. [Åk 1], Nya 

min egen bok. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur 

Berg, Elisabeth (2011). Läs- och skrivundervisning: teorier, trender och tradition. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Björkvall, Anders (2009). Den visuella texten: multimodal analys i praktiken. Stockholm: 

Hallgren & Fallgren 

Bryman, Allan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2. uppl.). Malmö: Liber. Calderon, 

A. (2015).  

 

Ellefson, Michelle R., Treiman, Rebecca & Kessler, Brett. (2008). Learning to label letters by 

sounds or names: A comparison of England and the United States. Journal of Experimental 

Child Psychology. 20 maj.  https://www-sciencedirect-

com.webproxy.student.hig.se/science/article/pii/S0022096508000817 

(Hämtad 2018-03-19). 

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-24003
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-6493
https://www-sciencedirect-com.webproxy.student.hig.se/science/article/pii/S0022096508000817
https://www-sciencedirect-com.webproxy.student.hig.se/science/article/pii/S0022096508000817


 

37 

 

Hur väljs och kvalitetssäkras läromedel? Stockholm: Skolverket (2015). Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/temalaromedel/hur-valjs-och-

kvalitetssakras-laromedel-1.181769 Hämtad: 20180213 

 

Elbro, Carsten (2004). Läsning och läsundervisning. 1. uppl. Stockholm: Liber 

Englund, Boel. (1999). Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande. Pedagogisk Forskning 

i Sverige 1999, årg. 4, nr. 4 

Fridolfsson, I. (2008). Grunderna i läs- och skrivinlärning. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

44  

 

Fridolfsson, Inger (2016). Vallmomodellen: balanserad läs- och skrivinlärning. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

 

Gough, Philip, Tunmer, William. (1989). Decoding, Reading, and Reading Disability. vol 7: 

RASE article. Tillgänglig via:  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.905.7606&rep=rep1&type=pdf 

(https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF00401799.pdf) 

 

Hellspong, Lennart (2001). Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur 

Herrlin, Katarina & Frank, Elisabeth (2016). Fonologisk medvetenhet. I Alatalo, Tarja (red.) 

(2016). Läsundervisningens grunder. 1. uppl. Malmö: Gleerups 

Høien, Torleiv & Lundberg, Ingvar (2013). Dyslexi: från teori till praktik. 2., [uppdaterade 

och omarb.] utg. Stockholm: Natur & kultur 

Ivarsson, Lena (2008). Att kunna läsa innan skolstarten: läsutveckling och lärandemiljöer hos 

tidiga läsare. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2008. Tillgänglig på Internet: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1905 (Hämtad 2018-03-17). 

Johnsto, & Joyes E. Watson (2004). Accelerating the development of reading, spelling and 

phonemic awareness skills in initial readers. Reading and Writing: An Interdisciplinary 

Journal 17: 327–357, 2004. (Hämtad: 18-03-19) 

https://link-springer-

com.webproxy.student.hig.se/content/pdf/10.1023%2FB%3AREAD.0000032666.66359.62.p

df 

Kress, Gunther R. (2010). Multimodality: a social semiotic approach to contemporary 

communication. London: Routledge 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/temalaromedel/hur-valjs-och-kvalitetssakras-laromedel-1.181769
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/temalaromedel/hur-valjs-och-kvalitetssakras-laromedel-1.181769
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.905.7606&rep=rep1&type=pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF00401799.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1905
https://link-springer-com.webproxy.student.hig.se/content/pdf/10.1023%2FB%3AREAD.0000032666.66359.62.pdf
https://link-springer-com.webproxy.student.hig.se/content/pdf/10.1023%2FB%3AREAD.0000032666.66359.62.pdf
https://link-springer-com.webproxy.student.hig.se/content/pdf/10.1023%2FB%3AREAD.0000032666.66359.62.pdf


 

38 

 

Liberg, Caroline (2006). Hur barn lär sig läsa och skriva. 2., [utök.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Lidén, Solveig (2008a). Kråke i skolan. Skolår 1. Lärarhandledning. 1. uppl. Malmö: 

Gleerups utbildning 

 

Lidén, Solveig (2008b). Kråkes bokstavsbok: arbetsbok för skolår 1. 1. uppl. Malmö: 

Gleerups utbildning 

 

Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina (2014). God läsutveckling: kartläggning och övningar. 

3., utök. uppl. Stockholm: Natur & Kultur 

Längsjö, Eva & Nilsson, Ingegärd (2005). Att möta och erövra skriftspråket: om läs- och 

skrivlärande förr och nu. Lund: Studentlitteratur 

Läromedlens roll i undervisningen [Elektronisk resurs]: grundskollärares val, användning 

och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. (2006). [Stockholm]: 

Skolverket 

Mihai, Alina, Friesen, Amber, Butera, Gretchen, Horn, Eva, Lieber, Joan, & Palmer, Susan 

(2015). Teaching phonological awareness to all children through storybook reading. Young 

exceptional children. 4 december. (Hämtad 2018-03-17). 

Morgan, Paul, L. & Fuchs, Douglas. (2009). Is there a bidirectional relationship between 

children's reading skills and reading motivation? Exceptional children, 73(2), s. 165– 183. 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=01a7a714-4d4f-4f85-a4e7-

5d925cfe2c6e%40pdc-v-sessmgr01 

Orrhanse Bergström, Lisen (2008). Kråkes läsebok: läsebok för skolår 1. 1. uppl. Malmö: 

Gleerups utbildning  

 

Taube, Karin (2007). Barns tidiga läsning. Stockholm: Norstedts akademiska förlag 

 

Stark, Ulf (2015a). Livet i Bokstavslandet. Åk 1, Arbetsbok. 1. uppl. Stockholm: Liber 

Stark, Ulf (2015b). Livet i Bokstavslandet. åk 1, Läsebok grön. 1. uppl. Stockholm: Liber 

Stark, Ulf (2015c). Livet i Bokstavslandet. åk 1, Läsebok röd. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Stridsman, Sofia (2014). Åtta av tio lärare hinner inte granska läromedel. Skolvärlden. 

 (Hämtad: 18-03-16)  http://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-

laromedel 

 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=01a7a714-4d4f-4f85-a4e7-5d925cfe2c6e%40pdc-v-sessmgr01
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=01a7a714-4d4f-4f85-a4e7-5d925cfe2c6e%40pdc-v-sessmgr01
http://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel
http://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel


 

39 

 

Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red.) (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Sweet, Anne P. & Guthrie, John T. (1998).  

 

Säljö, Roger. 2014. Den lärande människan-teoretiska traditioner. I Lundgren, Ulf P., Säljö, 

Roger & Liberg, Caroline (red.) (2014). Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare]. 3., 

[rev. och uppdaterade] utg. Stockholm: Natur & kultur, 137–197. 

 

 

Wikman, Tom (2004). På spaning efter den goda läroboken: om pedagogiska texters lärande 

potential. Diss. Åbo : Åbo akademi, 2004 

Tillgänglig på Internet: 

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/4136/TMP.objres.44.pdf?sequence=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

Bilaga 1 Bokstavsbilder. 

 

Kråke i skolan            Bågen  Läs med oss 
 

A- Apa A- Al A- Apa/ Ambulans 

B- Blåbär B- Björn B- Bro 

C- Cirkus C- Cirkus C- Cykel 

D- Delfin D- Drake D- egen bild på D 

E- Ek E- Ek E- Elsa 

F- Frukt F- Fisk F- Får 

G- Godis G- Groda G- Gran 

H- Hallon H- Häst H- Höna 

I- Igelkott I- Isbjörn I- Isbjörn 

J- Jordgubbe J- Julgran J- Julklapp 

K-Kaka K- Ko K- Knut 

L- Lejon L- Lejon L- Lasse 

M- Mus M- Morot M- Mask 

N- Nyckel N- Nyckelpiga N- Nyfiken 

O- Ost O- Orm O- Ola 

P- Pizza P- Påse P- Pelle Plutt 

Q- bokstaven Q Q- bokstaven Q Q- bokstaven Q 

R- Ros R- Räv R- Ram 

S- Sol S- Sol S- Sot 

T- Tiger T- Tiger T- Tv 

U- Uggla U- Uggla U- Ubåt 

V- Val V- Val V- Väska 

W- Kiwi W- (bild saknas) W- Wall (Namn) 

X- Tax X- Tax X- Lax 
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Y- Yr Y- Yxa Y- Yrväder 

Z- Zebra Z- Zebra Z- Zoo 

Å- Åsna Å- Ål Å- Ål 

Ä- Äpple Ä- Ängel Ä- Ängel 

Ö- Öra Ö- Ödla Ö- Ögontröst 

 

 

 

 

 

 


