
Självständigt arbete 15 hp 

Läs- och skrivlärande 

En studie av lärarhandledningar i svenska för årskurs 1 

Författare: Frida Oskarsson 

Handledare: Sofia Ask 

Examinator: Elisabeth Zetterholm 

Termin: HT14 

Ämne: Svenska 

Nivå: A1F  

Kurskod: 4GN01E 



Abstract 

The aim of this study is to find out how the central content of the compulsory school 

curriculum (Lgr11) is handled in three teacher’s manuals for instruction in reading and 

writing for grade 1, and how these consider interaction and variation in learning how to 

read and write. Through a qualitative analysis with a hermeneutic approach, the three 

teacher’s manuals in Swedish for grade 1 were subjected to a close reading. The result 

shows that parts of the central content of the curriculum are considered, but that it is by 

studying exercises and texts that these become visible. Another finding is that all the 

teacher’s manuals emphasize dialogue and interaction. As regards texts and exercises, it 

is only to a certain extent that the pupils encounter any variation in these. It can be 

observed that the teacher’s ability to handle dialogue in preparation for both reading and 

writing, and the importance of reflecting on and handling texts and exercises, are crucial 

factors for the quality of the content which is conveyed in all the teacher’s manuals, and 

which has to be handled in the teaching. 
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1 Inledning 

För läs- och skrivundervisning finns idag ett rikt utbud av läromedel. När det handlar 

om att välja material och metod har skolan och läraren idag en pedagogisk valfrihet. Det 

läraren måste förhålla sig till är de styrdokument som finns för aktuell skolform, i detta 

fall Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 

2011). 

Idag utförs ingen läromedelsgranskning av någon statlig myndighet. Förlagen har 

en egen granskningsgrupp bestående av lärare och elever som testar materialet. Därefter 

är det varje enskild lärares ansvar att granska det läromedel som ska användas i aktuell 

elevgrupp. Om läromedel är förankrade i styrdokument och forskning kan de 

sammantaget bli ett effektivt verktyg som hjälper eleverna att uppnå kunskapskraven. 

Bland förlagens kriterier för kvalitetssäkring ses styrdokumenten som ett av de 

viktigaste (Calderon 2012a) och läromedlet sägs ofta utgå från gällande kursplan. 

Läraren behöver ändå göra en egen granskning av det innan det tas in i undervisningen. 

Det som läraren kan se över är vilka delar av kursplanen som beaktas och vad som kan 

behöva kompletteras eller utvecklas. Andra ställningstaganden är om metoderna svarar 

mot de behov som den aktuella elevgruppen har och om de har vetenskaplig förankring. 

(Calderon 2012b, Gustafsson 2014). Enligt läromedelsförlagen är det inte deras primära

uppgift att införa ny forskning i läromedlen: ”Det som avgör är hur läraren kan använda 

materialet i sin undervisning. Skolvärlden intresserar sig inte för det som händer på 

teoretisk nivå och vi kan ju inte trycka ut material som inte kommer användas” 

(Gustafsson 2014). En tolkning är att läromedelsindustrin överlåter just den 

granskningen till den enskilda läraren. En annan tolkning skulle kunna vara att förlagen 

inte lägger särskilt stor vikt vid om läromedlet är vetenskapligt grundat eller inte. En 

undersökning gjord av Lärarnas riksförbund visar att endast 2 av 10 lärare anser sig ha 

tid och möjlighet att granska det läromedel de använder i sin undervisning (Stridsman 

2014). 

Skolinspektionen utförde under våren 2013 granskningar av svenska skolors 

arbete med att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. Granskningen syftade till att se 

om och hur skolor på olika vis utformar läs- och skrivundervisningen. Bland annat 

inspekterades i vilken utsträckning skolor använder en individanpassad och varierad läs- 

och skrivundervisning för att stimulera elever till ett avancerat läsande och skrivande. 

Resultatet visar att flera skolor bland annat behöver utveckla sin undervisning med mer 
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varierande arbetsformer, reflektera mer över undervisning samt dialogen och 

diskussionen mellan elever (Jfr Skolinspektionen 2013). Dessa resultat är 

intresseväckande och är en inspiration till denna studie av lärarhandledningar till 

läromedel i svenska för årskurs 1.  

Forskning om läromedel är ett växande fält. Forskningsfältet om läs- och 

skrivinlärning har bland annat undersökt bildens och textens samspel (Arizpe & Styles 

2002, Jonsson 2006, Eriksson 2009), hur texter konstrueras och vikten av att kunna 

hantera texter (Andersson 1986, Johannesson & Qvarsell 1995) och digitala texters 

betydelse jämfört med tryckta (Engström & Svärdemo-Åberg 2006, Engström m.fl. 

2006, 2007, Angermund, 2009). En grundlig genomgång av läromedelsforskning finns 

hos Reichenberg (2004). Jag kan dock inte finna någon forskning på lärarhandledningar 

för tidig läs- och skrivundervisning i det materialet. 

Under definitionen läromedel faller inte endast läroboken. Datorer, spel och 

digitala texter, radio, TV, film och teater, tidningar och serier, föremål etc. hör även till 

begreppet läromedel. Läromedel kan därför definieras som ett verktyg eller som en 

resurs för undervisning och lärande (Englund 1999, Selander 2010, Sandström 2012). 

Läs- och skrivundervisning styrs ofta av läroboken (Skolinspektionen 2011b). 

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och på de styrdokument som är fastställda för 

varje skolform (Skolverket 2011a, Håkansson & Sundberg 2012). Det är därför 

angeläget att analysera läromedel, för att se i vilken utsträckning de är utformade utifrån 

gällande styrdokument och forskning om läs- och skrivinlärning, det vill säga om 

läromedlen tillåter en variation av arbetssätt, texter och uppgifter där kommunikation 

och interaktion utgör basen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka lärarhandledningar till tre läromedel i 

svenska för årskurs 1 för att studera hur dessa förhåller sig till läs- och skrivforskning 

och rådande styrdokument. Mina forskningsfrågor är: 

1. Hur hanteras kursplanens centrala innehåll i ämnet svenska i de tre

lärarhandledningarna? 

2. Hur har variation och interaktion beaktats i lärarhandledningarna för den tidiga läs- 

och skrivundervisningen i årskurs 1? 
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För att kunna besvara frågeställningarna behöver frågan om vad som bör beaktas och 

vad som är betydelsefullt för läs- och skrivundervisning studeras. Det görs genom en 

forskningsöversikt som presenteras i bakgrunden. En annan fråga som måste utredas är 

vad kursplanen säger om vilka förmågor i det centrala innehållet som eleverna ska 

utveckla och hur dessa kan ställas mot forskning om läs- och skrivundervisning.  

Min första frågeställning besvaras genom en jämförelse av kursplanen i svenska i 

Lgr11 och de tre undersökta lärarhandledningarna. Den andra frågeställningen besvaras 

genom en närläsning av läromedlens lärarhandledningar och genom att jämföra 

resultatet med forskning på området läs- och skrivinlärning. 

1.2 Disposition 

I kapitel två presenteras en forskningsöversikt om läs- och skrivundervisning och vad 

som är av betydelse för att lära sig läsa och skriva. I samma kapitel redogörs för 

gällande styrdokument samt teoretisk ansats. I kapitel tre beskrivs metod och material. 

Kapitel fyra innehåller analysen med resultat och i kapitel fem diskuteras resultatet och 

avslutas med ett stycke om vidare forskning.  

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel följer först ett avsnitt om läromedel och metoder för läs- och 

skrivundervisning. Därefter presenteras en genomgång av vetenskaplig forskning om 

läs- och skrivundervisning och sedan redogör jag för samtalets betydelse i undervisning 

av läs- och skrivutveckling. I kapitlet beskrivs aktuella styrdokument för grundskolan 

och kursplanen i svenska. Till sist presenteras studiens teoretiska perspektiv. 

2.1 Läromedel och metoder för läs- och skrivundervisning 

Varje läromedel har någon form av teoretisk utgångspunkt för läs- och skrivinlärning. I 

följande stycke görs en kort presentation av två av de traditionella metoder som oftast 

används för nybörjares läs- och skrivinlärning och hur forskning ställer sig till dessa. 

Forskare (jfr Liberg 2006, Alatalo 2011) är idag överens om att ingen metod för läs- och 

skrivundervisning är bättre än någon annan. Det handlar snarare om lärarens kunskaper 

om elevers språk- och skriftspråksutveckling. Elever närmar sig läsningen och 

skrivandet på olika sätt och med olika medel. Därmed kan elever behöva mötas på olika 

sätt för att lära sig läsa och skriva. Däremot kan en kunskap om olika metoders 
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påverkan på läs- och skrivutvecklingen vara betydelsefull att känna till (Liberg 2006, 

Alatalo 2011). 

Inom läs- och skrivundervisning har det länge funnits en traditionell pedagogik 

med utgångspunkt i två olika metoder, nämligen ljudmetoden och helordsmetoden. 

Dessa metoder förespråkar ofta ett arbetssätt framför ett annat. Ljudmetoden, ibland 

även kallad phonics, utgår från det enskilda fonemet och arbetar sig systematiskt 

igenom grafem och morfem för att så småningom, sluta i kontexten. Ljudmetodens 

förespråkare menar att ljudet måste vara det första som en elev lär sig. Helordsmetoden, 

ibland även kallad whole language, gör det omvända och utgår från hela texten och 

ordet som helhet. Det innebär att inlärningen börjar i kontexten och arbetar sig 

systematiskt ner till enskilt grafem och fonem. Förespråkare av denna metod menar att 

all inlärning måste utgå från förförståelsen. Metoden innebär att det är texten och ordet i 

sin helhet som är det viktigaste, det vill säga att det är avsevärt lättare att ljuda ut ett ord 

om du i förväg vet vilket ordet är. Båda metoderna menar att den fonologiska 

medvetenheten är av stor vikt för att en elev ska tillägna sig skriftspråket (jfr Frost 2002, 

Liberg 2006, Liberg & Säljö 2010, Tjernberg 2013).  

Att se läs- och skrivundervisningen endast ur dessa två perspektiv utgör en alltför 

snäv syn på hur lärandet går till. Liberg (2006) menar att utgångspunkten för lärandet 

ska vara eleven och elevens sätt och väg att närma sig skriftspråket. Vidare poängterar 

hon att lärandet sker i interaktion och genom uttrycksformer som skapar mening för 

eleven (2006). Ivanič (2004) beskriver i sin studie att språket och läs- och skrivlärandet 

kan ses ur olika perspektiv. Ivanič menar att om läraren har en insikt om olika sätt att se 

på läs- och skrivlärandet och dessutom har förmågan att kunna kombinera delar av dem 

kan den mest funktionella undervisningen nås (jfr Ivanič 2004). Frost (2002) i likhet 

med Lundberg (2010) betonar betydelsen av att inte se de båda tidigare nämnda 

läsinlärningstraditionerna som något isolerat eller som varandras motsättningar, 

eftersom båda metoderna innefattar sådant som krävs för att lära sig läsa och skriva. I en 

mer nytänkande undervisning ska de samspela med varandra (2010). Vidare skriver 

Frost att undervisningen ska ha en kommunikativ utgångspunkt och att eleverna hela 

tiden ska få det stöd de är i behov av (Frost 2002).

2.2 Läs- och skrivundervisning – en översikt 

I en konsensusrapport om forskningsfältet inom läs- och skrivundervisning (Myrberg 

2003) sammanställs ett antal faktorer som speglar vad som är av störst vikt för en 
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framgångsrik läs- och skrivundervisning. Här konstateras att lärarens förmåga att 

använda varierande metoder och material är av betydelse för såväl elevens läsning som 

skrivande. Annat som poängteras som betydelsefullt för läs- och skrivundervisningen är 

kunskapen, och förmågan att förmedla läs- och skrivstrategier och att detta görs på ett 

systematiskt och strukturerat sätt där utgångspunkten är språket, och att 

förhållningssättet att läsa och skriva är kommunikativa aktiviteter. Rapporten belyser 

därmed vikten av att barnen tidigt får möta böcker och varierande texter, och att de får 

ta del av olika lässtrategier och arbetsuppgifter (2003). 

Den tidiga läs- och skrivundervisning förknippas ofta med ”att knäcka koden”. 

Bokstavskännedom är en av de grundläggande färdigheter som krävs för att kunna läsa 

och skriva. I läs- och skrivundervisningen måste läraren skaffa sig kunskaper om vilka 

bokstäver eleven redan behärskar för att kunna individualisera och låta varje elev 

utvecklas utifrån sin egen nivå. Bokstavskännedom kräver träning och nås effektivast i 

en meningsfull kontext där de kan användas och därmed sättas i ett sammanhang (Frost 

2002; Fridolfsson 2008). Fonem-grafem-korrespondens, det vill säga när bokstavens 

ljud och form övas tillsammans med bokstavsnamnet, övar fonologisk medvetenhet. En 

snabb och korrekt fonem-grafem-korrespondens är en nödvändighet för att kunna 

avkoda orden, för såväl nybörjarläsaren som nybörjarskrivaren (Frost 2002, Fridolfsson 

2008, Pinto m.fl. 2012, Tjernberg 2013). Att lära sig läsa kräver inte bara 

bokstavskännedom, fonologisk medvetenhet och avkodning utan också en 

automatisering och ett flyt i läsandet. Därutöver krävs en god läsförståelse och att 

eleven finner motivation och intresse i att läsa (jfr Fridolfsson 2008, Damber 2010). 

Flera forskare (Giota 2002, Damber 2010, Alatalo 2011, Tjernberg 2013) betonar i 

likhet med Myrberg (2003) att läraren och lärarens kunskaper är avgörande för att eleven 

ska utveckla en hållbar skriftspråkskompetens. För att kunna individanpassa och följa 

elevens utveckling och effektivt kunna undervisa i läs- och skrivlärande krävs kunskaper 

om barns språkutveckling och läs- och skrivutvecklingsprocesser. Läraren behöver ha 

även insikt i och kunskap om språklig form, det vill säga en förståelse av språkets 

beståndsdelar och dessas påverkan vid läs- och skrivlärandet. Samtidigt krävs kunskap 

om talspråkets och skriftspråkets relation. Tillgång till ett rikt utbud av läromedel eller 

enskilda metoder för undervisning har således liten påverkan på elevens läs- och 

skrivutveckling (Guo & Justice m.fl. 2012, Westlund 2014). Däremot kan strukturerade 

metoder och läromedel fungera som ett stöd för lärare i läs- och skrivundervisningen 

(Lundberg 2010).  
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2.3 Samtalets betydelse i undervisningen av läs-och skrivutveckling 

 Redan under spädbarnsstadiet börjar barnet bli språkligt medveten och denna 

medvetenhet utvecklas sedan under hela livet. Barn behöver redan från tidiga förskoleår 

delta och medverka i olika typer av interaktion. Genom att delta i rika samtal med såväl 

vuxna som kamrater utvecklar barnet sitt språk (Bjar & Liberg 2010). Forskning 

poängterar att eleverna i skolan bör ges möjlighet att aktivt samtala och utforska 

språkliga aspekter för att på så sätt utveckla kunskaperna om språklig form så att denna 

kan tillämpas i läsandet och skrivandet (jfr Taube 1997, Elbro 2004, Liberg 2006)  

Fast (2008) beskriver barns kulturella gemenskap och hur den har sin grund i 

populärkulturen. Redan från tidiga år använder sig barn av bland annat spel, leksaker, 

lekar och andra upplevelser ur sin vardag som inspiration då de skapar bilder och texter 

(2008). Lundberg skriver att ”[...] läsning är en språklig process och att utgångspunkten 

måste vara barnets eget språk” (2010:106). Vidare poängterar Lundberg att svårigheten 

kan vara att föra samman elevens talspråk med skriftspråket (2010). Liberg m.fl. (2010) 

påpekar att det inte är alla barn som aktivt deltar i skriftspråkliga aktiviteter från tidiga 

år och att vissa elever inte möter skriftspråket förrän vid skolstarten. Liberg framhåller 

att den tidiga starten och att ge eleven möjligheten att själv utforska skriften och 

läsningen hjälper eleven att utvecklas i att läsa och skriva (2010). 

Läsutvecklingen stöds av det gemensamma samtalet. Samlade forskningsresultat 

(jfr Liberg m.fl. 2010, Kaya & Lindvall 2014, Westlund 2014) visar att samtalet hjälper 

till att skapa förståelse och utvecklar lässtrategier. Genom att tala om texter ökar även 

elevens förmåga att röra sig inom texten, det vill säga gå från ytan till djupet liksom att 

kunna gå ut ur texten, vilket är av stor vikt för att utveckla läsförståelse. Förståelsen av 

texten bidrar också till ett bättre flyt i läsandet och vice versa. Det är textens innehåll 

och elevernas behov som styr hur ett samtal med kvalitet utformas. Att välja texter 

handlar om att hitta elevnära texter, det vill säga de typer av texter eleverna själva läser 

och som knyter an till deras verklighet. Samtidigt är det viktigt att hitta en variation av 

dessa texter, både narrativa texter och sakprosa (jfr Westlund 2014). Eleverna måste 

även ingå i flera olika samtalskonstellationer, det vill säga att eleven måste få tala med 

olika människor och om olika texter där elevernas tankar och reflektioner synliggörs. 

Arbetet med lässtrategier ska fungera som ett sätt att nå textens innehåll. Lärarens 

aktivitet står som modell för textsamtalet som syftar till att öka elevens självständighet i 

att använda lässtrategier. Samtalet om användning av ord och meningar och deras 
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betydelse utvecklar förmågan om språkets struktur och kan vara nödvändig inför mötet 

av en ny text (jfr Liberg m.fl. 2010, Kaya & Lindvall 2014, Westlund 2014). 

Eleverna måste få delta i skriftspråklig kommunikation och möta de redskap som 

finns för att utvecklas inom sitt skrivande. Skriftspråket stöds på samma sätt som 

läsningen genom samtalet om vad som ska skrivas och om det skrivna. Eleven kan se 

betydelsen av att skriva genom att ha en tydlig mottagare till sina texter. Då kan 

samtalet om skrivstrategier bli funktionellt (Liberg 2007, Taube 2013). Calkins, White 

& Hartman (2005) poängterar också samtalets betydelse och hur det kan stödja eleven 

att utvecklas vidare. Författarna beskriver hur framgångsrika skrivsamtal kan vara och 

hur de i undervisningen utgör en betydande framgångsfaktor för läs- och skrivlärandet. 

Samtalet kan bli ett stöd för skrivandet och samtalet om det som skrivs även kan stödja 

elevens läsutveckling. Det handlar då om att utveckla fonologisk, semantisk och 

syntaktisk medvetenhet, alltså medvetenheten om hur ljud och ord korresponderar. 

Eleverna behöver också känna igen ord och mönster i texter för att utveckla ett större 

flyt i läsandet. Skrivsamtalen kan ge eleven en typ av både skriv- och lässtrategier (jfr 

Calkins, White & Hartmann 2005). Graham & Michael (2010) drar i sin metastudie 

Writing to read, dessutom slutsatsen att all läsning och allt skrivande alltid bör 

användas tillsammans, och att läsförmågan förbättras då eleven får bearbeta det lästa 

genom att skriva. Resultaten i den studien visar även att lärarens undervisning om 

språkliga strukturer ökar elevens ordavkodning och flyt i läsningen (2010). För att 

hjälpa eleven att utveckla sin läs- och skrivförmåga är gemensamt läsande, skrivande 

och högläsning värdefulla redskap. Detta hjälper eleven eftersom det handlar om att 

skapa och bygga texter inom olika genrer, såväl berättande texter som sakprosa (Taube 

2013). 

2.4 Styrdokumenten 

Varje skola och varje lärares uppdrag är att följa de styrdokument som finns uppsatta för 

respektive skolform. I detta avsnitt redogörs för de långsiktiga mål som finns för 

grundskolan i Lgr11. Ur kommentarmaterialet för svenska presenteras det centrala 

innehållet, vilket ligger till grund för den undervisning som ska planeras och 

genomföras. 

2.4.1 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

Kursplanen för svenska beskriver inledningsvis språket som: ”människans främsta 

redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket 2011a:222). Språket är 



8 

identitetsutvecklande och vårt verktyg för att förmedla känslor och tankar. Ett rikt, 

varierat språkbruk hjälper oss till en större förståelse för vår omvärld (Skolverket 

2011a).  

Kursplanens första stycke beskriver tydligt att undervisningen ska utveckla 

elevens eget språk och kunskaper om svenska språket. De kunskaper eleven ska 

utveckla sammanfattas i kursplanen i fem förmågor. Dessa fem förmågor utgör rubriker 

för det centrala innehållet: ”Läsa och skriva”,” Tala, lyssna och samtala”, ”Berättande 

texter och sakprosatexter”, ”Språkbruk” samt ”Informationssökning och källkritik”
1
.

Dessa förmågor och det centrala innehållet ligger också till grund för kunskapskraven 

för grundskolan. Det innebär att de långsiktiga målen ska nås med hjälp av de delar som 

det centrala innehållet beskriver (Skolverket 2011b). 

Läroplanen formulerar även att kunskaper nås och uttrycks genom 

kunskapsformerna fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet och att dessa interagerar 

och är varandras förutsättningar (Skolverket 2011a). De förmågor eleverna ska utveckla 

under hela sin grundskoleperiod i ämnet svenska berör bland annat, tal- och 

skriftspråklig kommunikation och läsning av olika texter för olika syften. De ska också, 

kunna anpassa sitt språk efter mottagare och syfte, kunna urskilja språkliga strukturer 

och kunna söka och värdera information. Samtliga förmågor ska hanteras i de olika 

årskurserna men med stigande progression (Skolverket 2011b).  

2.4.2 Läsa och skriva 

Att kunna formulera sig och kommunicera i tal och skrift är den första förmågan som 

beskrivs i kursplanen. Undervisningens syfte är att utveckla elevens förmåga att skapa 

texter och uttrycka sig genom olika slags texter och skilda medier. Eleverna ska även 

stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer (Skolverket 2011b). 

Detta innebär att undervisningen måste varieras i såväl texter som metoder. 

För att lära sig läsa behövs lässtrategier och ett väl utvecklat ordförråd. Eleven ska 

genom undervisning få möjlighet att utveckla hållbara strategier för att ta sig an texter 

och förstå deras innehåll. Arbetet med lässtrategier ska ligga till grund för det vidare 

läsutvecklingsarbetet. 

Liksom lässtrategier behöver eleverna skrivstrategier. Betoningen i kursplanen 

ligger på undervisning i hur texter skapas och bearbetas utifrån deras speciella särdrag 

1
 Förmågan ”informationssökning och källkritik” behandlas inte vidare i den här texten eftersom den inte 

är relevant för studiens syfte. 
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och funktion. För årskurs 1–3 innebär det strategier för att skapa texter där ord och bild 

samspelar.  

Elevernas texter ska ha en kommunikativ funktion och undervisningen ska 

innehålla moment där handstil och att skriva på dator tränas. I kommentarmaterialet 

betonas att handstil ”inte är synonymt med ett mekaniskt tränande av bokstävernas 

form. Det går lika bra att utveckla en tydlig handstil genom att skriva egna texter” 

(Skolverket 2011b:13). Undervisning i språkets struktur genom texter eleverna själva är 

bekanta med är delar som undervisningen ska hantera, liksom alfabetet och alfabetisk 

ordning. Undervisning om samband mellan ljud och bokstav ska ingå, men så fort 

eleven kan hantera detta ska undervisningen gå mot att hantera läs- och skrivstrategier 

för olika typer av texter (Skolverket 2011b).  

2.4.3 Tala, lyssna och samtala 

För att utveckla språkförmågan är aspekterna tala, lyssna och samtala delar som är 

centrala. Eleverna ska genom undervisningen i olika samtal ges möjlighet att utveckla 

sin förmåga att muntligt kunna återberätta, lyssna till andra och kunna värdera och ta till 

sig budskap. Det muntliga berättandet berör även olika kulturer, tider och syften 

(Skolverket 2011b). 

2.4.4 Berättande texter och sakprosatexter 

Kunskap om olika texters särart och funktion hör ihop med en välutvecklad läs- och 

skrivförmåga. Undervisningen ska i ökande svårighetsgrad ge eleverna redskap att möta 

och hantera olika texters innehåll och budskap. Utgångspunkten är lusten och glädjen i 

att få läsa och diskutera texter med andra. Betoningen ligger på berättande och poetiska 

texter för årskurs 1–3 där människoöden skildras och är hämtade ur olika tider och 

skilda delar av världen. 

Eleverna ska i undervisningen om olika texter även få ta del av några skönlitterära 

barnboksförfattares och illustratörers verk för att få en ökad förståelse för texters 

uppbyggnad och innehåll. Sakprosatexter ska rymmas i undervisningen för att utveckla 

elevers läs- och skrivförmåga. Beskrivande texter såväl som förklarande, 

argumenterande och instruerande texter är sådana som också ska rymmas inom ramen 

för undervisning i läs- och skrivlärande. Detta kan göras inom elevens egna 

intresseområden. 

Texter som kombinerar ord och bild ska hanteras och jämföras med andra typer av 

texter för att eleven ska tränas i att se mönster och djup. Texter ur olika sammanhang, 
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elevernas egna texter och de texter som de kommer i kontakt med i sin vardag är sådana 

som undervisningen ska ha som innehåll (Skolverket 2011b). 

2.4.5 Språkbruk 

Språkbruk handlar om ord och begrepp. Eleverna ska genom samtal och diskussioner 

om erfarenheter, händelser och texter ges möjlighet att utveckla ett rikt ord- och 

begreppsförråd. Samtidigt är språkliga strategier något som har betydelse för läs- och 

skrivlärandet. Strategier som tankekartor och stödord är exempel som ges (Skolverket 

2011b). Undervisningen ska utveckla elevers skrivande med särskild hänsyn till hur 

skillnaden mellan talspråk och skriftspråk hanteras (Skolverket 2011b). 

2.5 Teoretisk ansats 

Inom teoribildningen om lärande och den lärande människan beskriver Säljö (2000) ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande som utgår från människans förmåga att tillägna sig 

kunskap såväl individuellt som i interaktion (2000). Kunskap ses därför som en 

delaktighetsprocess. Kunskap ses även som något som uppkommer ur intresse och 

motivation, liksom att en viss förkunskap är av stor vikt för att ny kunskap ska befästas 

(Säljö 2010). Den sociokulturella teorin är den riktning om lärande som ligger till grund 

för denna studie. Teorin förknippas inte med någon pedagogisk modell utan handlar 

snarare om hur samspelet och interaktion organiseras i klassrummet. Det handlar också 

om hur eleverna ges möjlighet att utveckla olika förmågor och delta i aktiviteter som 

gör att de tillägnar sig färdighet i att till exempel läsa och skriva (Säljö 2000, Säljö 

2010). 

Inom det sociokulturella perspektivet talas det om medierande redskap. Dessa 

redskap kan vara såväl språkliga, intellektuella som fysiska. Språket ses som 

människans främsta medierande redskap där olika teckensystem och uttrycksformer 

samspelar när människor kommunicerar. Teorin beskriver hur de olika redskapen 

används i kommunikationen och i tänkandet om lärandet, liksom i förståelsen av vår 

omvärld. Redskapen kan vara symboler som bokstäver, ord och begrepp, men kan även 

vara fysiska artefakter som dator och penna. Dessa medierande redskap kan inte ses 

avskilda från varandra utan de återfinns och existerar som en enhet. Uttrycket blir då 

istället kulturella redskap. Läromedel kan ses som ett kulturellt redskap där symboler 

och begrepp förekommer i samband med den mer fysiska boken (Säljö 2000, Säljö 

2010). 
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I denna studie kommer jag se på läsande och skrivande som former av lärande 

som är beroende av medierande redskap, stödstrukturer och dialog. Jag väljer Libergs 

begrepp läs- och skrivlärande när jag diskuterar detsamma (2006).  

Didaktisk design är det begrepp Selander och Kress (2010) använder för att 

förklara det läraren använder sig av för att planera undervisning och lektioner liksom i 

valet av resurser för lärande. Det som är avgörande är hur dessa resurser för lärande 

används för att de ska vara så effektiva som möjligt. En resurs för lärandet kan vara 

läromedlet och detta kan ses som ett objekt. Objektet i sig säger inte så mycket om dess 

funktionalitet. Det är själva aktiviteten som är avgörande för innehållet. Läromedel kan 

därmed ses som en resurs för lärandet men samtidigt vara något som försvårar såväl 

lärandet som undervisningen eftersom begrepp kan ha utformats för att passa 

läromedlets tema (Selander & Kress 2010) Författarna uttrycker sig om läromedel på 

följande vis: 

De kodifierar och standardiserar det lärande som mer generellt beskrivs i läroplaner och 

kursplaner i form av lärmål. Läromedel blir också en förebild för hur den som studerar kan, 

eller bör, uttrycka sin förståelse av ett visst fenomen. (Selander & Kress 2010:52) 

Det är lärarens kunskaper och förmåga att utnyttja de resurser för lärande som finns, 

som är av betydelse för hur gynnsamt lärandet ska bli (Selander & Kress 2010). 

3 Metod och material 

Följande studie kommer att utgöras av en kvalitativ analys av tre lärarhandledningar till 

läromedel för årskurs 1. Valet att endast studera tre lärarhandledningar innebär att ett 

större djup kan nås inom det område jag valt att problematisera. Studien sker genom 

närläsning och med hjälp av kategorier skapade utifrån forskningsresultat och 

kursplanens syftesbeskrivning med fokus på att samtala och kommunicera, läsa och 

skriva olika typer av texter. I följande kapitel presenteras analysmetod, metodkritik, 

material, urval samt materialkritik. 

3.1 Analysmetod 

Undersökningen kommer att genomföras som en litteraturstudie med en hermeneutisk 

ansats. Allwood och Eriksson (2010) beskriver hermeneutiken som en tolkningslära där 

förförståelse och förståelse av kunskap hela tiden samverkar, och är beroende av 

varandra för att skapa mening. Författarna menar att för att kunna skapa en helhet av 

något behöver de ingående delarna förstås i sitt sammanhang (2010). Patel & Davidson 
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(2003) beskriver hur en dokumentstudie kan genomföras som metod och hur kvalitativa 

data (i detta fall ord och den tolkning författaren gör av dem) kan bearbetas för att förstå 

resultatet (2003). 

Lärarhandledningarna har bearbetats genom närläsning. Närläsning kan definieras 

som en textanalys där upprepad, noggrann läsning av materialet genomförs (Lundqvist 

1987, Patel & Davidson 2003). Som analysverktyg används de tre kategorierna: att 

samtala, att läsa, att skriva. 

När lärarhandledningar studeras kan flertalet olika aspekter analyseras. Det som 

undersöks i denna studie är i vilken omfattning lärarhandledningarna har beaktat vikten 

av variation och interaktion som medel för läs- och skrivlärande i arbetet med 

läseboken och arbetsboken, samt hur kursplanens centrala delar synliggörs för läraren i 

samma delar. 

3.1.1 Metodkritik 

Denscombe (2009) poängterar betydelsen av att inte låta sina egna åsikter påverka 

analysen eftersom de kan utgöra ett hinder för den slutliga sammanställningen och 

resultatet av studien (2009). Närläsningen bör även ske utan fokus på dess omgärdande 

sammanhang (Lundqvist 1987). Eget intresse och uppfattning om olika teorier kan 

riskera att påverka analysen, vilket jag måste beakta. Likaså är det mina tolkningar av 

det undersökta materialet som redovisas utifrån det perspektiv jag valt att utgå ifrån. Jag 

kommer således sträva efter att göra en så neutral analys av det insamlade materialet 

som möjligt. Flertalet exempel kommer att visas för att synliggöra min tolkning av det 

analyserade materialet.  

3.2 Material  

I följande stycke redovisas först insamlingsmetod. Därefter följer en presentation av 

materialet och till sist framförs materialkritik. 

3.2.1 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

Ett urval har gjorts bland ett antal lärarhandledningar till läromedel för läs- och 

skrivundervisning. Genom besök på olika förlags hemsidor har jag kunnat se vilka 

läromedel som finns på marknaden och som kan vara användbara för denna studie. 

Valet av läromedel har gjorts utifrån materialets koppling till Lgr11. Ett av läromedlen 

är dock utgivet före 2011 men är ändå med i urvalet då en intressant aspekt kan vara att 

se hur materialet motsvarar aktuell läroplan. Alla tre lärarhandledningar har 
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helordsmetoden som grund. Beslutet att analysera enbart tre lärarhandledningar innebär 

att en djupare närläsning kan göras. Jag väljer dessutom att begränsa min analys till att 

endast studera de delar i lärarhandledningarna som berör elevens läsning och skrivande i 

elevboken eftersom de behandlar övrigt läs- och skrivarbete i olika stor utsträckning. Ur 

Lgr11 väljer jag innehållspunkter ur det centrala innehållet som speglar den variation 

och interaktion som belyses i forskningsöversikten. Nedan följer en kort beskrivning av 

de valda lärarhandledningarna. 

Den magiska kulan 

Den magiska kulan (Felth Sjölund m.fl. 2011) är ett undervisningsmaterial för årskurs 1. 

Lärarhandledningen beskriver arbetet med läsebokstexten i stigande svårighetsnivåer, 

Den magiska kulan, arbetsboken Den magiska kulan samt bonusboken, som är ett 

komplement till arbetsboken. Dessutom ges förslag på övrigt klassrumsarbete. Den 

magiska kulan kombinerar helordsmetoden med ljudmetoden. 

Bumerang – Ottos dagbok 

Bumerang (Avrin 2005) är ett undervisningsmaterial för årskurs 1. Lärarhandledningen 

beskriver arbetet med läseboken Ottos dagbok, elevboken Bokstavsskola och Skrivskola, 

Portfolioboken och Bumerang Småböcker. Materialet har sin teoretiska utgångspunkt i 

whole language. Analysen omfattar Ottos dagbok samt Bokstavsskola och Skrivskola. 

Uppdrag språklyft – Leksaksfabriken 

Uppdrag språklyft (Berg, Hagberg-Persson m.fl. 2011) är ett komplement till det 

bedömningsstöd som författarna tillsammans med universitetslektor Birgitta Garme och 

professor Caroline Liberg utarbetat på uppdrag av Skolverket kallat Nya språket lyfter 

(Skolverket, 2011c). Materialet består av en enda bok där lärarhandledning, 

högläsningstexter samt elevmaterial är samlat. Elevmaterialet består av uppdrag som 

eleverna kan arbeta med. Boken riktar sig främst till årskurserna 1–3, men del 1 i 

materialet kan användas redan i förskoleklassen. Materialet utgår ifrån helordsmetoden. 

Analysen omfattar del 1 i boken. 

3.2.2 Materialkritik 

I valet av lärarhandledningar har jag medvetet valt material som till stor del använder 

sig av helordsmetoden. Eftersom olika metoder har olika utgångspunkter för läs- och 

skrivlärandet och ett material som endast fokuserar ljudmetoden inte använder texter i 
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samma utsträckning som helordsmetoden, blir det mest rättvisande och tillförlitligt att 

utgå från böcker med samma metod. Jag har i min studie även medvetet valt att 

begränsa mig till att endast studera de delar som berör arbetet med läsebokstexten och 

arbetsboken. Lärarhandledningar i sin helhet kan också vara intressanta att studera men 

då bör urvalet ske utifrån handledningarnas omfattning och innehåll. De tre utvalda 

lärarhandledningarna behandlar läs- och skrivundervisningen i olika stor omfattning och 

en rättvis analys av hela materialet kan därför inte göras. Undersökningen kunde ha fått 

ett annat resultat om andra lärarhandledningar hade undersökts. Likaså kan flera 

lärarhandledningar vara intressanta att studera, vilket kan ge en större bredd, men på 

grund av studiens omfång gjordes ett mindre urval. 

4 Resultat 

I följande kapitel redovisas analysen av lärarhandledningarna. Analysen presenteras 

utifrån studiens två frågeställningar och de kategorier som ställts upp utifrån delar av 

kunskapsförmågorna i kursplanen för svenska. Kategorierna är följande: 

 Att samtala

Ett aktivt deltagande i samtal ger möjligheter för eleven att utveckla sin

språkliga förmåga. Både att samtala och att lyssna till andras åsikter,

erfarenheter och tankar om texter kan hjälpa eleven att utveckla sin

språkliga förmåga såväl som läs- och skrivstrategier (Myrberg 2003,

Liberg 2007, Skolverket 2011b). I denna kategori studeras därför

lärarhandledningens skrivningar om samtal och interaktion och vilka

möjligheter till kommunikation elev-elev eller, lärare-elev som materialet

möjliggör.

 Att läsa

Det gemensamma läsandet ger eleven verktyg för att läsa, men det krävs 

också att läraren kan förmedla olika lässtrategier. Frekvent läsning ger ett 

ökat flyt och ett utökat ordförråd, vilket bidrar till utveckling av 

läsförståelsen. Eleverna ska redan från årskurs ett möta olika texttyper, 

såväl skönlitterära som sakprosa, för att utveckla sin läs- och 

skrivförmåga (Myrberg 2003, Skolverket 2011b). I analyskategorin ”Att 

läsa” undersöks lärarhandledningens variation av texttyper för eleverna.
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 Att skriva

Denna kategori undersöker hur lärarhandledningen behandlar skrivandet 

och elevens möjligheter att producera egna texter samt hur eleven får 

möta olika skrivstrategier. Det handlar även om att möta texters 

uppbyggnad och språkets struktur, alfabetet och alfabetisk ordning och 

sambandet mellan ljud och bokstav samt att texten på ett funktionellt sätt 

ska kunna kommunicera med mottagaren (Alatalo 2011, Skolverket 

2011b).

4.1 Att samtala 

Följande kategori studerar samtalet och interaktionen i arbetet med elevers läs- och 

skrivlärande i lärarhandledningarna. 

4.1.1 Den magiska kulan 

I arbetet med språkutveckling är utgångspunkten läsebokstexten Den magiska kulan. 

Efter den inledande högläsningen är samtalet i fokus. Lärarhandledningen framhåller att 

eleverna gemensamt kan diskutera texten och ta del av varandras erfarenheter. Detta 

gemensamma samtal är en del av arbetet med att utveckla läsförståelsestrategier. 

Samtalet syftar även till att utveckla elevens ordförråd. Flera forskare beskriver 

textsamtalet och hur viktigt det är i arbetet med språkutveckling och språkets struktur 

och för att utveckla lässtrategier (jfr Liberg m.fl. 2010, Kaya & Lindvall 2014, 

Westlund 2014). 

I lärarhandledningen beskrivs också textsamtalets betydelse av forskaren Ingvar 

Lundberg. Han menar att samtalet kan bidra till att elevernas läsintresse utvecklas (Felth 

Sjölund m.fl. 2011). Liberg (2007) framhåller läsintresse som en viktig del av läs- och 

skrivutvecklingen och att motivation kan vara en bidragande faktor till framgång (jfr 

Liberg 2007).  

Under rubriken ”Samtal – språkutveckling” i lärarhandledningen beskrivs 

samtalets betydelse för språkutvecklingen mer ingående: ”När det lästa bearbetas 

tillsammans i samtal kan ord och begrepp förklaras. Det finns starka samband mellan 

ordkunskap, hörförståelse och läsförståelse […]” (Felth, Sjölund m.fl. 2011:18). Läraren 

ger eleverna i samtalet olika strategier för att läsa och öva upp sin förståelse av det lästa. 

Lärarhandledningen ger även förslag på samtalsfrågor som läraren kan ställa till 
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eleverna. De kan handla om rubriken eller om bilderna. Läraren kan också ställa öppna 

frågor till texterna ur läseboken:  

Verkar det vara en spännande bok? 

I slutet står ”det värsta är att…” Vad tror ni att det är som ska hända?  

Hur kände sig barnen när de var utanför huset innan de knackade på? 

Finns det uppfinnare idag? Vad tror barnen att de uppfinner? 

Vem bestämmer i Sverige – är det kungen? Hur är det i andra länder? 

 (Felth Sjölund m.fl.2011:27, 103, 107) 

Lärarhandledningen beskriver att arbetet med frågorna syftar till att öva eleverna i att 

kunna läsa mellan raderna och tolka texter (Felth Sjölund m.fl. 2011). Enligt forskning 

är detta en viktig del av arbetet i att utveckla läsförståelsestrategier (jfr Kaya & Lindvall 

2014, Westlund 2014). Att erövra och utveckla lässtrategier poängteras också i 

kursplanen som ett viktigt arbete, där läraren och eleven kontinuerligt ska arbeta med att 

öva förmågan i att läsa och förstå texter (jfr Skolverket 2011a, Skolverket 2011b). 

Samtalet kan vara utgångspunkten för ett sådant arbete och det finns i denna 

lärarhandledning ett tydligt fokus på det gemensamma samtalet om texter av olika slag. 

4.1.2 Bumerang – Ottos dagbok 

I lärarhandledningen i kapitlet ”Samtal som verktyg” poängteras samtalets betydelse för 

eleverna; ”Samtalen utvecklar eleverna som läsare. Även deras förmåga att tänka och 

uttrycka sig utvecklas” (Avrin 2005:15). Samtidigt betonas att texten är utgångspunkten 

för samtalet. Just detta framhålls också inom forskningsfältet om språklig utveckling 

och interaktion (jfr Taube 1997, Elbro 2004, Liberg 2006, Liberg m.fl. 2010, Säljö

2010). 

I lärarhandledningen menar författarna vidare att läsning som genomförs i 

undervisningen kan förberedas med ett samtal. Dessa samtal riktas mot ”vad eleverna 

tror att texten handlar om och vad som kan underlätta avkodningen” (Avrin 2005:15). 

Elevernas förutsägelser av textinnehållet med utgångspunkt från bilder och rubriker är 

en del av samtalet och tankarna grundas i deras egna erfarenheter. Texten studeras 

gemensamt och i samtalet diskuteras ord och bokstäver som eleverna känner igen. 

Arbetet med texter avslutas alltid med ett samtal om det lästa genom en repetition av 

texten som syftar till att bekräfta de förutsägelser som gjordes om texten utifrån bild och 

rubrik. Resonemang och diskussioner hålls för att koppla textens innehåll till elevernas 

egna erfarenheter (Avrin 2005). Detta arbetssätt med samtalet som utgångspunkt som 
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lärarhandledningen presenterar betonas i forskning som en viktig del för att utveckla 

såväl ordförråd och språkliga strukturer som läs- och skrivstrategier (jfr Calkins m.fl. 

2005, Liberg m.fl. 2010, Kaya & Lindvall 2014, Westlund 2014). Samtal tillmäts alltså 

också stor vikt i lärarhandledningen till läsutvecklingsarbetet i Ottos dagbok. 

 En av de förmågor som kursplanen beskriver är tal- och skriftspråklig 

kommunikation. I lärarhandledningen till Bumerang och beskrivningen av samtalets 

tillvägagångssätt med att ”se på bilden” och tolka den, ”se på texten” och hitta språkliga 

strukturer (jfr Avrin 2005) finns moment som kan kopplas till det centrala innehållet i 

Lgr11. Det centrala innehållet kan ses i samtliga rubriker men i ”läsa och skriva” ses 

även språkets struktur liksom att hantera texter där ord och bild samspelar och utveckla 

lässtrategier för att förstå och tolka texter. Vidare finns också arbete med alfabetet, att se 

och höra sambandet mellan ljud och bokstav, hantera berättande texters budskap, 

uppbyggnad och innehåll, ord och begrepp (jfr Skolverket 2011a).  

4.1.3  Uppdrag språklyft – Leksaksfabriken 

I lärarhandledningen till Uppdrag språklyft – Leksaksfabriken återfinns ”att samtala” 

inte under egen rubrik. I beskrivningen av det tänkta tillvägagångssättet med 

högläsningstexterna har dock samtalet ett stort utrymme. Svåra ord och begrepp i texten 

kan diskuteras innan texten högläses och det finns färdigformulerade frågor att ställa till 

eleverna. Frågorna som återfinns under rubriken till texten är formulerade utifrån 

punkterna i lärarhandledningen om läsförståelsestrategier. Det handlar om samtal om 

texten utifrån frågor ”på raderna” det vill säga där svaren går att hitta i texten, som till 

exempel ”Vem var Rex?”, Vilket arbete hade kontrollanterna?”, ”Vilka leksaker 

hamnade i soptunnan?” eller frågor ”mellan raderna” det vill säga frågor som det inte 

finns några givna svar till. Några exempel på sådana frågor är ”Hur tror ni Rex kände 

sig när Professorn skrattade åt honom?” och ”Varför gick inte Professorn sönder när 

Rex bet i honom?” (Berg, Hagberg-Persson m.fl. 2011:19). Denna typ av frågor är av 

samma karaktär som de Westlund (2014) menar kan öka elevers textrörlighet (2014). 

Elevuppgifterna är utformade som uppdrag. I samband med dessa behöver eleverna ord 

och begrepp som är typiska för den aktuella typen av text som eleven ska skriva. Dessa 

ord behöver också förklaras och samtalas om: ”Uppdragstexterna är inte alltid så lätta, 

vissa ord kan behöva förklaras, diskuteras och kopplas till elevernas erfarenheter och 

kunskaper” (Berg, Hagberg-Persson m.fl. 2011:10). I det centrala innehållet i Lgr11 

poängteras just samtalet om olika typer av texter. Det rör sig om läs- och skrivstrategier, 
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språkets struktur, texters budskap, ord och begrepp och hur textens budskap påverkar 

mottagaren (Skolverket 2011a). 

I lärarhandledningen till Uppdrag Språklyft – Leksaksfabriken är samtalet en 

viktig del av arbetet med högläsningstexterna och elevuppdragen. I forskning beskrivs 

att elever utvecklar sitt språk och sin förmåga att hantera skriftspråkliga strukturer 

genom samtalet tillsammans med såväl vuxna som andra elever (jfr Taube 1997, Elbro 

2004, Liberg 2006, Bjar & Liberg 2010, Taube 2013). Det gemensamma lärandet 

genom samtal och interaktion ses som en av de bärande tankarna inom det 

sociokulturella perspektivet (Säljö 2010) 

4.2 Att läsa 

Följande stycke är koncentrerat till att studera den läsundervisning som 

lärarhandledningarna hanterar för eleverna i årskurs 1. 

4.2.1 Den magiska kulan 

I lärarhandledningen beskrivs förarbetet inför elevernas möte med läsebokstexten. Här 

belyses fördelarna med högläsning: ”Eleverna övar sin koncentration och de lär sig hur 

berättelser är uppbyggda, vilket är till hjälp när de själva ska berätta muntligt och 

skriftligt” (Felth Sjölund m.fl. 2011:18). Vidare beskrivs lärarens roll som modell för 

läsningen som betydelsefull för att göra eleverna till aktiva läsare. Lärarens betydelse 

och roll för läs- och skrivundervisningen framhålls i flera forskningssammanhang (jfr 

Giota 2002, Alatalo 2011).  

Texterna i Den magiska kulan är narrativa texter med olika händelser ur 

vardagslivet. Tolkningar av texten kan därför göras utifrån elevernas egna erfarenheter. 

Läsutvecklingsarbetet och arbetsgången presenteras i lärarhandledningen där varje 

kapitel ur läseboken ”Den magiska kulan” rekommenderas för högläsning. Som en del 

av läsinlärningsarbetet framhålls de lärarledda laborationerna, där läraren visar och går 

igenom uppgifterna som eleverna ska arbeta med. Här presenteras till exempel nya 

ordbilder, nya ljud och nya bokstäver. Tonvikten läggs vid elevens individuella nivå och 

att arbetet med laborationerna kan komma att variera (Felth, Sjölund m.fl. 2011). 

Elevernas egen läsning kan göras i grupper uppdelat i A-nivå och B-nivå, utifrån textens 

svårighetsgrad. Detta kan ses som ett arbete med lässtrategier. Det centrala innehållet 

hanterar lässtrategier och detta återfinns under rubriken ”Läsa och skriva” i Lgr11 

(Skolverket 2011a). Det gemensamma arbete som poängteras i lärarhandledningen har 
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sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivets syn på lärande. Det vill säga att det 

är tillsammans med andra och i kommunikation som ett lärande kan ske (Säljö 2010). 

4.2.2 Bumerang – Ottos dagbok 

Lärarhandledning och arbetet med Bumerang - Ottos dagbok har sin utgångspunkt i det 

gemensamma läsandet av läsebokstexten. Läsebokstexten är skriven i dagboksform och 

redan här möter eleverna en speciell typ av text. Läraren ges stöd i lärarhandledningen i 

hur arbetet med att läsa texten kan gå till. Arbetet med texten inleds med att ”Se på 

bilden”. I detta arbete ska eleverna få en förförståelse av den text som sedan ska läsas. 

Nästa steg kallas; ”Se på texten”. Detta moment syftar till att introducera den skrivna 

texten för eleverna. Här kan eleverna uppmanas att söka efter ord och stavelser, långa 

och korta ord, leta och räkna specifika bokstäver i texten samt lyssna efter olika 

bokstavsljud. Nästa steg är ”Läsa texten”. Det förberedande arbetet ska ha gett eleverna 

en förförståelse för vad texten handlar om. I det gemensamma läsandet av texten inleds 

arbetet med lärarens högläsning. Läraren uppmanas även att leka med texten genom att 

läsa den på olika sätt och med olika ”röster”. I det gemensamma läsandet av texter kan 

läraren föra samtal och ställa frågor till eleverna eller uppmana eleverna att själva ställa 

frågor till texten. 

Läraren fungerar som en modell för läsandet genom att visa läsriktning och 

använda lässtrategier i läsandet (Avrin 2005). Detta kan jämföras med det som 

framkommit ur olika forskningsrapporter om lärarens betydelse som förebild för läsning 

och som stöd vid elevens egen läsning. Att i undervisningen visa eleverna hur texter 

angrips och kan bearbetas är en viktig del av arbetet med lässtrategier (jfr Kaya & 

Lindvall 2014, Westlund 2014). 

Det arbete som beskrivits om arbetsgången med texten innehåller flera punkter ur 

det centrala innehållet i Lgr11. Bland annat lässtrategier för att förstå och tolka texter 

och att anpassa läsningen efter textens form och innehåll, liksom arbeta med texter där 

ord och bild samspelar, upptäcka språkets struktur samt alfabetet och alfabetisk ordning, 

och sambandet mellan ljud och bokstav (Skolverket 2011a).  

I arbetsgången med att läsa texten i läseboken ges i lärarhandledningen förslag på 

hur olika lässtrategier kan behandlas genom att först låta eleverna göra förutsägelser om 

texten ”Samtala om vad eleverna tror att kapitlet handlar om” (Avrin 2005:17). Därefter 

läses texten och läraren stannar upp för att samtala om det som precis lästes, till 

exempel: ”Låt ytterligare elever berätta om tillfällen då de har haft pirr i magen” (Avrin 

2005:17). Läsningen av texten fortsätter och läraren kan låta eleverna göra inferenser

där 
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de kopplar det lästa till sig själva och sina egen erfarenheter ”Vad kommer eleverna att 

tänka på när de läser texten? Låt eleverna berätta om egna liknande upplevelser” (Avrin 

2005:17).  

I lärarhandledningen förespråkas en variation i textmaterialet. Ibland läser 

eleverna berättande texter, ibland sakprosatexter. I lärarhandledningen benämns vissa 

sidor i läseboken för ”metodsidor” vilka ska fungerar som stöd och inspiration till 

eleverna att arbeta vidare med texten (Avrin 2005). 

Lärarens sätt att förmedla lässtrategier är en viktig del av läs- och 

skrivundervisningen. Läraren kan använda texter på olika sätt, visa intresse för texter 

och påtala vikten av att läsa olika texter. Förståelsen av texters innehåll kan även öka då 

de sätts i verklighetsanknutna situationer och då eleverna kan känna igen sig (jfr Liberg 

2006, Damber 2010, Westlund 2014). 

4.2.3 Uppdrag språklyft - Leksaksfabriken 

Inledningsvis i lärarhandledningen förklaras högläsningens betydelse för elevens 

språkutveckling och vikten av att läraren beskriver och förmedlar olika 

förståelsestrategier genom interaktion. Dessa strategier beskrivs på följande sätt i 

lärarhandledningen: 

Knyta texten till sina egna erfarenheter 

Skapa inre bilder 

Göra förutsägelser 

Se orsakssamband 

Dra slutsatser 

Identifiera huvudbudskapet 

Sammanfatta innehållet 

(Berg, Hagberg-Persson m.fl. 2011:9) 

I lärarhandledningen poängteras också lärarens betydelse i att visa och förmedla 

lässtrategier och att det är av vikt för läs- och språkutvecklingen men också för 

läsförståelsen. Elevens läsning kan ske genom det gemensamma läsandet av 

elevuppdragen. Vidare syftar arbetet med den gemensamma läsningen till att utveckla 

såväl den morfologiska och fonologiska som den pragmatiska och semantiska 

medvetenheten. Det innebär att den gemensamma läsningen kan bygga upp elevens 

ordförråd, och även ge möjlighet att bearbeta språkliga strukturer: ”Eleverna får även 



21 

övning i att känna igen ofta förekommande ord och böjningsformer – ett betydelsefullt 

steg mot säker läsning” (Berg, Hagberg-Persson m.fl. 2011:10). Genom språkliga 

aktiviteter och samtal utvecklas elevens kunskaper i och om språkets struktur (Elbro 

2004, Liberg 2006).  

Elevens egen läsning handlar om att läsa uppdragstexten. Till varje moment finns 

observationspunkter för läraren och för elevens egen läsning handlar det om: 

• kan känna igen några bokstäver och läsa ihop några ord i texten (fonologisk

läsning/ljudning). 

• utnyttja den ortografiska avkodningsstrategin ibland (breddad elevuppgift). (Berg,

Hagberg-Persson, Lagrell & Sköld, Holm 2011:7–11, 48) 

Den arbetsgång som beskrivs i lärarhandledningen kan jämföras med punkterna ur det 

centrala innehållet i Lgr11: ”Lässtrategier […], språkets struktur […], alfabetet och 

alfabetisk ordning och sambandet mellan ljud och bokstav” (Skolverket 2011a:223). 

4.3 Att skriva  

Under följande stycke redovisas analysen av arbetet med elevens skrivutveckling i 

lärarhandledningarna. 

4.3.1 Den magiska kulan 

I lärarhandledningen till Den magiska kulan beskrivs arbetet med arbetsboken. Återigen 

är den lärarledda laborationen tyngdpunkten i arbetet. Arbetet med uppgifterna beskrivs 

som ett ”systematiskt arbete” där varje bokstav hanteras grundligt efter en speciell 

arbetsgång. 

För att få en fin handstil och flyt när man skriver är det viktigt att forma bokstäverna rätt 

redan från början. För att eleverna ska få in formen av varje bokstav behöver de mer träning 

än de tre rader per bokstav i arbetsboken. (Felth Sjölund 2011:22) 

Läraren rekommenderas att utforma ett arbetsschema för träningen av bokstavsformen. 

Under stycket; ”Bokstavsarbete och handstil” hänvisas till kursplanens centrala del att 

skriva för hand (Skolverket 2011a). Lärarhandledningen förklarar att elevboken har en 

strukturerad ordning och rekommenderar ett bokstavsarbete där eleverna först spårar 

bokstaven, det vill säga följer formen med fingret upprepade gånger. Efter spårningen 

följer flera moment med att skriva bokstaven innan arbetet med arbetsbokens uppgifter 

påbörjas. Varje ny bokstav inleds med ett gemensamt samtal kallat ”Lärarledd 

laboration” (Felth Sjölund m.fl.2011). Detta innebär att varje nytt moment först görs 

gemensamt för att eleverna sedan ska kunna arbeta på egen hand. Till denna del 
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presenteras det centrala innehåll som de aktuella uppgifterna kan beröra. 

Lärarhandledningen rekommenderar att alla elever arbetar med arbetsbokens uppgifter 

”även de som redan har knäckt läskoden […]” (Felth Sjölund m.fl. 2011:21).  

Skrivuppgifterna benämns som ljudanalysuppgifter där fonem är det som 

fokuseras. Det innebär i praktiken att eleverna drar streck mellan ord och bild, drar 

streck för antal ljud, skriver bokstäver i rutor, sätter kryss eller ringar in ljud, bokstav 

eller ordbild, lyssnar efter rimord och målar enligt instruktion eller bygger meningar och 

tränar på språkets struktur. Ljudanalysövningar för att öka den fonologiska 

medvetenheten är även något som forskning tar upp som en del av att lära sig läsa och 

skriva (Alatalo 2011, Tjernberg 2013). 

Orden eleverna möter ska paras ihop med en bild och är av typen ko, ram, vas, 

ros, sol, lok, lur och så vidare. Till de meningar eleven ska skriva ges ett stöd i form av 

ord för eleven att skriva av (Felth Sjölund m.fl.2011). Dessa moment kopplas till de 

centrala delarna för ”läsa och skriva” i kursplanen (jfr Skolverket 2011a). Arbetsgången 

är strukturerad och innehåller många fonologiska övningar. Eleverna kan träna på 

sambandet mellan ljud och bokstav, alfabetet och alfabetisk ordning, språkets struktur 

och texter där ord och bild samspelar. (Skolverket 2011a; Skolverket 2011b). 

4.3.2 Bumerang- Bokstavsskola och Skrivskola 

I lärarhandledningen kallas arbetsboken ”Bokstavsskola – Skrivskola” och inleds med 

uppmaningen att eleverna ska bemötas som skribenter för att utvecklas till att bli 

självständiga i skrivandet (Avrin 2005). Att bemöta eleverna som kunniga är något som 

Damber (2010) menar är en positiv påverkansfaktor i sin studie av framgångsrik läs- 

och skrivundervisning (2010). Lärarhandledningen beskriver att arbetet med Bokstavs- 

och skrivskolan handlar främst om ljudanalysuppgifter: ”Det främsta syftet med 

bokstavsgenomgång är att eleverna lär sig att koppla form och ljud till varandra” (Avrin 

2005:38). Bokstavsarbetet syftar även till att träna ljudanalys då eleverna lyssnar efter 

olika ljud i orden. Bokstavsarbetet kan utformas på olika sätt. Eleverna kan jobba i egen 

takt beroende på var de befinner sig i sin utveckling men ett gemensamt samarbete 

eleverna emellan bidrar till ett ökat lärande: ”Ett gemensamt arbete innebär att eleverna 

samlas kring ett gemensamt innehåll. Då kan de diskutera det de lär sig med varandra, 

vilket stödjer själva lärandet” (Avrin 2005:39). Detta är en av tyngdpunkterna inom det 

sociokulturella perspektivet, det vill säga det gemensamma lärandet och att stötta 

varandra i lärandet (Säljö 2000, Säljö 2010). 
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Lärarhandledningen beskriver hur arbetet med Bokstavskolan kan gå till och hur 

eleverna kan träna på bokstäver och utföra enkla skrivuppgifter. Bokstavsträningen är 

upplagd på samma sätt för varje bokstav och innehåller flera moment. Det handlar om 

att eleven i praktiken ska söka det aktuella ljudet i bilden och markera de bilder där 

ljudet finns, identifiera bokstaven i ett antal ord och ringa in den. Vidare får eleven träna 

på bokstavens form genom att först spåra bokstaven, och därefter ska eleven upprepade 

gånger skriva bokstaven. Varje övningssida avslutas med en enkel skrivövning där 

eleven får skriva egna ord eller namn där aktuell bokstav finns med eller välja ord och 

namn ur den exempelruta som finns på varje sida. Lärarhandledningen menar att på så 

sätt kan fonem-grafem-korrespondensen befästas. Bokstäverna följer sedan i alfabetisk 

ordning. Vidare beskrivs att arbetet med bokstäverna kan ske genom ett arbetsschema 

men att detta kan riskera att bli enformigt hela alfabetet igenom och att elevernas skilda 

behov måste beaktas: ”Eleverna är dessutom olika och behöver olika sorters träning i 

varierad mängd […] Variera arbetet med varje bokstav utifrån elevernas olika 

förutsättningar och behov” (Avrin 2005:39). Dessutom beskrivs flera sätt att arbeta med 

bokstäverna och att variera bokstavsarbetet med olika teman utifrån elevernas 

önskemål. Momenten i arbetsgången motsvarar Lgr11 och punkterna under det centrala 

innehållet ”Läsa och skriva” (jfr Skolverket 2011a). Arbetet med Bokstavsskolan kan 

kopplas till den forskning som finns om fonem-grafem-korrespondens (jfr Frost 2002, 

Fridolfsson 2008). 

 I lärarhandledningen till arbetet med Skrivskolan förklaras arbetsgången med att 

eleverna får möta skriftens olika funktioner. Uppmaningen till läraren är att en sida ska 

göras gemensamt ”Gemensamma skrivstunder fungerar som förebild för elevernas egna 

skrivande” (Avrin 2005:46). Elevens egen sida innebär ett individualiserat arbete. På 

denna sida arbetar eleverna självständigt utifrån sin egen nivå och förutsättning. I 

Skrivskolan möter eleverna flera olika typer av text. De får således öva sig i att skriva 

ord till en bild, skriva brev, inköpslistor, meningar, tankekartor och faktatexter (Avrin 

2005). De uppgifter eleverna möter anknyter till texten i läseboken och skrivuppgifterna 

kan bidra till en förståelse för texten och dess betydelse. I den studie som gjorts av 

Graham & Michael (2010) betonas vikten av att skriva om det lästa för att på så sätt 

bearbeta texten. Detta kan vara en del av arbetet i att utveckla goda läs- och 

skrivstrategier (2010). Lärarhandledningen beskriver att i det gemensamma arbetet ska 

elever och lärare tillsammans diskutera hur olika texter ska presenteras och poängterar 

återigen samtalet som en viktig förberedelse inför skrivandet. Även under arbetets gång 
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ska respons på arbetet ges (Avrin 2005). Här görs kopplingar till det centrala innehållet 

om hur strategier används för att skriva texter av olika slag (jfr Skolverket 2011b). Att 

arbeta med uppgifter med olika typer av texter och arbeta med bokstavskännedom i ett 

textsammanhang och därigenom träna sin handstil är ett sätt att utveckla strategier för 

att skriva (Frost 2002, Liberg 2007, Fridolfsson 2008).  

4.3.3 Uppdrag språklyft – Leksaksfabriken 

I lärarhandledningen för Uppdrag språklyft – Leksaksfabriken återfinns elevens 

arbetsbok. Den är uppbyggd utifrån elevuppdrag baserade på den skönlitterära text som 

läromedlet introduceras med. Eleven har ingen egen bok att skriva i utan materialet 

består av kopieringssidor som ska exponeras i klassrummet och dokumenteras och 

sparas i mappar. 

I arbetet med uppdragen får eleverna identifiera bokstäver och upptäcka språkljud 

och andra språkliga strukturer. Här arbetas således mycket med morfem, fonem och 

syntax. Uppdragsarbetet och det egna skrivandet kan liksom bokstavsarbetet med fördel 

skrivas på dator för att träna just den förmågan (Berg, Hagberg-Persson m.fl. 2011). 

Dessa moment kan jämföras med punkter i det centrala innehållet för ”Läsa och skriva”, 

strategier för att skriva olika typer av texter, handstil och att skriva på dator, språkets 

struktur, alfabetet och alfabetisk ordning och sambandet mellan ljud och bokstav (jfr 

Skolverket 2011b).  

Lärarhandledningen beskriver att elevens eget skrivande utgår från uppdragen och 

den instruktionen uppdraget ger. Det kan vara önskelistor, fylla i formulär, göra 

beskrivningar, skriva intervjuer, inbjudningar, laborationer med bokstäver, skapa egna 

leksakskataloger och så vidare. Uppdragen handlar om att skapa texter där ord och bild 

samspelar, vilket motsvaras i läroplanens centrala innehåll (Skolverket 2011a). En del 

av uppdragen ska ske i ett gemensamt skrivande. Det är då läraren som skriver men 

eleverna som formulerar texten. Uppdragen ska vara väl synliga för andra och därför 

rekommenderas en anslagstavla i klassrummet. På så vis skapas en samlingsplats för 

kommunikation och som en dokumentation av elevens arbete. Flera uppdrag innebär 

även att information ska sökas på nätet och bilder ska skrivas ut: ”Det är meningen att 

eleverna verkligen ska arbeta aktivt och på många olika sätt med att utveckla sitt språk” 

(Berg, Hagberg-Persson m.fl. 2011:10). Här utförs mycket gemensamt arbete mellan 

lärare och elever där skrivstrategier bearbetas genom samtal. Texterna eleverna själva 

läser är uppdragstexterna och det är efter den instruktion som ges där, eleven ska skriva. 

Som en studie av Graham & Michael (2010) har visat så påverkas och utvecklas 
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skrivförmågan då eleverna får bearbeta en läst text genom att skriva (2010). Calkins 

m.fl. (2005) menar att skrivsamtal är av betydelse för att utveckla såväl läs- som

skrivstrategier och att den skriftspråkliga strukturen utvecklas genom samtalet (2005). 

I lärarhandledningen till Uppdrag språklyft – Leksaksfabriken och i beskrivningen 

av elevens eget arbete finns ingen enskild bokstavsträning utan det arbetet sker i det 

gemensamma läsandet och skrivandet och återfinns även som en observationspunkt ur 

Nya språket lyfter (2011): ”skriva av några bokstäver/ord eller skriva själv?” (2011:48). 

Som tidigare nämnts så kan bokstavskännedom nås då bokstäver används och sätts i ett 

sammanhang (jfr Frost 2002). 

4.4 Sammanfattning 

I samtliga tre lärarhandledningar har samtalet före under och efter läsning stor 

betydelse. Elevens egen läsning sker genom läsebokstexterna eller som i Uppdrag 

språklyft genom uppdragstexterna. I både Den magiska kulan och i Bumerangs 

lärarhandledning beskrivs arbetet med bokstavsträning utförligt. I arbetet med Den 

magiska kulan arbetsboken sker ett systematiskt övande av bokstavsformen och det 

finns rikligt med ljudanalysuppgifter. Däremot sker inte något eget skrivande eller 

upptäckarskrivande för eleverna i arbetsboken utan detta återfinns under sidorna med 

övriga idéer till klassrumsarbetet. Den magiska kulan förordar mycket färdighetsträning 

av bokstäver i en viss ordning, och att alla elever ska arbeta med materialet oavsett var 

de befinner sig i sin utveckling. Bumerang håller tillbaka färdighetsträningen en del och 

menar att den enskilda elevens behov och utveckling styr arbetet med Bokstavs- och 

skrivskolan. I Bumerangs elevmaterial Skrivskolan har elevens eget skrivande en större 

roll. En viss styrning av vad som ska skrivas finns men det är en stor variation av 

texttyper och övningarna ska förbereda eleven inför ett mer omfattande skrivande. 

Uppdrag Språklyft ger eleven styrning i form av uppdragen men elevens eget tänkande 

synliggörs ändå. Samtalen om uppdragen och hur de ska utföras kan ge eleven flera 

skrivstrategier och utveckla både läsningen och skrivandet. 

5 Diskussion 

I detta kapitel följer en diskussion om det analyserade materialet och det resultat som 

kunde urskiljas. Kapitlet är uppdelat i ett avsnitt om hanteringen av det centrala 

innehållet samt ett avsnitt om hur variation och interaktion identifieras. Kapitlet avslutas 

med förslag till vidare forskning.  
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5.1 Hantering av kursplanens centrala innehåll i lärarhandledningarna 

Läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen 2011 betonar de 

förmågor som ska ligga till grund för undervisning redan i årskurs 1 (Skolverket 2011a). 

Lärarens uppgift blir därför att utgå från det centrala innehållet i kursplanen då 

undervisning planeras och genomförs. Hur dessa ska nås är varje lärares egen uppgift att 

bestämma, liksom vilket material som behövs för att genomföra en god undervisning för 

att eleven så småningom ska kunna nå målen. Kommentarmaterialet ger läraren 

handledning i hur det centrala innehållet kan tolkas och därigenom hur de fem 

förmågorna ska utvecklas i en progression (Skolverket 2011b). De centrala 

innehållspunkterna och den forskning som finns om läs- och skrivundervisning och vad 

som är av störst betydelse för densamma stämmer väl överens då det handlar om att se 

läsa och skriva som förmågor som utvecklas genom interaktion liksom vikten av att 

förmedla läs- och skrivstrategier. 

Resultatet av min undersökning visar att i alla tre lärarhandledningarna kan delar 

ur det centrala innehållet synliggöras genom att ingående studera de olika moment 

läraren ska undervisa om. I Den magiska kulan tydliggörs de centrala delarna genom en 

tabell för vilket innehåll som hanteras och är övergripande för hela läromedelspaketet. 

Genom en lärandemålsbeskrivning inför varje moment i arbetsboken kan läraren se 

vilka innehållspunkter ur det centrala innehållet som hanteras. De lärarledda 

laborationerna har här en viktig roll för att synliggöra för eleven vad som övas. 

I Bumerangs lärarhandledning återges ingen text med det centrala innehållet för 

läraren. Materialet är utgivet 2005 och är således inte utformat utifrån Lgr11. Trots detta 

kan flera punkter ur det centrala innehållet synas i de moment som beskrivs i 

lärarhandledningen då det handlar om läs- och skrivstrategier, enkla former för 

textbearbetning, handstil och skriva på dator, språkets struktur, alfabetet och alfabetisk 

ordning samt sambandet mellan ljud och bokstav. Likaså hanteras tala, lyssna, samtala 

och berättande texter och sakprosatexter liksom språkbruk i stor utsträckning. En del av 

innehållspunkterna identifieras med lätthet medan vissa kräver reflektion och eftertanke 

för att bli synliga. 

I Uppdrag språklyft – Leksaksfabriken ger observationspunkterna ur Nya språket 

lyfter ett stöd till läraren att identifiera kursplanens centrala innehåll. 

Observationspunkterna som finns med i tabellform i lärarhandledningen beskrivs och 

läraren kan stämma av dessa mot det centrala innehållet. I första hand är det punkterna 
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under ”tala, lyssna samtala” och ”läsa och skriva” som hanteras i arbetsmomenten. Vad 

gäller texter så är det främst instruerande texter som eleverna i praktiken får möta.  

Eftersom läroplaner och kursplaner och det innehåll som beskrivs där är det som 

undervisningen ska hantera (Skolverket 2011b) krävs att läraren är väl förtrogen med 

dessa styrdokument. Läromedel och lärarhandledningar ska ses som idématerial att 

använda som en resurs för lärandet. Som Selander & Kress (2010) uttrycker så kan 

texter och uppgifter vara utformade utifrån läromedlets speciella tema (2010). Detta kan 

innebära att delar ur läroplanen går förlorade om läraren inte undersöker materialet 

innan det tas i undervisning.  

5.2 Variation och interaktion – en sociokulturell design för lärande 

Till att börja med kan det konstateras att de tre lärarhandledningarna i stort sett har 

samma teoretiska utgångspunkter då alla tre använder sig av helordsmetoden för 

undervisning. Den magiska kulan kombinerar helordsmetod med ljudmetod medan de 

båda andra utgår från helordsmetoden. Forskning visar att metoder i sig inte har så stor 

påverkan på elevers läs- och skrivlärande. Det handlar snarare om lärarens förmåga att 

hantera olika metoder och kunna kombinera dessa i sin undervisning (Myrberg 2003, 

Guo & Justice m.fl. 2012). Läromedlens lärarhandledningar kan hjälpa och stötta 

läraren i arbetet med läs- och skrivundervisningen och uppmärksamma läraren på 

sådana aspekter som kan påverka utveckling och lärande. Genom läromedlet kan läraren 

utforma och bygga upp en plattform för sin undervisning. Lärarens uppgift är att 

undervisningen ska bli varierad och innehålla de delar som det centrala innehållet 

förmedlar. Som Skolinspektionens (2013) granskning visar är reflektionen över 

undervisningen en viktig del liksom förmågan att variera sina undervisningsmetoder. 

Samtidigt krävs ett effektivt sätt att kombinera metoder med olika uppgifter och texter 

för att utveckla elevers läs- och skrivstrategier och skapa en god läs- och 

skrivutveckling (2013). Den didaktiska designens innehåll ska spegla de intentioner som 

läroplaner och vetenskaplig forskning tillhandahåller. Läromedel ses därmed som ett 

objekt vars innehåll inte automatiskt förenklar eller underlättar lärandet eller 

undervisningen (Selander & Kress 2010). 

Att dagens läromedel ska omfatta alla delar av såväl läroplaner som vetenskaplig 

forskning är det ingen som förväntar sig. Det handlar snarare om vilka delar det är som 

omfattas. Till detta krävs tid och reflektion för läraren som även behöver ställa sig 

frågor där såväl undervisningens syfte, innehåll som mål synliggörs. Utifrån detta kan 
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sedan resurs för lärande väljas. Lärarhandledningarna kan då vara denna resurs och 

utgöra den didaktiska designens grund. Inom det sociokulturella perspektivet betonas 

samtalets betydelse och att det är i kommunikation som ett lärande sker. Det 

sociokulturella perspektivet talar också om språket som ett redskap för att skapa 

förståelse och att det är genom stöttning från andra som eleven kan lära sig och 

utvecklas (Säljö 2010). Tyngdpunkten i samtliga lärarhandledningar ligger på samtalet 

och det gemensamma läsandet av läsebokstext och skrivandet i arbetet med 

elevuppgifterna. Därmed kan det sociokulturella perspektivet och dess grundläggande 

idéer ses i de tre lärarhandledningarnas beskrivning av samtalets betydelse för läs- och 

skrivlärandet. 

Läseboken Den magiska kulan och Bumerangs läsebok Ottos dagbok, kan ses som 

berättande texter men är ändå läsläror med tillrättalagd text och ett på förhand givet 

tema. Westlund (2014) menar att för att få ut det bästa av samtalet om en text och för att 

skaffa sig ett rikt ordförråd bör det vara utifrån ursprungstexter eller utifrån de texter 

eleverna själva väljer (2014). Damber (2010) visar i sin studie att framgångsrika läs- 

och skrivklassrum använder stora mängder autentisk litteratur i arbetet med att utveckla 

läs- och skrivstrategier (2010). I kommentarmaterialet för kursplanen i svenska betonas 

även att de texter som eleverna möter i sin vardag och på sin fritid ska ingå i och vara en 

del av undervisningen (Skolverket 2011b). 

Gemensamt för de tre lärarhandledningarna är att de betonar lässtrategier och 

vikten av att utveckla elevens förmåga att kunna röra sig i texten. Till samtliga texter 

finns färdigformulerade exempelfrågor till läraren att använda sig av för att tillsammans 

med eleverna gå på djupet i texterna. Även här måste läraren ställa sig frågorna om valet 

av text, vad som ska bearbetas och hur det ska göras. Elevgruppen är ytterligare en del 

som måste tas i beaktning, det vill säga om materialet passar aktuell elevgrupp och om 

innehållet är tillräckligt utmanade eller rentav för svårt för vissa elever (Westlund 

2014). Även om samtliga lärarhandledningar stöttar läraren med hjälp av färdiga frågor 

till texterna kan dessa ändå inte användas rakt av i tron om att läsförståelsen ökar. 

Resultatet visar att samtliga tre lärarhandledningar förespråkar ett kommunikativt 

förhållningssätt där interaktion, det vill säga det gemensamma lärandet och språket är 

utgångspunkten. Den magiska kulans arbetsbok fokuserar i första hand på 

ljudanalysuppgifter, men eleverna tränar skrivstrategier då de skriver ord till bilder och 

skapar meningar. I både Bumerang – Skrivskola och bokstavsskola och Uppdrag 
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språklyft – Leksaksfariken får eleverna tillägna sig olika sätt att skriva texter av 

varierande slag och därmed träna olika skrivstrategier. 

 För att återigen knyta till Selander & Kress (2010) teorier om resurser för lärande 

och läromedel som objekt (2010) kan resultatet av undersökningen av de tre 

lärarhandledningar jämföras med denna teori. Det är lärarens förmåga att hantera 

styrdokument såväl som innehåll och form, som är avgörande för att få den 

funktionalitet som materialet eftersträvar. 

5.3 Vidare forskning 

Andra aspekter som kan vara intressanta att studera är hur kartläggningsarbetet ser ut i 

lärarhandledningarna och hur detta hanteras vad gäller elevuppgifter och texter. Likaså 

kan utformningen av elevuppgifterna vara en intressant analysaspekt att studera vidare. 
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