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Abstract
Sara Laidla (2015). Vad förmedlar texten och bilderna?: Läromedelsanalys av två läsläror i årskurs 

1. (What conveys the text and pictures?: Teaching materials analysis of two reading books in grade 

1 ). Independent Project, Swedish, Specialisation in Early Years Teaching and Grades 1-3, Second 

Cycle, 15 Credits. School of Humanities, Education and Social Sciences. 

This essay analyzes two reading books used in grade 1. The first reading book is Vi läser (2005) 

written by Ulf Stark et al, and the other reading book is Briljant svenska (2009) written by the 

author Bim Wikström. 

     The purpose of the analysis is to investigate how reading books are structured, what they convey  

in the text and pictures, how the picture interacts with the text and if the authors and illustrators 

express some message about how, where and when reading should take place. 

     This essay is based on the qualitative method of analysis and interpretation that Rhedin’s (2011) 

analysis aspects and the theory about the picture book conveys. 

     The analysis shows that these reading books’ pictures appear in various forms and frequency of 

each pages. The text is adjust to an easier and a more difficult level. The number of sentences and 

length increases at the end of the reading books. Similar short, frequent and phonetic words, and 

also pronouns and verbs occurs in the reading books. In Vi läser there are no oneword sentences but  

in Brilijant svenska are a few. The first visual impression of the reading books exterior design is 

different when the cover of Vi läser have a dark and dominant color that can make the reading book 

hide among the other books in the bookshelf. However Brilijant svenska is visible among other 

books with it’s sharp color. Both reading books includes occasions where the picture does not 

support the text, also when it comes to messages about how, where and when reading should take 

place. 

Keywords: Reading book, analysis, pictures, text, reading for beginners
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Inledning
Många kommer nog ihåg sin första gemensamma läsebok, det vill säga den läslära, som användes i 

hela klassen under de första skolåren. Oftast var det en serie av böcker som följde från årskurs till 

årskurs ända upp till mellanstadiet. Men när det gäller hur och när man lärde sig läsa kanske de 

flesta har lite mer diffusa och oklara minnen. Dock så tror jag att den första läsläran har en viktig 

och stor betydelse.

     Enligt dagens läroplan, Lgr 11, i det centrala innehållet för årskurs 1-3 ska eleverna lära sig: 

”Sambandet mellan ljud och bokstav” (Skolverket, 2011, s. 223), men även olika strategier inom 

läsning för att kunna förstå och tolka skriftens språk samt få kunskaper om olika kontexter där ord 

och bilder samspelar i en text. Förmågan att kunna läsa är betydelsefull och eleverna måste kunna 

läsa för att tillgodogöra sig skriven information, men också för att kunna ta till sig litteraturen i de 

övriga ämnena inom grundskolan. Att läsa är även en demokratisk rättighet och en förutsättning för 

att lyckas i livet som vårt samhälle idag erbjuder. Det kan handla om arbetslivet och om studierna, 

men även på fritiden förekommer aktiviteter där man måste kunna tolka det skrivna språket och 

innebörden av det som står. I Lgr 11 kan vi läsa att skolans uppdrag och värdegrund innefattar att: 

”förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 

behöver” (Skolverket, 2011, s. 9). Det är framför allt skolans ansvar att se till att eleverna blir 

delaktiga i samhällets gemenskap genom att förse dem med verktyg eller förmågor som exempelvis 

läsning för att de ska kunna tillägna sig och använda kunskaper. 

     Dock visar de senaste rapporterna från PISA 2012 (Skolverket, 2013, s. 12 & 28) och PIRLS 

2011 (Skolverket, 2012, s. 6) att resultatet när det gäller 15-åriga och 10-åriga svenska elevers 

läsförståelse har försämrats. Skolverket skriver (2013, s. 36) att det finns många faktorer som kan 

ligga bakom det försämrade resultatet. Bland annat faktorer som lärarnas förutsättningar för att 

planera undervisningen utifrån tid, stöd, kollegialt samarbete men även lärarens pedagogiska 

utbildning kan påverka undervisningens kvalitet och i sin tur undersökningens resultat. 

     Med detta oroväckande resultat blir jag som blivande lärare både orolig och ifrågasättande till 

den läsundervisning som förekommer i den svenska grundskolan. Jag börjar fundera över hur jag 

som snart är ansvarig för elevernas undervisning och val av läromedel, kan erbjuda en bra start i 

elevernas första läsning. 
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Syfte, urval och avgränsningar
I och med att jag besvarade den didaktiska ”hur”-frågan, hur eleverna kan lära sig att läsa, i min 

förra uppsats är jag nu intresserad av att inrikta mig på ”vad”-frågan, vad eleverna kan använda för 

material för att lära sig läsa. Mitt syfte blir då att analysera läromedel som används i årskurs 1, 

eftersom förskoleklassen inte är obligatorisk i dagens svenska skolsystem. Det finns en mängd 

läromedel som används vid läsinlärning. Jag har begränsat mig till läsläror, ej tillhörande material 

och arbetssätt. Begreppet läslära är centralt i min uppsats och när jag nämner läsläror så avser jag 

en läsebok som klassens elever läser gemensamt. Min uppfattning är att hur läsundervisningen 

kring läsläran går till varierar från klass till klass. Det kan vara allt ifrån högläsning av lärare och 

elever till tyst läsning av den enskilda eleven.

     Urvalet var tänkt att göras utifrån mestsäljande läsläror i kontakt med läromedelsförlag för att få 

möjlighet att analysera aktuellt material som används i dagens svenska skolor. Förlagen ville dock 

inte lämna ut någon information om försäljningsstatistik ‒ varför fick jag inte förklaring på ‒ så jag 

gjorde urvalet själv. Jag har därmed valt att analysera ett par läsläror som förekommit i 

svenskundervisningen då jag har haft mina verksamhetsförlagda kurser under lärarutbildningen, 

från och med hösten 2011 till våren 2015. Jag vill undersöka vad dessa läsläror förmedlar och hur 

samspelet mellan bilderna och texten ser ut. Detta görs då många andra valt att analysera läsläror 

utifrån aspekter som genus, samhällsklass och svenska som andraspråk men också för att 

förhållandet mellan bild och text har ett samband med den tidiga läsinlärningen. Många läsläror 

förekommer i olika varianter som är anpassade till en lättare och en svårare nivå. Mitt syfte är inte 

att jämföra dessa nivåer utan jag kommer att fokusera på texten som helhet i varje läslära. 

Frågeställningar
Min huvudfråga är:

- Hur är ett par av dagens svenska läsläror som förekommer i årskurs 1 uppbyggda text- och 

bildmässigt?

Denna fråga leder till följande fyra delfrågor:

- Vilka intryck kan läsaren få vid det första visuella mötet med läslärornas yttre design?

- Vilka ord förekommer frekvent och hur ser meningarna ut i läslärorna?
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- Hur samspelar bilderna med texten, dvs. stödjer bilderna texten?

- Förmedlas något underliggande budskap kring aktiviteten läsning av författarna och illustratörerna 

som till exempel hur, var och när detta ska ske?

Jag avser också att jämföra dessa två läsläror och belysa deras likheter och skillnader. Dessa 

punkter kommer jag att återkomma till i analysen av läslärorna. 

Uppsatsens disposition
Jag kommer först att presentera den metod och teori som används för att analysera läslärorna. 

Denna del följs av en översiktlig presentation av tidigare forskning kring läsläror. Efter denna del 

redogör jag för vad handbokslitteraturen har att säga när det gäller hur nybörjartexternas utformning 

kan se ut och vad som sägs om bildens funktion och betydelse. Detta följs av en presentation av 

läslärorna, författare och illustratörer. Sedan följer en analys där jag tolkar läslärorna utifrån fem 

analysaspekter. Sedan diskuteras och utvärderas resultatet av min analys i en diskussion. Efter 

diskussionen presenterar jag mina slutsatser kopplade till frågeställningarna och syftet. 

Avslutningsvis ligger ett reflekterande avsnitt där jag redogör för mina insikter och kunskaper 

utifrån denna uppsats men också för nya tankar och frågor som väckts. Sist finns en kortfattad 

sammanfattning av min uppsats. 

Metod
Min analys utgår ifrån den kvalitativa forskningen. Enligt den amerikanska forskaren Robert K. Yin 

(2013) handlar den kvalitativa forskningen om att skapa grundliga kunskaper om ett ämne man 

studerar, och den involverar en mångfald av olika perspektiv och metoder (s. 15 & 18). Enligt 

professorn i pedagogik Katarina Eriksson Barajas samt docenterna vid institutionen för 

neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013) är den 

kvalitativa forskningens syfte att utveckla förståelse och skapa teorier från det insamlade materialet 

och hitta svar på vad-frågor. Genom att dra slutsatser om sitt analysmaterial kan man kartlägga och 

strukturera variationer, framställningar och innebörder. Det undersökta materialet kan bland annat 

bestå av texter såväl som bilder (s. 60). 

     För att kunna göra en kvalitativ analys utifrån läslärorna har jag valt att använda mig av 

analysmetoden tolkning. Forskarna i pedagogik Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) 
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hänvisar till professorn i psykologisk pedagogik Steinar Kvale som skriver att metoden innebär att 

forskaren djupgående tolkar specifika textstyckens innehåll utifrån olika kontexter. Det handlar om 

att lyfta fram det som inte är uppenbart och klart framträdande i texten. Forskaren kan använda sig 

av en eller flera teorier under tolkningsarbetet och delarna som analyseras kan tillämpas på hela 

datamaterialet (s. 33). Jag kommer att analysera bilderna, texten samt samspelet mellan bild och 

text. 

Tolkningsverktyg och teori

Här kommer en presentation av teorin som min uppsats är baserad på och de tolkningsverktyg som 

jag använder mig av i min analys. Bilderböcker hör ofta till de första böckerna barn kommer i 

kontakt med innan de lär sig läsa. Bilden har stor betydelse för barn som inte kan läsa då den kan 

illustrera eller ersätta den skrivna texten. Bilden är också ett viktigt inslag i de första läslärorna och 

jag har valt att utgå från litteraturvetaren Ulla Rhedins (2001) avhandling och hennes modell för 

bilderboksanalys. Som tolkningsverktyg kommer jag att använda några av Rhedins (2001) 

analysaspekter. Dessa är bilderbokens yttre design, textens funktion, bildens funktion och 

bladvändningen. Jag kommer även att analysera författarens och illustratörens budskap om läsning i 

läsläran, en aspekt som inte Rhedin (2001) tar upp som ett tolkningsverktyg.

     Rhedin (2001) anser att det är på bokens framsida, alltså den främre bokpärmen, som analysen 

startar, eftersom den fungerar som en öppning in i boken och ett ”ansikte utåt” som ska väcka 

läsarens nyfikenhet och intresse för innehållet. Den främre bokpärmen och den bakre pärmen kan 

fungera som en helhet med både praktiska funktioner som skyddande och stabilitet men även 

kommersiella funktioner som har ett informerande och säljande syfte. Rhedin (2001) framhåller att 

den främre och bakre bokpärmen tillsammans kan presentera en bild ur handlingen för att 

introducera och informera läsaren om den tematiska och sammanhängande handlingen. Vanligaste 

formen hos moderna bilderböcker är stående och liggande variationer i A4-format (Rhedin, 2001, s. 

147-148).

     Vidare hävdar Rhedin (2001) att textens uppgift handlar om att ”bära tid” i handlingen. Den 

redovisar händelseförlopp som är inre och psykologiska, till exempel tankar, önskningar och 

känslor. Enligt Rhedin (2001) innebär detta att texten har en berättande, tidsmässig och mental 

omfattning (s. 107).
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      Bildens funktioner kan enligt Rhedin (2001) tillföra visuell och beskrivande information om 

objekten eller subjekten och vara stämningsskapande (s. 107). Dessvärre kan bilden inte uttrycka 

negationer, det vill säga förnekelse av ett påstående, mentala processer som tankar, önskningar och 

drömmar samt processer som berör tidsaspekter. Bilderna utspelar sig alltså i ett obligatoriskt 

presens där upprepningar, vanor, orsakssamband samt händelser som sker parallellt kan ställa till 

det för illustratören (s. 89). Bildernas utseende kan däremot variera och ett rektangulärt bildformat 

har en expanderande rörelseenergi som för handlingen framåt medan den cirkulerande rörelsen i 

kvadratisk bild hämmar energin. Små och medelstora bilder ökar handlingens tempo och 

helsidesbilder kan antingen dämpa rörelsen eller stanna upp tempot. Inramning av bilder, men även 

texter, kan fungera som tematiska uttryck, till exempel frihet vs. fångenskap. Texten kan även 

påverka bildens placering, där mjuka, ojämna och vita marginaler gör så att bilderna får ett 

svävande intryck (s. 158-159, 163). Rhedin (2001) skriver också att bilderna med hjälp av färgernas 

kontraster kan förstärka till exempel sociala skillnader. Hon menar att mörka färger som grått och 

brunt är passiva och att ljusa färger är aktiva. Min tolkning av detta är att mörka färger lätt tenderar 

att smälta in i bakgrunden medan de ljusa färgerna blir mer synliga och tydliga (s. 86-88).

     Bladvändningen, eller bläddringen som Rhedin (2001) kallar det för, är en aspekt som påverkar 

läsningens tempo och rytm. Detta kan ske genom att variera storleken på bilderna och beror även på   

var texten placeras i förhållande till bilden. Hon skriver att handlingen då får en trimedial karaktär, 

som innebär att text, bild och form samspelar och bidrar till berättelsens dramaturgi (s. 69-70, 129). 

Tidigare forskning
Forskaren inom pedagogik Tarja Alatalo uppmärksammar i sin avhandling Skicklig läs- och 

skrivundervisning i åk 1-3: om lärares möjligheter och hinder (2011) faktorer som kan göra det 

möjligt för lärare att utforma en bra läs- och skrivundervisning, men också sådant som kan hindra 

elevernas läs- och skrivutveckling. Undersökningen omfattar intervjuer med åtta lärare, enkäter som 

besvarats av 249 lärare samt kunskapstest med 269 lärare och 31 specialpedagoger. Jag har valt att 

endast ta del av resultat som omfattar läseboken i undervisningen och enkätstudien. Alatalo (2011) 

hävdar att ungefär 70 procent av klasslärarna som besvarade enkätstudien använder läsebok i sin 

läsundervisning, och hon tror att det eventuellt är flera som har använt läsebok i årskurs 1 men ändå 

svarade nej vid tidpunkten eftersom de då undervisade i årskurserna 2 eller 3. Enkätstudien 

genomfördes från och med maj 2009 till april 2010. Alatalo (2011) skriver att 16 procent av lärarna 
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använder läseböcker eftersom de är trevliga och fantasifulla, har flera svårighetsgrader samt är 

tydligt strukturerade. Läseböckerna är utformade efter avkodningsprincipen, vilket innebär att ljuda 

ihop bokstäver till ett ord. Avkodningsprincipen ger eleverna möjlighet att träna på frekventa ord 

som ordbilder (Alatalo, 2011, s. 90). 

     Forskaren i svenska språket Åsa Wengelin och professorn inom specialpedagogik Claes Nilholm 

(2013, s. 144), forskaren inom läs- och skrivutveckling Inger Fridolfsson (2008, s. 103) samt 

forskaren inom läs- och skrivsvårigheter Karin Taube (2007, s. 119) beskriver alla läsningens tänkta 

upplägg i läslärorna. De skriver att i läsläror presenteras bokstäver som anses vara lätta att lära  

före bokstäver som är svåra, samt att korta och ljudenliga ord introduceras före långa samt 

ljudstridiga ord.  

      En annan undersökning om läsläror och deras inverkan på barns läsutveckling i lågstadiet är ett 

projekt som finansierades av den danske utbildningsministern under mitten av 1990-talet. Denna 

undersökning beskrivs i Hvordan kommer børn bedst i gang med at læse?:en undersøgelse af 

læsebogens betydning for den første læseudvilkling (1999) och genomfördes av de danska forskarna 

Ina Borstrøm, Dorthe Klint Petersen och Carsten Elbro. Den utgick från de fem mest använda 

läsebokssystemen i Danmark och följde lågstadieelever från 204 klasser och 124 olika skolor från 

och med slutet av förskoleklassen till årskurs 3. Undersökningen visade att det traditionella 

läsebokssystemet, från 1954, var minst lika bra som de övriga och modernare läsebokssystemen. 

Eleverna som använde Søren og Mette kom snabbare igång med nybörjarläsningen och läste bättre 

än elever som använde nyare läsebokssystemen. Den äldre läsebokens handling påverkade inte 

heller elevens intresse och lusten att gå i skolan på ett negativt sätt utan det handlade snarare om det  

var lätt eller svårt att lära sig läsa. Elevens första läsundervisning gynnas av att läseboken har 

många frekventa, korta och ljudenliga ord av texten. Det innebär att val av läsläror och 

utformningen i texten har en stor betydelse för barnens läsutveckling. 

     Det är flera studenter som tidigare har forskat kring olika svenska läsläror bland annat utifrån 

aspekter som genus, etnicitet, intersektionalitet, läsläror som läsinlärningsmetod samt olika 

textnivåer. Jag har funnit några uppsatser på databasen DiVA som behandlar läsläror. Några fler har 

analyserat läsläran Vi läser medan betydligt färre har utgått ifrån Briljant svenska. Ett exempel är 

Barns tidiga skrivande i skolan: en studie av barns ordval jämfört med ord i traditionella 

läseböcker (2010) skriven av Anne-Toril Moldsvor. Arbetet handlar om ordval i förskoleklass och 

årskurs 1 utifrån det fria skrivandet och en jämförande aspekt i elevtexter samt läsebokstexter där 
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bland annat läsläran Vi läser inkluderas i undersökningen. Det visar sig att att barn använder fler ord 

som anses tekniskt svåra, det vill säga ord med flera stavelser, sammansatta ord och ord med 

kluster, i sina egna skrivna texter än vad de möter i läseböcker samt att textnivån gällande B-

markeringen är svårare jämfört med A-markeringen i Vi läser. Ett annat exempel på en uppsats som 

analyserar läsläran Briljant svenska är Briljanta och magiska läseböcker?: en kritisk diskursanalys 

av två läsläror ur ett intersektionellt perspektiv (2011) av Anna Palmén och Evelyn Virgo. Denna 

uppsats diskuterar vilka normer och värderingar som förmedlas i läslärorna och det visar sig att det 

finns tydliga gränser mellan minoriteter och majoriteter där majoriteten har en överordnad roll. 

Historisk forskning om den svenska läsläran 

Wengelin och Nilholm (2013), skriver att läsläror, eller läseböcker som de även kan kallas för, har 

funnits sedan mitten av 1800-talet och den mest kända, och den första svenska läsläran, är Läsebok 

för folkskolan som gavs ut 1868 (s. 144). Litteraturvetaren Bo Ollén (1996) menar att läsläran 

fungerade som ett hjälpmedel för att hålla ihop det svenska samhället. Folkskolans läsebok följdes 

under ett par decennier av åtta andra upplagor som reviderades i liten utsträckning. Ett statligt 

monopol på läsläror skapades. Enligt Ollén (1996) var Folkskolans läsebok en brun, smutsgul och 

billig läsebok med svårt språk som hade tre olika syften. Det första syftet var att inkludera andra 

ämnen eftersom separata läroböcker var sällsynta, dyra eller dåliga. Det andra syftet handlade om 

att låta eleverna träna läsförmågan, men även andra språkliga färdigheter som till exempel 

grammatik, rätt- och uppsatsskrivning. Det sista och tredje syftet var att läseboken skulle fungera 

som en resurs för att uppfostra barnen till moraliska, religiösa och sociala medborgare (Ollén, 1996, 

s. 11-14).

     Ollén (1996) skriver att i slutet av 1800-talet fick Folkskolans läsebok ta emot mycket dålig 

kritik som bland annat gick ut på att innehållet i läseböckerna låg för långt ifrån barnens egna 

erfarenheter och föreställningsvärldar. Han menar att läseböckerna var tråkiga och på så sätt inte 

väckte barns lust och intresse för läsning, samt att språket var på en alltför avancerad nivå. Utifrån 

denna debatt så blev det en revolution i läseböcker för barn där språket blev mer anpassat och 

innehållet mer intressant och underhållande med inslag av enklare berättelser, sagor och sånger. 

Den nya läseboken som därmed introducerades hade en nationell koppling och ett barnperspektiv 

som fokuserade på det nya samhällets kultur och samhörighetskänsla. I jämförelse med Folkskolans 

färglösa läsebok upplevdes säkerligen den nya läsebokens röda pärm som en provokation. Exempel 
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på detta nya slag av läseböcker var Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa (1906-1907), 

Verner von Heidenstams Svenskarna och deras hövdingar (1908-1910) och Anna Maria Roos 

Sörgården (1912). Genombrottet ledde till en stor spridning och böckerna översattes till många 

olika språk (Ollén, 1996, s. 8-9, 12, 17). Ollén skriver i sina förord att ”Nya läseboken har säkert 

bidragit till att i det svenska samhället skapa respekt för barnet och höja kvalitet i barnens läsning. 

Den utgör utan tvivel en säregen och inte oväsentlig del av vårt kulturarv” (Ollén, 1996, s. 8). Den 

nya läseboken var alltså en bok som var anpassad till en pedagogisk verklighet som krossade statens 

monopol på läromedelsmarknaden. Vidare berättar Ollén (1996) att de nya läseböckerna användes i 

svenska skolor till in på 1950-talet. Idag är det vanligt att många skolor prövar olika läromedel och 

arbetssätt som är skapade utifrån barnens och ungdomarnas fritid. Många skönlitterära- och 

fackböcker har kompletterat eller ersatt läseböcker (Ollén, 1996, s. 33).

Handbokslitteraturen
Här kommer en kort redogörelse om vilka teorier författare till handböcker har angående  

nybörjartexternas utformning samt bildernas funktion och betydelse för läsaren. Med handböcker 

menar jag litteratur som inte är av forskningskaraktär. 

Texternas utformning för tidiga och blivande läsare

 I detta avsnitt skriver jag om nybörjartexternas utformning, fallgropar vid den tidiga läsinlärningen, 

vad ungefärläsande innebär och vilken betydelse elevernas erfarenheter har när de ska förstå texter. 

Frekventa och svåra ord samt meningslängd

Taube (2007) beskriver att det förekommer högfrekventa ord som jag, du, och samt vi i läsläror som 

används i den tidiga läsningen. Ibland kan orden innehålla bokstäver som ännu inte introducerats 

för nybörjarläsaren. Dessa ord lärs in som ordbilder, läsaren känner igen ordet visuellt och kan 

därmed koppla innebörden till det skrivna ordet (s. 119). Även ord som den, hade och hon är vanligt 

förekommande i nybörjartexter (Fridolfsson, 2008, s. 113). Den norska professorn inom 

specialpedagogik Jørgen Frost (2009) berättar även han att de icke ljudenliga orden och samt dig 

förekommer i början då barn lär sig att läsa men att barnen utvecklar det han kallar för ortografiska 

strategier. Barnet känner alltså igen hela eller delar av ordet, utan att behöva ljuda bokstav för 

bokstav, det vill säga fonologiska strategier (s. 17). Ord som kan vara tekniskt svåra för 
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nybörjarläsaren kan bestå av konsonantkombinationer (Taube, 2007, s. 119). Svåra 

konsonantkombinationer enligt mig kan vara ord med kombinationen sch-, ck-, sj-, tj- och stj-ord. 

Exempel på ord med dessa kombinationer kan vara dusch, också, själv, tjäna och stjärna.

     Den danska professorn Carsten Elbro (2004) som forskar om läsning, belyser svårigheter med 

texter som kan irritera den goda läsaren och bromsa nybörjarläsaren helt. Texter som innehåller 

sällsynta och långa ord och uttryck kan hämma läsutvecklingen. Långa meningar, huvudsatser med 

många parenteser eller inskott, kan vara svåra för läsaren att förstå. En god läsare brukar kunna 

hantera meningar med 10-15 ord men för nybörjarläsaren ska meningarna helst vara ännu kortare. 

Ju långsammare en elev läser desto färre ord kan han eller hon bevara i sitt minne som i sin tur är en 

förutsättning för sammanbinda orden till en hel mening (s. 168-169). 

    

Andra fallgropar och ungefärläsande

Wengelin och Nilholm (2013) påpekar att det är viktigt att barn som ska lära sig läsa 

behärskar grunderna innan nya bokstäver och ord introduceras. Om läsningen blir alltför svår 

så hämmas barnets läsutveckling och om upplevelsen av misslyckandet förstärks påverkas 

barnets läsning negativt (Wengelin & Nilholm, 2013, s. 144). Fridolfsson (2008) varnar för:

Risken med att påskynda utvecklingen till en i lärarnas tycke mer jämn läsning utan hack i 
orden är att barnet inte får den träningen i alfabetisk-fonologisk läsning som det behöver för att 

det så småningom ska kunna ta steget vidare till ortografisk läsning (s. 115). 

Jag tolkar detta som att ljudningsläsningen behövs inför helordsläsningen för att inte riskera att 

barnet utvecklar en så kallad ”ungefärläsning”. Enligt Fridolfsson (2008) innebär denna lässtrategi 

att läsningen består till stora delar av chansningar samt gissningar och är vanlig hos lässvaga elever 

då orden blir svåra att ljuda. Ett ungefärläsande kan även duktiga elever utveckla, och det kan i sin 

tur försämra läsförståelsen (Fridolfsson, 2008, s. 115). Då många läsläror har en enkel 

meningsbyggnad och många ord hänger ihop kontextmässigt kan det hända att barnet läser början 

av ett ord men sedan gissar sig till resten. Ungefärläsning kan även förekomma vid ord som ”river” 

och ”rider” där början av orden liknar varandra och rättas inte barnet av någon vid detta tillfälle kan 

handlingen och förståelsen av texten gå förlorad (Fridolfsson, 2008, s. 133). 

Tidigare erfarenheter

För att utveckla förmågan att läsa och förstå en text måste man kunna läsa mellan raderna samt dra 

slutsater av det man tidigare läst, det handlar inte endast om att förstå enstaka ord och meningar. 
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Hur vi sedan tolkar en text beror helt på vår förförståelse (Wengelin & Nilholm, 2013, s. 53). När 

läsaren läser en text så kopplas orden till dennes egna erfarenheter. Ser läsaren ordet ”hund” så 

kanske han/hon tänker på sin egna hund och förknippar det med ett visst utseende och egenskaper. 

Likaså kan händelser och miljöer få läsaren att associera till situationer som denne själv tidigare 

upplevt eller platser han/hon besökt under livet. Den norska läsforskaren Astrid Roe (2014) påpekar 

även betydelsen av tidigare kunskaper och erfarenheter i samband med läsning av en text. Hon 

beskriver att tolkningen och förståelsen av texten beror på vilka vi är, vad vi tidigare har upplevt, 

lärt oss och läst samt sociala och kulturella perspektiv man har. Därmed kan läsaren uppfatta texters 

ord, begrepp, innehåll, former och teman på många olika sätt. Roe (2014) tillägger att våra 

kunskaper och erfarenheter också är i ständig utveckling och förändring i samband med exponering 

av nya texter (s. 40). Elbro (2004) uppmärksammar debatten om texterna i nybörjarundervisningen 

där innehållet har fått negativ kritik. Kritiken består av att handlingen inte samverkar med elevernas 

tidigare erfarenheter. Enligt Elbro (2004) ska läsundervisningen ha ett meningsfullt innehåll och 

inte bara fokusera på lästekniken (s. 123-124). 

Bildernas betydelse och funktioner

Då läseböckerna innehåller många illustrationer kan man fråga sig om deras betydelse och 

funktioner vid läsning av texten. Fridolfsson (2008) beskriver tre av bildernas viktiga funktioner 

samt varnar för en aspekt som kan hämma läsutvecklingen: 

För det första ska de vara lockande och skapa en nyfikenhet om textinnehållet. För det andra ska de ha ett 
innehåll som inbjuder till gemensamma samtal. En tredje funktion bilderna har är att nybörjaren ska 

kunna ta hjälp av bilderna för att underlätta avkodningen och för att stödja identifieringen av ord som hon 
eller han annars skulle ha svårt för att läsa. Här finns ändå en invändning. Bilderna kan i vissa fall ha den 

effekten att de lockar barn att gissa orden istället för att få dem att använda och träna ljudningstekniken (s. 
104). 

Bildens funktioner har alltså en viktigt betydelse för att upprätthålla intresset för läsningen, och det 

är viktigt att det går att kommunicera om bildernas innehåll med lärare och andra elever samt att 

bilderna fungerar som ett stöd till att läsa ord och förstå texten. Men även här så riskerar eleven att 

utveckla ett ”ungefärläsande” om bilderna ger alltför många detaljer och avslöjande ledtrådar till 

texten och på så sätt kommer han/hon inte vidare i sin läsutveckling. 

     Roe (2014) berättar även att bilderna kan ha olika roller. I till exempel bilderböcker är bilderna 

grundläggande för att barnen ska kunna förstå texten, medan de ibland kan ha en mer underordnad 
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roll och fungera som ett komplement till verbaltexten (s. 67), eller snarare den skrivna texten. Hon 

belyser även skolans ansvar att göra eleverna medvetna om hur texter är konstruerade, hur de tolkas 

samt hur bilden kan samspela med texten för att tillsammans uttrycka ett budskap. Att läsa kräver 

också kunskaper om olika uttrycksformer som perspektiv i bilder, val av färg samt var de placeras 

på sidan, det vill säga layouten, för att kunna tolka och överblicka den fullständiga och 

sammanhängande informationen (s. 68). 

Presentation av läslärorna, författare och illustratörer
Den första läsläran som jag har valt att ha med i min analys heter Vi läser (2005) och är en 

omarbetad upplaga, den första upplagan kom 1989, av författarna Ulf Stark, Kerstin Bolldén, Mari-

Anne Dalmo och Tove Fagerholm. Ulf Stark som har skrivit huvuddelen av texten till läsläran är en 

av Sveriges främsta författare av barn- och ungdomsböcker och hans genombrott kom med romanen 

Dårfinkar och dönickar (1984). Han har även författat andra kända verk som bilderboken Jaguaren 

(1987) och Kan du vissla Johanna? (1992) som har filmatiserats. Illustratören heter Leif Eriksson, 

men vidare uppgifter om honom har jag inte hittat. De sista sidorna i läsläran har en annan författare 

och illustratör. Jag har därför valt att inte analysera sagan om äppelgumman (s. 174-191). 

     I Vi läser får man följa huvudpersonen Tor, en pojke i 7-årsåldern, med sin familj, det vill säga 

hans föräldrar, två systrar och hunden Lump. Läsaren möter även Tors klasskamrater Sven, Olsson 

och Arne samt Tors stora kärlek Siv. I nio avsnitt får läsaren bland annat ta del av Tors vardag när 

han går i skolan, låtsas vara sjuk och bjuder hem klassen på kalas, bygger en raket som leder till ett 

brutet ben och en vistelse på sjukhus. I varje avsnitt förekommer även bokstavsverser med ett 

djurtema som introducerar läsaren för alfabetets 29 bokstäver och nya bokstavsord.  

     Den andra läsläran heter Briljant svenska (2009) och är skriven av specialläraren och författaren 

Bim Wikström som skrivit böcker, noveller och sånger för barn och ungdomar sedan början av 

2000-talet. Hon har även publicerat läromedlet Trulletrallarna (2000), basmaterial i svenska för 

förskoleklass och årskurs 1. Den mångsidiga illustratören Lou-Lou Pettersson, med 20 års 

erfarenhet, är konstnären till bilderna. Idag arbetar hon med att teckna läromedel inom ämnet 

svenska som riktar sig till lågstadieelever med olika kulturella och språkliga förutsättningar. 

     I Briljant svenska får läsaren möta pojkarna Emil och Ali samt den nyinflyttade flickan Mila. 

Läsläran är uppdelad i 35 kapitel och precis som i Vi läser får läsaren en inblick i de tre barnens 

vardagliga omgivning och situationer. Det kan handla om hur man kan ta sig till skolan eller till 
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arbetet på morgonen samt aktiviteter som förekommer i skolan, hur man klär sig utifrån väder, hur 

det ser ut på en bondgård eller i skogen, hur det går till vid källsortering, hur man lagar mat, bakar 

och handlar i affären. Textens handling belyser även etiska dilemman som hur man löser konflikter 

och hanterar ett utanförskap. Läsläran ger också kunskap om nyttiga pedagogiska sammanhang som 

förbereder elever inför det kommande vuxen- och samhällslivet. 

Analys
Här kommer en presentation av läslärorna utifrån fem analysaspekter. Det handlar om läslärornas 

yttre utseende, bildernas och textens utformning, samspelet mellan texten och bilden samt 

författarnas och illustratörernas budskap kring läsning. Jag har valt att börja varje avsnitt med att 

analysera Vi läser för att sedan belysa samma aspekter ur Briljant svenska. Det kan även 

förekomma avsnitt då jag även inkluderar den andra läsläran utifrån en jämförande aspekt. 

Den yttre designen

Det första eleven visuellt uppmärksammar när de ska börja läsa en bok är bokens estetiska och yttre 

uttryck. De första aspekter som jag analyserar är den utvändiga designen av läslärorna. 

      Vi läser är en stående rektangulär och ganska tung inbunden bok på 192 sidor. Bokens tyngd ger 

boken en stabilitet men samtidigt kräver den platser som kan fungera som avlastning, exempelvis 

att man måste sitta och läsa vid ett bord. Omslaget har inslag av olika mörkblåa nyanser med 

kontrasterande gula bokstäver som svävar runt på den främre och bakre pärmen, det vill säga 

framsidan och baksidan av bokens utsida. Det är nästan hela alfabetets bokstäver, 28 av 29 där 

bokstaven w saknas. Fokus ligger på vanligt sätt på den främre pärmen där det finns en delvis 

inramad, kvadratisk och färgglad bild av en flicka, en pojke och en hund som dansar med varandra 

med ballonger och girlanger runt omkring sig. De ser glada ut och gör läsaren nyfiken på vilka det 

är och varför de dansar på bilden. På den bakre pärmen finns ytterligare en kvadratisk bild där 

hunden som fanns med på framsidan kikar ut från bilden. Då hela bokens utsida är mörkblå smälter 

den lätt in bland andra böcker och kan på så sätt gömma sig i bokhyllan. 

      Den andra läsläran, Briljant svenska, är stående rektangulär i kartonnage men en väldigt lätt bok 

att bära på om man jämför med Vi läser. Sammanlagt har den 80 sidor och det är ungefär hälften av 

antalet sidor i Vi läser. Bokens omslag har mestadels ljusa färger. Den har en skarp grön bakgrund 

men även färgerna gult, rött, rosa, orange och blått framträder. Den gröna bakgrunden bidrar till att 
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läsläran blir synlig bland de andra böckerna i bokhyllan. På den främre pärmen finns en bild i 

mitten, utan inramning, som har färger som grönt och gult och mörkare nyanser av brunt och blått. 

Bilden visar en flicka, två pojkar, en katt och en fågel. Djuren och pojkarna har mörkare färger än 

flickan, förutom ena pojkens hår som är gult/blont. På den bakre pärmen finns översiktsbilder på  

tillhörande material till den första textboken, bland annat en arbetsbok och en lärarhandledning. Där 

finns det även en liten text som berättar kortfattat om bokens upplägg och innehåll. 

Bilderna

Läslärans bilder kan utseendemässigt och placeringsmässigt i förhållande till texten variera. Rhedin 

(2001) nämner att bilderna kan påverka läsarens bläddring, tempo och rytm men även framhäva 

olika stämningar och teman. Därför kommer nu en kort redogörelse för bildernas funktion. 

      Eftersom innehållet i Vi läser är tydligt uppdelat i två olika kategorier, bokstavsverser och 

berättelsen om Tor, så delar jag upp mina tolkningar av bilderna på samma vis då det förekommer 

lite skillnader. Bokstavsverserna har alla en kvadratisk och centralt placerad bild till vänster i 

uppslaget. Bilden har en ram med detaljer som ibland hamnar utanför bildens inramning, till 

exempel växter eller djur. Jag uppfattar det som att Erikson, illustratören till Vi läser, vill markera 

bildens frihet och samhörighet med övriga bilder och text på uppslaget. Längst upp på den högra 

sidan finns det fyra småbilder utan inramning med objekt eller subjekt som förekommer i 

bokstavsverserna. Under småbilderna på den högra sidan finns ytterligare en större bild centralt 

placerad på sidan, även denna utan inramning. Bilden samspelar med den kvadratiska bilden på den 

vänstra sidan genom att samma djur förekommer i båda bilderna. I verserna för bokstäverna q och 

w existerar endast den vänstra sidans upplägg med en inramad kvadratisk bild. Bokstäverna delar på 

uppslagets sidor och djuren hamnar i bakgrunden då en människa är centralt placerad på bilden (s. 

146-147). Likaså i versen för bokstaven x hamnar djuren i bakgrunden av bilden. Bilden illustrerar 

en expert som letar efter djur som innehåller bokstaven x (s. 142). Bilderna i bokstavsverserna är 

alltid placerade över texten. När det gäller bilderna i berättelsen om Tor så är de placerade både 

över och under texten. De saknar inramning och färgerna är uttonade i kanterna. Bilderna 

förekommer i olika storlekar men täcker aldrig ett helt uppslag. Helsidesbilder utan text finns men 

endast ett fåtal. De förekommer i början då Tor lär hunden Lump att läsa, när Tors klass leker cirkus 

och i slutet av Tors berättelse då Tor och Lump går ner till havet för att fiska (s. 7, 161 & 173). Alla 
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bilderna i både bokstavsverserna och berättelsen om Tor är tecknade och färglagda med akvarell. 

Det förekommer minst en bild på varje uppslag i hela boken. 

     Bilderna i Briljant svenska saknar inramning och kan vara placerade över, under eller mitt i 

texten. De är tecknade och färglagda i akvarell med skuggade och ojämna marginaler. Precis som i 

Vi läser förekommer det minst en bild på varje uppslag och ibland flera små. När Ali och Emil 

bråkar, men även när Mia och Ali bakar bullar, används flera bilder för att illustrera en hel sekvens 

(s. 33 & 67). Till skillnad från Vi läser så kan det hända att bilderna i Briljant svenska går över hela 

uppslaget. Exempel på detta är när läsaren får en presentation av Milas familj och hennes katt leker 

med ett rött garnnystan som rullar från den vänstra sidan över till den högra sidan. Detta 

förekommer även när Emil, Mila och Ali hälsar på Emils farmor och farfar på landet samt då 

klassen är på besök i skogen där det gröna gräset på åkern och skogen går ihop med varandra. 

Likaså på det näst sista uppslaget av boken som upptas av Mias, Emils och Alis hyreshus samt 

gatan utanför (s. 8-9, 38-39, 58-59 & 78-79). Ytterligare något som skiljer bilderna i Vi läser mot 

bilderna i Briljant Svenska är att det finns endast en helsidesbild utan text i Briljant svenska. Det är 

den sista sidan då Ali somnar med sin bok över sig och förutom bokens namn, ”Fåglar på vift” är 

sidan helt textfri (s. 80). 

Texten

Texten är förstås central då eleven ska lära sig att läsa. Här kommer en redogörelse för hur texten är 

utformad utifrån svårighetsgrad, antal meningar och ord i meningar samt vanligt förekommande 

ord, verb och personliga pronomen i olika delar av läslärorna.

Svårighetsgrad

Det finns två olika svårighetsgrader på texten i båda läslärorna. I Vi läser är texten till berättelsen 

om Tor uppdelad genom markeringarna A och B längst upp på sidan. A-markeringen innebär en 

lättare text medan B-markeringen är lite svårare med fler ord i meningen samt fler antal meningar. I 

Briljant svenska är texten också uppdelad men där visar textstorleken svårighetsgraden på texten. 

Läsaren får välja på varje sida om han/hon endast vill läsa den större och lättare texten eller gå 

vidare till den mindre och svårare texten som är placerad precis under den större texten. I min 

analys kommer jag inte jämföra de olika textnivåerna, utan jag kommer att analysera all text oavsett 

svårighetsgrad.    
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Antal meningar samt ord i meningar

De första sidorna i Vi läser när det gäller berättelsen om Tor har 1-2 meningar med 3-6 ord i varje. 

Meningarna i bokstavsverserna ligger endast på 1 till antalet med 3-10 ord per sida (s. 8-14). Sedan 

ökar antalet meningar ganska omgående till 2-5 meningar och 3-11 ord i berättelsen om Tor, medan 

antalet meningar i bokstavsverserna är ungefär det samma som innan, 1-2 stycken med 3-10 ord per 

mening (s. 15 -50). Antalet meningar per sida ökar sedan till 7 i berättelsen om Tor och antalet ord 

minskar till 2-9 stycken per mening. Antalet meningar i bokstavsverserna är ungefär samma som 

tidigare och antal ord varierar mellan 2-12 stycken (s. 51-86). När läsaren kommit till ungefär 

hälften i läsläran förekommer tvåordsmeningar såsom: ”Den ryter”, ”Siv kramas” och ”Han 

snavar”, som inte finns med i början av boken (s. 79, 84 & 86). Antalet meningar per sida kan nu 

uppgå till 8 stycken (s. 87). I den andra hälften av boken ökar antalet meningar och det kan vara upp  

till 13 meningar per sida. Två exempel på detta är när klassen leker cirkus på skolgården och när 

Tors klass säljer föremål på en loppmarknad (s. 160 & 169). Detta förekommer nästan i slutet av 

läsläran i berättelsen om Tor, då läsaren förväntas ha kommit längre i sin läsutveckling. Mängden 

ord i meningarna ligger mellan 2-14 stycken (s. 88-173) om man bortser från den allra sista sidan 

där Tor säger till Lump ””Nu lilla Lump, ska vi läsa ett slag, och se vad vi lärt oss, min hund och 

jag”, som sammanlagt har 18 ord (s. 173). Tvåordsmeningarna är endast synliga på ett par ställen, 

när Tor får ett brev från sin faster i Afrika som börjar med ”Hej Tor!” och då ”Arne stönar” när Tor 

har brutit sitt ben och ger order om hur hans vänner ska bygga en koja (s. 125 & 137). 

Bokstavsverserna håller sig till 1-2 meningar per sida samt 3-12 ord i meningarna (s. 88-173), med 

undantag från den sista bokstavsversen. Den sista versen, som består av totalt 7 meningar, gör ett 

rim av alla bokstäverna i alfabetsordning där bokstaven w saknas precis som på bokomslaget (s. 

149). Jämför man meningarna i bokstavsverserna med berättelsen om Tor så förekommer det fler 

anpassningar med kortare meningar och färre antal ord i berättelsen om Tor. Meningslängden och 

antal ord ökar successivt ju närmare slutet av läsläran läsaren kommer både i berättelsen om Tor och 

bokstavsverserna. 

     När det gäller Briljant svenska, är antalet meningar och ord precis som i Vi läser, minst till en 

början för att sedan öka ju längre fram i boken läsaren kommer. På första uppslaget är det 6 

meningar på varje sida för att sedan öka till 8 stycken på nästa uppslag. Ordlängden på den första 

sidan börjar med 3 ord för att sedan drastiskt öka till 8 ord på nästa sida. På det andra uppslaget 

består meningarna av 3-7 ord (s. 4-7). Fram till ungefär hälften av läsläran är antal meningar per 
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sida mellan 7-10 och antal ord i meningen 1-9 (s. 8-34). På ett uppslag förekommer det även 

pratbubblor i bilden där Mila säger ordet ”Förlåt!” till sin lärare för att hon kommer för sent, samt 

Ali och Emil som säger förlåt till varandra efter att de har bråkat (s. 32-33). Här skiljer sig Briljant 

svenska från Vi läser genom att det förekommer ettordsmeningar. Dessa är dock i form av utrop. 

Ettordsmeningarna är även synliga när Emil berättar för Mila att han mår ”Dåligt!”, samt då Ali 

frågar sin lillebror vad som fattas när de förbereder inför Alis födelsedagsfest, det vill säga 

”Gästerna!” (s. 53 & 75).  När det gäller tvåordsmeningar finns de mer spridda i hela läsläran samt 

på fler ställen än om man jämför med Vi läser. Några exempel på detta är när läsaren i början får 

veta hur Ali och Mila kommer till skolan eftersom ”De går”. Vid presentationen av skolans matsal 

får läsaren veta vad Ali, Emil och Mila samt resten av klasskramraterna gör där, ”Vi äter” och i 

klassrummet där ”Vi jobbar” (s. 16 & 22-23). Tvåordsmeningarna förekommer också när Emils 

farfar läser ett mail från Emil där det står ”Hej farfar!” och då Emils mamma hälsar på Ali i affären 

”Hej Ali!” (s. 37 & 52). Även i slutet av läsläran förekommer det tvåordsmeningar när Milas familj 

spelar instrument och Mila konstaterar att hennes katt Lisen inte gillar musik eftersom ”Hon jamar” 

och ” Hon fräser” samt då Ali inte får reda på några hemligheter inför sin födelsedag och ”Ali 

suckar” (s. 62 & 71). 

Frekventa ord, pronomen och verb

Vanligt förekommande ord i början av Vi läser är ord som ”hej”, ”här”, ”en”, ”den”, ”och”, ”ros”, 

”sol” och ”på”. Det är många korta och ljudenliga ord där några av orden har tendensen att rimma 

på varandra. Även verb som ”är”, ”läser”, ”ser”, ”sa”, ”går” och ”lyssnar” samt pronomen som 

”jag” och ”du” används frekvent (s. 6-50).  Sedan förekommer bland annat ord som ”ett”, ”till”, 

”vill”, ”val”, ”alla”, ”ska” och ”att” men även personliga pronomen som ”du”, ”vi”, ”hon” och 

”han”. Verb står även skrivna i dåtid, ”sett”, ”gått”, ”hittat”, blandat med verb i presens, ”bor”, 

”tar”, ”leker” ”äter” och ”läser” (s. 50- 101). I den sista delen av Vi läser är orden mer varierade 

men några vanligt förekommande ord är forfarande ”ska”, ”har” och ”vill” men även ”bara”, 

”vara”, ”blir”, ”kan” samt personliga pronomen ”ni” och ”de” blir synliga (s. 102-173). Det 

ljudstridiga ordet ”och” förekommer också relativt tidigt och är mer utspritt över hela läsläran. 

     I Briljant svenska är frekventa ord till en början ”här”, ”är”, ”en”, ”ett”, ”hej”, ”min”, ”syster”, 

”bror”, ”mamma”, ”pappa” och ”skola” men även personliga pronomen som ”jag”, ”du”, ”hon”, 

”han” och ”vi”. Precis som i Vi läser är verben skrivna i presens: ”bor”, ”heter”, ”leker”, ”gör”, 
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”kommer”, ”går”, ”tycker” och ”läser” (s. 4-25). Senare i boken blir ord som ”hund”, ”katt”, fågel”, 

”på”, ”av”, ”inte”, ”har”, ”till”, vill”, ”ska” och ”måste” vanligt förekommande. Verben är 

forfarande skrivna i presens, till exempel ”tar”, ”frågar”, ”letar” och ”målar”. Verben ”kommer”, 

”är” och ”bor” används forfarande ofta i texten, samt de pronomen som tidigare nämnts, inklusive 

det nya pronomenet ”de” (s. 26-49). I den sista delen av Briljant Svenska upprepas de tidigare orden 

”kan”, ”vill”, ”måste”, ”ska”, ”har” och ”inte” men även nya ord som ”alla”, ”kanske”, ”en del”, 

”olika” och ”finns” påträffas. Ingen förändring syns angående personliga pronomen men böjningar 

som ”hennes” och ”vår” finns med. Verben utökas med bland annat ”sova”, ”lyssnar”, ”pekar”, 

”spela”, ”laga” (s. 50-80). Precis som i Vi läser förekommer det ljudstridiga ordet ”och” ganska 

tidigt och ofta, men är även här mer utspritt i läsläran. 

Bildens samspel med texten

I lägre åldrar är det betydelsefullt för eleverna att kunna ta hjälp av bilden för att förstå texten. 

Därför kommer jag att lyfta fram inslag ur läslärorna där bilden inte stödjer texten. Ett exempel kan 

vara då svåra, och för eleverna nya, ord i texten inte förtydligas genom bilden. Det kan även handla 

om att texten får en otydlig koppling till bilden och att bildillustration till ordet saknas helt. Nu kan 

det här verka som relativt enkla ord men som lärare får man tänka på att Sverige blir allt mer 

mångkulturellt och svenska är ett svårt språk att lära sig.

     I Vi läser finns det många ställen där jag anser att bilden till texten är förvirrande, otydlig eller 

rent av saknas. I början av läsläran berättar Tors storasyster Lena att bilens kaross har en ”repa” och 

en ”buckla”. Ordet ”repa” illustreras tydligt genom att Lena pekar på det stället av plåten som har 

en repa, men ordet ”buckla” får ej samma förtydligande. Om läsaren vet hur en buckla ser ut kan 

denne tydligt se den stora bucklan på kanten av karossen, men har han/hon svårigheter med att både 

läsa och förstå ordet är det inte lätt att tolka innebörden (s. 32-33). Ett annat ord som får en otydlig 

innebörd är ordet ”mos”. Detta sker när Tors pappa råkar sätta sig på en stol där det ligger en ros 

som lillasystern Elin har plockat. Här kan läsaren bli förvirrad då det ligger en ”platt” ros på stolen 

och författaren använder ordet ”mos”. Anledning till att författaren använde ordet ”mos” kan vara 

för att det skulle rimma på ordet ros (s. 39). Ett exempel på när ordet ”platt” får sin rätta betydelse 

är vid ett senare tillfälle i en rimmande bokstavsvers: ”Fiskar som är ganska platta kan man ha till 

badrumsmatta” (s. 88). Här samverkar bilden med texten då läsaren kan se att fisken på bilden är en 

platt badrumsmatta. Ett annat ord som kan vara svårt för läsaren att förstå är ordet ”rått”. Ordet 
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förekommer i en bokstavsvers där bilden visar en tiger som tuggar på en köttbit. Det är svårt för 

läsaren att se på bilden att köttbiten är rå (s. 78). Jag tror även att ordet ”pajas” kan vara svårt för 

vissa elever att förstå i berättelsen om Tor. Bilden visar en pojke med en röd clownnäsa och i texten 

står det : ”Olson ska bli pajas när han blir stor” (s. 160-161). Här kan det vara svårt för eleven att 

förstå att ordet ”pajas” både kan vara en clown men även någon som försöker vara rolig. Jag har full 

förståelse för att det är svårt att illustrera vissa ord så som känslan ”lust” och att Tor har en ”hes 

röst” (s. 58 & 83). Ordet ”klok” försöker man illustrera genom att visa en uggla som läser böcker, 

men man kan ifrågasätta om eleverna verkligen förstår den kopplingen (s. 115). Att använda ord 

som ”for” kan kännas lite gammalmodigt och idag är det vanligare att använda ord som åker. När 

ordet ”for” används i texten försvårar det för eleven förståelse eftersom det saknas en bild av själva 

händelseförloppet när raketen med Tor faktiskt åker iväg (s. 108). Vid flera tillfällen i Vi läser 

saknas bildillustrationer till orden helt och det kan ställa till det för elever som inte har samma 

erfarenheter som andra elever. Exempelvis orden ”al”,”ras”, ”ror”, ”kråkor”, ”tulpan”, ”myrslok”, 

”centimeter” och ”decimeter” (s. 25, 31, 97, 117 & 129). Speciellt måttenheterna centimeter och 

decimeter kan skapa problem då de är snarlika ord. Detta är bara några exempel ur Vi läser där 

läsaren kan få problem med att förstå texten, speciellt om inte bilden finns där som ett stöd. 

       När det gäller Briljant svenska finns det färre tillfällen där kopplingen mellan text och bild 

saknas eller är otydlig. Många enkla och svåra ord är väl illustrerade och hör samman med bilden, 

men det finns tillfällen där problem kan uppstå. Exempel på detta är när texten berättar att fåglar har 

olika ”läten”. Ordet ”läten” illustreras inte och det är förståligt eftersom det är ett ord som är svårt 

att illustrera (s. 61). Andra ord som är svåra att illustrera är känslorna ”otålig” och ”spänd” samt 

ordet ”hemlighet” (s. 64 & 70-71). Några få tillfällen förekommer där illustration av ord saknas. 

Exempel på detta är då doktorn ska lyssna på Alis ”hjärta” och ”lungorna” och bild på organen 

saknas och även då Ali är med sin pappa i affären och ska packa varor, bland annat ”servetter”, 

”jäst”, ”vispgrädde” och ”tårtljus” som inte finns illustrerade (s. 56 & 73). Det finns även ett par 

bilder där texten får ett dubbelt budskap, texten säger något men bilden visar något helt annat. Detta 

kan förvirra läsaren då bilden inte samspelar med texten. Ett exempel är när Ali letar efter sin fågel 

Fenix som har rymt från sin bur och är ”borta”, trots att han syns på bilden utanför ett fönster (s. 

27). Här kan dock avsikten vara att försäkra läsaren om att fågeln finns i närheten, en dramatisk 

ironi, men detta kan ändå förvirra läsaren. Att annat exempel är när Mila blir ”ledsen” då hon inte 
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får vara med några klasskamrater och leka. Här blir det motsägelsefullt eftersom hon både ser nöjd 

och glad ut på bilden (s. 50).

Författarens och illustratörens budskap kring läsning

Då syftet med läslärorna är att träna förmågan att läsa är det intressant att se hur och när detta 

omnämns i läsläran. Det vill säga om författaren nämner eller illustratören aktualiserar läsning som 

något positivt via karaktärerna, var lästillfället ska äga rum, med vem, och om andra faktorer kan 

påverka läsningen.

     Det förekommer på några ställen i boken Vi läser att huvudpersonen Tor försöker lära sin hund 

Lump att läsa. I början av boken försöker Tor förklara för Lump hur man gör: 
Att läsa är inte så svårt må du tro. Se där är ett T. Och här är ett O. Sen finns det visst någon mer 

krumelur. P eller Q kan vi snart eller hur? Bit ej i boken! Sitt bara still. Snart kan du läsa precis vad du vill 
(s. 6)

Kanske vill författaren Stark förmedla att läsning handlar om att förstå att bokstäverna ska bilda ord 

och när man väl kan det, och har ”knäckt den skriftliga koden”, så är det ganska lätt. Han kanske 

även vill påpeka att när man läser så ska det vara en lugn stund utan lek och att vem som helst kan 

lära sig läsa, till och med en hund. Ett annat exempel där Tor läser för Lump i en lugn miljö är på 

sidan 11. Vid detta tillfälle hänger Lump över Tors axel för att kunna se bilden samtidigt som Tor 

läser för honom. Kanske vill illustratören Eriksson här belysa att bilden oftast hänger ihop med det 

som man läser. Här anser även jag att samarbete gynnar läsaren då Tor läser för och tillsammans 

med Lump. Sedan förekommer boken som ett bakgrundsobjekt i vardagliga miljöer och får inte 

speciellt mycket uppmärksamhet (s. 34, 37, 46, 51 & 60-61) förrän då Tor ska fortsätta lära Lump 

att läsa (s. 76-77). Här verkar författaren uppmärksamma läsaren på att träning är viktigt för att 

kunna lära sig att läsa. Boken är ett återkommande bakgrundsobjekt i bilderna även i fortsättningen 

av boken (s. 97, 132, 142-144 & 168). I bokstavsversen u är boken en central del i bilden. Där sitter 

en uggla och läser ur en bok utan att distraheras av vad som händer runt omkring den trots att det 

händer lite tokiga saker i skogen (s. 114). I slutet av Vi läser berättar Tor att han ska läsa på 

sommarlovet samt att Tor ska förhöra Lump för att se vad han lärt sig. Det visar sig att Lump kan 

läsa ordet ”VOV” och Tor hyllar sin hund för att han är så duktig. Tor tar sedan med sig en bok när 

de ska gå och fiska (s. 172-173). Kanske uppmanar Stark läsaren att fast man kan läsa så ska man 

inte sluta, man ska fortsätta och det gäller även under sommarlovet då man är ledig. Förutom att 
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läsa ur en bok förekommer läsning även när Tor läser ett vykort från sin faster som bor i Afrika, 

men detta är det enda tillfället jag funnit (s. 125). 

     När det gäller den andra läsläran, Briljant svenska, är det betydligt färre tillfällen där författaren 

eller illustratören både explicit och implicit påpekar läsningens betydelse. Wikström belyser att 

läsning är ett ämne som man kan gilla i skolan genom huvudpersonen Ali när han berättar om vad 

han gillar att göra i klassrummet (s. 23). Andra tillfällen där läsningens betydelse blir synlig är 

bland annat när författaren berättar om att man kan låna böcker i skolans bibliotek och läsa utifrån 

sitt intresse (s. 25). Böcker uppmärksammas även både i text och bild då Ali ska städa med sina 

bröder där det står att ”Böckerna ska vara i hyllan” och på bilden ser man en av Alis bröder som 

plockar upp böcker från golvet (s. 46). Jag tror att författaren Wikström och illustratören Pettersson 

vill påpeka att böcker är värdefulla och inte ska ligga utspridda på golvet som skräp. Detta blir även  

synligt i slutet av läsläran då Ali får en ”fin” bok som födelsedagspresent från kompisen Mila (s. 

77). På de avslutande sidorna visas en bild där Ali har somnat med en bok över sig (s. 80). Detta 

tolkar jag som att det är bra att läsa enskilt innan man ska sova. I Briljant svenska samarbetar text 

och bild vid samtliga tillfällen där de har någon koppling till läsning. Det förekommer två tillfällen 

då läsning inte sker i samband med en bok. Det är när Emils farfar läser ett mail från sitt barnbarn 

som vill komma och hälsa på med sina kompisar, och när Ali läser på inköpslistan i Briljant 

Svenska (s. 37 & 72-73). 

Diskussion
Under detta avsnitt kommer jag att diskutera, kommentera och utvärdera de fem aspekterna som 

tidigare introducerades i min analys, i förehållande till Rhedin (2001) som tolkningsverktyg, 

tidigare forskning om läsläror samt handböckernas teorier om nybörjartexter och bildens funktion 

samt betydelse. Jag kommer först att belysa aspekter ur Vi läser för att sedan övergå till den andra 

läsläran Briljant svenska. I de olika avsnitten kan det även förekomma en jämförelse mellan 

läslärorna. 
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Den yttre designen

Då Vi läser har mer än dubbelt så många sidor och är inbunden, är det inte så konstigt att den är 

tyngre och därmed skiljer sig från Briljant svenska. Något som kan diskuteras är skillnaden i 

läslärornas färgsättning då det gäller bilden på den främre pärmen, men även omslaget. 

     Som jag har tolkat det vill Vi läser uppmärksamma och göra läsaren nyfiken på innehållet som 

representeras av den färgglada och delvis inramade bilden på framsidan. Bildens färgsättning ger  

läsaren ett tredimensionellt intryck. Det känns som att bilden vill skapa en närhet till läsaren och få 

med denne i handlingen genom att kontrastera de ljusa och mörka färgerna. Jag tror att detta är en 

viktigt aspekt för att bibehålla elevens intresse för läslärans handling och väcka lusten att läsa. När 

man ser på boken som ett objekt anser jag att den dominanta mörkblå färgen kan leda till att boken 

inte sticker ut utan blir en i mängden bland alla andra böcker som finns att läsa. En sak jag funderar 

över då det gäller de gula bokstäverna som svävar runt på omslaget, är varför bokstaven w saknas 

både på den främre och bakre pärmen, med tanke på att resterande bokstäver i alfabetet finns med. 

Är denna bokstav bara bortglömd eller används den mer sällan och är därmed mindre viktig att ha 

med i alfabetet? Det sistnämnda tycker jag inte är ett skäl till att utesluta bokstaven från omslaget.   

     Briljant svenska, anser jag är en bok som vill sticka ut ur mängden, på grund av sin skarpa gröna 

färg. Den gröna färgen på omslaget kan innebära att bilden på framsidan får en mindre 

framträdande roll. Detta betyder inte att bilden på framsidan, som introducerar läsaren till läslärans 

handling, kommer i andra hand, utan att bokens innehåll är minst lika viktigt. Kanske är detta 

jämförbart med Olléns (1996) teorier kring den nya läsläran som kunde upplevas som en 

provokation med sin röda och synliga färg. Syftet med läsläran är kanske att den ska sticka ut ur 

mängden av böcker som finns, men detta är en helt annan diskussion som jag inte kan ge mig in i 

eftersom jag endast har läsläran Vi läser att jämföra med då det gäller läslärors yttre design. Då 

bilden inte har någon ram och gestaltar huvudpersonerna i mörkare färger i förhållande till 

bakgrunden känns det även här som att bilden blir tredimensionell och vill skapa en närhet till 

läsaren. 

Bilderna

Bilder i varierande storlekar med olika former förekommer frekvent både i Vi läser och i Briljant 

svenska. Precis som Rhedin (2001) beskriver så anser jag att bilderna påverkar läsningens tempo, 

rymten i bladvändningen och även handlingen. Bilderna skapar så att säga en trimedial karaktär, ett 
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samspel mellan text, bild och deras former, som ökar spänningen i handlingen och intresset hos 

läsaren. Utan bilderna och deras variation skulle läsningen bli förutsägbar, tråkig och monoton för 

många läsare. Jag har dock svårt att förstå mig på de centrerade bilderna på bokstavsversernas 

vänstra sida i Vi läser som jag ibland kan tycka stannar upp handlingens tempo om man jämför med 

berättelsen om Tor. Detta stämmer överens med Rhedins (2001) åsikter om att den kvadratiska 

bilden som kan hämma dess rörelseenergi. Dessa bilder har även en inramning som stänger inne 

bilden. Jag tror att syftet med ramen är att avgränsa bilden från texten. Med tanke på att detaljer i 

bilderna ibland bryter ramens gränser verkar det som att bilden vill ha frihet för att kunna samverka 

med texten och övriga bilder på uppslaget. Syftet med att bilden bryter ramen kan även vara att öka 

dess samhörighet med texten. Jag blir fundersam över varför bilderna i bokstavsverserna är 

placerade över texten. Min känsla är att bilden därför får en dominerande roll istället för att 

samverka med texten. Något mer som jag ifrågasätter när det gäller bokstavsverserna i Vi läser, är 

varför verserna om bokstäverna q och w får mindre utrymme än de övriga bokstavsverserna i 

boken. Anledning till detta tror jag beror på att det är svårt att hitta djur som innehåller dessa 

bokstäver, vilket gör att bokstäverna får ett mindre utrymme. Jag tycker även att människan borde 

få en större roll i bokstavsverserna och inte bara vara ett komplement om det är svårt att hitta djur 

på vissa bokstäver.

     Eftersom bilderna saknar inramning i Briljant svenska och i berättelsen om Tor i Vi läser, tycker 

jag att handlingen får ett mer fritt tema. Bilderna får även ett svävande intryck då akvarellen är 

uttonad i kanterna. Jag anser att detta förmedlar samhörighet med texten, andra bilder och läsaren. 

Då bilderna även här förekommer över, under och centralt i förhållande till texten känns det som att 

bilderna inte har någon makt över texten och vise versa. Bilderna samverkar med texten. 

Texten

Trots att texten är nivåanpassad för läsaren och att antal meningar samt ordlängden ökar successivt  

i båda läslärorna, tycker jag ändå meningarna är för långa för nybörjarläsarna. I Vi läser kan 

meningarna hamna på 10-12 ord och då har läsaren inte ens kommit halvvägs i läsläran. Även i 

Briljant svenska kan meningarna bestå av 10 ord. Enligt Elbro (2004) ska meningarna helst vara 

kortare än 10 ord för en nybörjarläsare och jag anser att båda läslärorna ligger på gränsen. Det kan 

vara så att det finns goda läsare redan i årskurs 1, men att möta långa meningar i den första läsläran 

kan hämma de svaga elevernas läsutveckling och förståelse av texten. Jag tycker även att antal 
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meningar ökar i en allt för snabb takt i båda läslärorna. En intressant aspekt som skiljer läslärorna åt  

är att det inte finns några ettordsmeningar i Vi läser, men att dessa förekommer på ett flertal ställen i 

Briljant svenska. Visserligen finns ett par tvåordsmeningar i Vi läser men enligt mig är det på tok 

för sällan om man jämför med Briljant svenska. Vilka föreställningar ger det till elever som ska lära 

sig att läsa? Att det knappt existerar några korta meningar i den läsbara texten? 

     Korta, frekventa och ljudenliga ord är det forskare förespråkar i nybörjartexter och läsläror. 

Detta bekräftar den omfattande danska undersökningen av Elbro m.fl. (1999), men även Wengelin 

och Nilholm (2013), Fridolfsson (2008), Taube (2007) samt lärare från Alatalo’s (2011) enkätstudie 

är av samma åsikt. Dessa korta och ljudenliga ord förekommer i båda läslärorna där ord som ”här”,  

”en”, ”har”, ”till” och ”vill” är frekventa, likaså pronomen ”jag” och ”du” men även verb i presens 

som ”är”, ”bor”, ”leker” och ”heter”. Trots att det ljudstridiga ordet ”och” förekommer både tidigt 

och relativt ofta hos Vi läser och Briljant svenska, tror jag inte att det stör elevens nybörjarläsning 

utan snarare blir en ordbild eftersom detta ord är så vanligt förekommande i svenska språket, både 

verbalt och skriftligt. 

     Ungefärläsningen som Fridolfsson (2008) nämnde tidigare tror jag är lättare att utveckla i Vi 

läser än i Briljant svenska eftersom den innehåller många ord som rimmar och liknar varandra. 

Speciellt orden ”mos” och ”ros” samt ”centimeter” och ”decimeter”. 

Bildens samspel med texten

Trots att det är fokus på texten vid läsningen så anser jag, precis som Fridolfsson (2008) och Roe 

(2014), att bilden är betydelsefull och fungerar som ett bra stöd till texten. Jag upplever att bilden 

hjälper läsaren att uppleva, tolka och förstå innehållet i nybörjartexter. Jag håller med Wengelin och 

Nilholm (2013) om att hur läsaren tolkar det skrivna beror på förförståelsen men även Roe (2013) 

som belyser att tolkningen och förståelsen av en text beror på läsarens kunskaper, tidigare 

erfarenheter och kulturella bakgrund. Läsning av text är enligt mig en komplex situation för 

nybörjaren som kräver koncentration, ansträngning och tålamod. Även att ha en god 

simultanförmåga underlättar läsningen, eftersom vårt minne är begränsat och det är många moment 

som eleven måste tänka på under läsningen utöver de tillfällen då bilden inte fungerar som ett stöd. 

Exempel på detta är grammatiska regler om hur bokstäverna låter, när ordet börjar och slutar, hur 

olika kombinationer kan ändra bokstavsljud och skiljeteckens funktioner. Att samtidigt tänka på allt 
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det här och inte ha svenska som första språk kan göra läsningen svår och jobbig samt döda lusten att 

läsa som behövs för att kunna klara sig i det svenska samhället.  

     Att bilden inte finns där som ett stöd till texten när det gäller känslor och egenskaper i Vi läser 

och Briljant svenska, är för mig fullt förståeligt. Vilket jag tog upp tidigare när jag presenterade 

Rhedins (2001) tolkningsverktygen i metoddelen. Tankar, drömmar, önskningar och känslor kan 

ställa till det och blir en utmaning för illustratören då bilderna inte alltid kan uttrycka det texten gör. 

Jag kan bara hålla med henne om detta. Vid de tillfällen i båda läslärorna där bilden faktiskt 

illustrerar det skrivna men på ett otydligt sätt, kan man ifrågasätta hur samarbetet mellan författaren 

och illustratören ser ut. Förekom det otydligheter i texten som innebar att illustratören hade 

svårigheter att koppla bilden till texten? Hade de olika erfarenheter och kunskaper kring ordens 

innebörd? Kan texten ha reviderats efter bildsättningen eller varit ofullständig då illustratören skulle 

göra sitt jobb? Många frågor kan endast besvaras personligen utav författaren och illustratören. Då 

bilden säger något annat än vad texten gör blir jag som är en erfaren läsare kluven och nästan 

irriterad. Då blir ju läsarna som behöver ha bilden som stöd för att förstå lurade och ännu mera 

förvirrade. Dagens läroplan, Lgr 11, nämner att eleven ska få kunskaper om hur bilder samspelar 

med texten vilket även Fridolfsson (2008) och Roe (2014) anser är viktigt för en gynnsam 

läsutveckling. Trots de felaktiga kopplingarna mellan texten och bilden, som förekommer ett par 

gånger i Briljant svenska, är jag ändå positivt överraskad över hur bra bilderna stödjer texten i den 

läsläran. Troligen har författaren och illustratören haft ett nära samarbete och kontrollerat varandras 

områden i förhållande till sitt eget. Det kan även ha varit en väldigt duktig illustratör som varit djupt 

engagerad i textens utmaningar. Det märks på Petterssons illustrationer i Briljant svenska att hon 

arbetar för att underlätta för elever med andra språkliga och kulturella förutsättningar vid 

tecknandet av läromedel eftersom det är många bilder som samspelar väl med texten. I Vi läser hade 

jag svårigheter med att uppmärksamma tillfällen där bilden inte stämmer överens med texten. I Vi 

läser fanns det dock gott om otydliga bilder samt tillfällen där bild saknades helt.

     När man diskuterar bilden som stöd till texten måste man även ta hänsyn till att eleverna är olika 

och att antal detaljer och ledtrådar som behövs för att eleven ska förstå det han eller hon läser är 

väldigt individuellt. Det finns ingen mall för vad som är för mycket eller för lite utan det är upp till 

läraren att välja en eller flera läsläror som passar till elevgruppen. 
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Författarens och illustratörens budskap kring läsning

Att analysera budskap kring läsning i läsläror som förekommer i årskurs 1 anser jag är värdefullt 

med tanke på dessa implicita och explicita budskap som kan komma att påverka elevernas syn på 

läsning. 

     Att läsning kan ske i både skola och på fritiden är synligt i båda läslärorna. Detta anser jag är bra 

eftersom det stämmer överens med hur läsningen kan se ut verkligheten, annars är det en 

uppmuntran till att vilja läsa på fritiden. Att läsa är en förutsättning och demokratisk rättighet för att  

kunna utbilda sig men även för att kunna delta i samhällets arbets- och fritidsliv. Att läsa måste 

alltså vara ett exempel på en färdighet som dagens läroplan, Lgr 11, skriver att skolans uppdrag och 

värdegrund innefattar. När det gällde hur läsningen ska genomföras skiljer sig läslärorna åt. Enligt 

Vi läser kan läsningen ske tillsammans med andra, medan Briljant svenska förespråkar den enskilda 

läsningen. Jag hade gärna sett att läslärorna kombinerar dessa olika lässtilar för att gynna elevernas 

läsutveckling på olika sätt och inte bidra till att de får en ensidig föreställning kring läsningen. Vi 

läser belyser också hur läsningen går till och att bilderna kan fungera som ett stöd till förståelsen av 

texten, vilket även jag anser är viktigt då eleverna är i sin nybörjarläsning. Briljant svenska 

uppmärksammar var man kan få tag i böcker, att boken som objekt är värdefull och fin samt att det 

går att läsa utifrån sitt intresse. Vi läser klargör även att vem som helst kan läsa, att det är viktigt att 

lästräna samt att man inte ska sluta läsa trots att man redan kan det. Jag tycker att det vore bra om 

båda läslärorna fick med alla dessa aspekter som jag anser är betydelsefulla och viktiga för att lära 

sig läsa. Trots dessa likheter och olikheter tycker jag att både Vi läser och Briljant svenska är 

mindre bra på att visa läsningen ur andra perspektiv än via böcker. Då läsning är, som jag tidigare 

påpekat, en individuell process borde fokus ligga på att belysa olika sätt att läsa, i olika situationer, i 

olika miljöer, med olika syften och mål för att gynna alla elevers olika sätt att lära. 

Slutsatser
Då syftet var att analysera läsläror som är viktiga inom den första läsningen kommer jag även här 

att knyta an till mina frågeställningar. Jag kommer att kortfattat besvara min huvudfråga följt av de 

fyra delfrågorna. Vid liknande svar nämns båda läslärorna och vid skillnader har jag valt att 

separera svaren hos läslärorna.
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Läslärornas uppbyggnad text- och bildmässigt?

Båda läslärorna innehåller varierande storlekar av bilder utan inramning, om man bortser från 

bokstavsverserna i Vi läser, som ökar och minskar läsarens bläddring, rytm och tempo. Bilderna 

förekommer frekvent och har olika placeringar på varje sida. Likaså, med undantag från 

bokstavsverserna i Vi läser, är texten anpassad till läsaren med en lättare och en svårare nivå. Ju 

längre bak i läsläran läsaren kommer desto fler och längre meningar förekommer. Ljudenliga ord 

kommer oftast före de ljudstridiga orden. Verb i presens presenteras före verb i dåtid när det gäller 

Vi läser medan de endast förekommer i presens i Briljant svenska. 

Intryck vid mötet med den yttre designen?

I Vi läser kan läsaren få uppfattningen om att innehållet i boken är viktigt med tanke på att den ljusa 

bilden på bokens främre pärm är i kontrast till den mörka bakgrunden. Medan Briljant svenska 

markerar med sin skarpa och ljusa färg att boken som objekt är viktig, inte bara innehållet. Det 

mörka omslaget hos Vi läser kan ge ett intryck av att den kan gömma sig bland de andra böckerna i 

bokhyllan och Briljant svenska vill sticka ut och synas i bokhyllan bredvid de andra böckerna. 

Vilka ord förekommer frekvent och hur ser meningarna ut i läslärorna?

Läslärorna skiljer sig lite åt när det gäller vilka korta, frekventa och ljudenliga ord som är vanligt 

förekommande, men orden ”en”, ”här”, ”har”, ”till” och ”vill”, pronomen som ”jag” och ”du” men 

även verb i presens som ”är”, ”bor”, ”leker” och ”heter” finns hos båda läslärorna. Likaså är det 

ljudstridiga ordet ”och” vanligt i början av läslärorna. Meningarna ökar både i antal och längd ju 

närmare slutet läsaren kommer. Dock så förekommer inga ettordsmeningar i Vi läser vilket det gör i 

Briljant svenska och tvåordsmeningar finns på färre ställen i Vi läser om man jämför med Briljant 

svenska. 

Samspelar bilderna med texten?

Till stor del fungerar samspelet bra där bilden stödjer texten, men inte alltid. Vi läser har betydligt 

fler ställen än Briljant svenska där bilden inte samspelar med texten. Antingen saknas bilden helt, är 

otydlig eller kan förvirra läsaren då bilden inte visar det som står i texten. 
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Budskap kring läsning? Hur, var och när detta ska ske?

Aspekter kring läsning är synliga på fler ställen i Vi läser än i Briljant svenska. I Vi läser handlar 

läsningen om att ta hjälp av bokstäverna för att bilda ord, och bilden fungerar som stöd till det man 

läser. Det ska ske i en lugn miljö, både i skola eller på fritiden hemma, tillsammans med andra. Vem 

som helst kan lära sig läsa, att träna är viktigt och fast det är lätt när man väl kan läsa ska man inte 

sluta. I Briljant svenska är läsningen enskild och sker i skolan och på fritiden. Man kan låna böcker 

på bibliotek och läsa utifrån sina intressen. Böcker är fina och värdefulla. Båda läslärorna är sämre 

på att visa andra tillfällen där läsning kan förekomma förutom i böcker.

Avslutande reflektioner
Jag kommer börja med att redogöra för vilka insikter och kunskaper jag har fått genom att analysera 

läsläror i årskurs 1. Detta följs sedan av ett avsnitt där jag problematiserar min metod för att sedan 

berätta om nya frågor som väckts under arbetets gång samt några förslag på vidare forskning. 

Egna tankar

Att analysera och jämföra två läsläror för elever som går i årskurs 1 har varit intressant men även 

lärorikt och något som jag kanske varken får tid eller möjlighet till att göra när jag är verksam som 

lågstadielärare. Trots likheter hos läslärorna med lätta ord före svåra ord, svårighetsgrader i texten, 

bildernas yttre drag och förekomst på varje sida, samt budskapen kring läsning har det inte alltid 

varit lätt att tolka läslärornas utseende, uppbyggnad, utformning och innehåll. Olikheterna kan 

upplevas som kontraster och innebära att dessa läsläror tolkas som varandras raka motsatser. I 

samband med att tolka läslärornas olikheter har jag även fått ta hänsyn till alfabetsintroduktionen i 

Vi läser som saknas i Briljant svenska, att det skiljer nästan 30 år mellan läslärorna där Vi läser är 

äldre än Briljant svenska och att Vi läser har nästan dubbelt så många sidor än Briljant svenska.

Jag hoppas att detta inte är något som kan ha någon inverkan på mitt resultat men med tanke på att 

Vi läser är längre än Briljant svenska kan mina analyser ha blivit lite längre då det funnits mer att 

utgå ifrån. Eftersom jag har varit tydlig med att skilja bokstavsverserna från berättelsen om Tor i Vi 

läser och inte har något aspekt där jag kopplar läslärans historia och samhällssyn till mina 

frågeställningar anser jag att jag är öppen med mina tolkningar och att detta i sin tur inte påverkar 

mina slutsatser. 
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     Jag blev faktiskt lite förvånad över att Vi läser, läsläran som jag själv hade på lågstadiet på 90-

talet, fortfarande används för elever i yngre åldrar. Den har ju reviderats men är ändå 30 år gammal. 

Jag hoppas att den finns kvar i skolan för att den i grunden är bra för nybörjarläsaren och inte på 

grund av bristande ekonomiska resurser som gör så att eleverna får använda en läslära som kanske 

inte passar just dem. Enligt den danska undersökningen (1999) som genomfördes av Elbro m. fl. så 

var ju det äldre och traditionella läsebokssystemet från mitten av 1900-talet minst lika bra som 

nyare och moderna varianter. Dessutom läste eleverna bättre och kom snabbare igång med 

läsningen med den äldre varianten. Forskningen tyder alltså på att äldre läsläror inte behöver 

påverka läsningen negativt utan snarare tvärtom. Det fick mig verkligen att reflektera över och 

tänka om då det gäller val av läromedel till mina framtida elever. In med det nya och ut med det 

gamla kanske inte alltid är det mest effektiva som jag annars hade trott. 

      Briljant svenska gjorde även mig positivt överraskad då bilden stödjer texten på väldigt många 

ställen, trots att jag tidigare påpekade i diskussionen att hur mycket stöd och ledtrådar som behövs 

för att eleven ska förstå det han/hon läser är individuellt. Men med tanke på att Sverige blir alltmer 

mångkulturellt så behövs läsläror som är extra tydliga och bilden fungerar som ett visuellt stöd till 

texten, likaså för att gynna de svaga elevernas läsutveckling. Att Sverige blir ett alltmer 

mångkulturellt samhälle tror jag även har påverkat det försämrade resultatet av läsningen i PISA 

2012 och PIRLS 2011. Att bokstavligen kastas in i ett nytt samhälle där det bland annat finns 

knappa resurser om läsundervisning på sitt modersmål och långa väntetider till att få det stöd man 

har rätt till, gör det svårt för barn att komma in i samhället. Min erfarenhet av hur det ser ut i dagens 

skola är dessvärre att läsning av det svenska språket inte prioriteras, vilket gör det extra 

problematiskt för dessa barn att bli en del av gemenskapen. Därför blir jag glad över att se att det 

finns läromedel som kan ha anpassats till just dessa aspekter. 

     Något som jag tyckte var utmärkande och bra hos de både läslärorna var att det fanns olika 

svårighetsnivåer på texten i samma bok. Eleven får alltså möjlighet att själv hoppa mellan den 

lättare eller svårare texten vid behov utan att behöva byta till en annan bok som är anpassad, vilket 

kan vara speciellt känsligt för elever som kanske inte klarar det som klasskamraterna gör alternativt 

att det skulle bli mer fokus på att springa och byta bok än läsning. Alla elever får på så sätt en 

gemensam läslära att läsa ur och samtala om. Den individuella läsinlärningen gynnas och kan på så 

sätt utmana många elever utifrån deras egna förutsättningar. 
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      Man kan även fråga sig om vilka tankar jag har kring användning av läsläror i undervisningen. 

Jag kommer troligtvis använda en läslära som stöd vid nybörjarläsningen i årskurs 1, vilket Alatalo 

(2011) påpekade att de flesta lågstadielärare gör. Jag har även själv under den verksamhetsförlagda 

utbildningen konstaterat att läsläror alltid funnits till hands, dock ej i den förskoleklass jag var i. Jag 

tror att läsläror har en viktig och stor roll i elevernas läsutveckling. Eftersom elever lär sig på olika 

sätt skulle jag vara öppen för att involvera andra läsläror och läseböcker som intresserar eleverna i 

läsundervisningen. Precis som jag skrev i inledningen utifrån dagens läroplan, Lgr 11, ska skolan 

göra eleverna fonologiskt medvetna, erbjuda olika lässtrategier för att tolka och förstå texter ur 

olika kontexter där bild och text samspelar. Men skolan ska även ge beständiga kunskaper som 

eleverna behöver för att klara sig i samhället. Därmed blir det ett stort krav och ansvar som vilar på 

mina axlar och det är upp till mig som kommande lärare att ge alla elever en rättvis, individuell och 

meningsfull läsundervisning under de första åren i lågstadiet.

Metodkritik

Yin (2013) skriver att det är viktigt att vara öppen och ärlig med redovisning av genomförandet och 

det insamlade materialet när det gäller den kvalitativa forskningen, eftersom detta i sin tur kan 

påverka undersökningens resultat. Han förklarar även att det är angeläget för forskaren att nämna 

när han/hon utelämnar information av det omfattande materialet för att inte förvränga slutsatserna 

(s. 48- 49). När jag har analyserat läslärorna har jag därför varit extra noga med att läsa igenom 

materialet ett flertal gånger, likaså vid mina tolkningar för att undvika missuppfattningar. För att 

göra mina analyser tydliga har jag givit många och utvecklade exempel för att alla som läser min 

uppsats ska kunna hänga med i mina resonemang och själva kunna dra egna slutsatser. Jag har varit 

noga med att påtala när jag har använt mig av mina förstahands- och andrahandskällor och 

poängtera när det är mina eller andras åsikter för att inte förvirra läsaren. Enligt Yin (2013) ska den 

kvalitativa forskningen vara offentligt tillgänglig för alla för att visa på sin tillförlitlighet och 

trovärdighet. Detta gör forskaren genom att beskriva och dokumentera sin undersökning så att andra 

kan granska, förstå och döma den (s. 31). Därför har jag även förklarat var läsaren kan hitta all 

information med hjälp av sidhänvisningar så att det går att kontrollera mitt resultat och slutsater. 
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Nya frågor och vidare forskning

Att analysera dessa läsläror ur ett andraspråksperspektiv hade varit intressant då jag ett flertal 

gånger kommer in på denna aspekt. Det hade även varit lärorikt att jämföra flera läsläror, gärna de 

som används mest i svenska skolor, men eftersom läromedelsförlag idag inte verkar lämnar ut 

denna information kan det bli problematiskt. Det skulle även vara intressant att få tal del av hur de 

användes som redskap i skolan och om de på något sätt styr undervisningen. Andra frågor som har 

väckts är vad verksamma lärare tycker om de undersökta läslärorna och varför. Vilka är läslärornas 

möjligheter och svagheter? Är det läraren själv som har valt ut dessa läsläror, eller är det lärarlaget? 

Finns de redan på skolan eller är det andra ekonomiska resurser inblandade? Vad eleverna själva 

tycker om läslärorna som de använder i skolan, ett hittills ganska outforskat område som behöver 

undersökas, skulle vara intressant att ta del av. Speciellt då det är eleverna som ska lära sig att läsa.
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Sammanfattning
Uppsatsen analyserar två läsläror som används i årskurs 1. Den första läsläran är Vi läser (2005) 

skriven av Ulf Stark m. fl och den andra läsläran är Briljant svenska (2009) skriven av författaren 

Bim Wikström. Syftet med analysen är att undersöka hur läslärorna är uppbyggda, vad de förmedlar 

i bilderna och texten, hur bilden samspelar med texten och om författarna eller illustratörerna 

uttrycker några budskap om hur, var och när läsning ska äga rum. Uppsatsen utgår från den 

kvalitativa analysmetoden tolkning samt Rhedins (2011) analysaspekter och teori om vad 

bilderboken förmedlar. Analysen visar att läslärornas bilder förekommer i olika former samt 

frekvent på varje sida. Texten är anpassad med en lättare och en svårare nivå. Antalet meningar 

samt deras längd ökar ju närmare slutet av läsläran läsaren kommer. Liknande korta, frekventa, 

ljudenliga ord, men även pronomen och verb förekommer i läslärorna. Det förekommer inga 

ettordsmeningar i Vi läser vilket det gör i Briljant svenska. Första visuella intrycket av läslärornas 

yttre design skiljer sig åt då omslaget på Vi läser har en mörk och dominerande färg som kan göra 

så att läsläran gömmer sig bland de andra böckerna i bokhyllan. Briljant svenska är istället synlig 

bland andra böcker med sin skarpa färg. Båda läslärorna innehåller tillfällen där bilden inte stödjer 

texten, likaså när det gäller budskap om hur, var och när läsningen ska ske. 

35



Referenslista

Borstøm, I., Petersen. D. K. & Elbro, C. (1999) Hvordan kommer børn bedst i gang med at 

læse?:en undersøgelse af læsebogens betydning for den første læseudvilkling. Center for 

læseudvikling. Københavns universitet.

Elbro, C. (2004). Läsning och läsundervisning (B. Almstrand, övers.). Stockholm: Liber. 

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm: Natur 

& Kultur.

Fejes, A., & Thornberg, R. (2009). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I A. Fejes & R. 

Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ analys. (ss. 13-37). Stockholm: Liber.

Fridolfsson, I. (2008). Grunderna i läs- och skrivundervisning. Lund: Studentlitteratur. 

Frost, J. (2009). Läsundervisning och läsutveckling (U. Jakobsson, övers.). Lund: Studentlitteratur.

Moldsvor, A. T. (2010). Barns tidiga skrivande i skolan: en studie av barns ordval jämfört med 

traditionella läseböcker. Examensarbete. Karlstad universitet. Estetisk-filosofiska fakulteten. 

Ollén, B. (1996). Förord & Nya läseboken växer fram. I B. Ollén (Red.), Från Sörgården till Lop-

nor: klassiska läseböcker i ny belysning. (ss. 7-9 & 11-42). Stockholm: Carlsson. 

Palmén, A., & Virgi, E. (2011). Briljanta och magiska läseböcker?: en kritisk diskursanalys av två 

läsläror ur ett intersektionalitetsperspektiv. Examensarbete. Uppsala universitet. Institutionen för  

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 

Rhedin, U. (2001). Bilderboken: på väg mot en teori. (2., rev. uppl.) Stockholm: Alfabeta.

36



Roe, A. (2014). Läsdidaktik: efter den första läsningen (B. Önnerfält, övers.). Malmö: Gleerup. 

Bolldén, K., Borrman, S., Dalmo, M. A. & Stark, U. (2005). Vi läser. Första boken. (2. uppl.) 

Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011. Stockholm: 

Skolverket. 

Skolverket. (2012). PIRLS 2011. Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt 

perspektiv. Rapport 381. Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2013). PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap. Resultaten i koncentrat. Sammanfattning av rapport 398. Stockholm: Skolverket.

Taube, K. (2007). Barns tidiga läsning. Stockholm: Nordstedts akademiska förlag. 

Wengelin, Å., & Nilholm, C. (2013). Att ha eller sakna verktyg: om möjligheter och svårigheter att 

läsa och skriva. Lund: Studentlitteratur.

Wikström, B. (2009). Briljant svenska. 1, Textbok. Malmö: Gleerup.

Yin, R. K. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål (J. Retzlaff, övers.). Lund:

Studentlitteratur. (Orginalarbete publicerat 2011).

37


