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Inledning 
 
 

Det blåser en vind genom landets skolsalar. Dammet har svepts bort från skönlitteraturen och 

lägrar sig stilla på läsläror och läroböcker i mörka förvaringsvrår. Mängder av lärare har insett 

litteraturläsningens möjligheter och ett intensivt arbete pågår för att via barnboken föra in 

skönlitteraturen i undervisningen på ett naturligt sätt. Möjligheterna är många. Oanade 

perspektiv öppnar sig. (Nilsson, 1986, s. 5) 

 
 
 

Är det så här det ser ut i den svenska skolan idag? Vi har egna barn som befinner sig i, eller 

har passerat det första läsinlärningsstadiet, detta med en av de läsläror som används av några 

av de skolor som vi besökt vid vår studie. Innan vi startade upp vårt arbete samtalade vi med 

de äldre av våra barnom vilken första läsebok de använt i skolan. Svaret vi då fick, var att de 

inte minns vad de läste. Det enda minnet av denna inlärningsfas de har, är att de upplevde 

läsningen som tråkig. Är detta en allmänt förekommande åsikt, eller finns det elever som är av 

en annan uppfattning? Vi har också samtalat med äldre generationer om den första läseboken 

och samtliga minns den. Hur kan vi då på bästa sätt stimulera barn till att läsa med lust? Även 

här har vi egna erfarenheter. Ett av våra egna barn ansåg det vara svårt och tråkigt att läsa, 

men han uppnådde ändå målen, genom att i hemmet få läsa faktatexter med ett, för honom, 

intressant innehåll. I detta arbete har vi till stora delar fokuserat på vilken möjlighet barnen 

ges i skolan till att läsa meningsfull text vid den första läsinlärningen.  

 
Att lära sig läsa kan jämföras med att lära sig cykla. I början använder en del barn stödhjul. När 

barnet nästan inte behöver sina stödhjul springer föräldern bredvid och håller i pakethållaren. 

Den gemensamma läsningen är som stödhjulen. Allteftersom minskar elevernas behov av stöd 

(Avrin, 2003, sid 38). 

 

En av de största källorna till information är i dessa dagar, och kommer med stor sannolikhet 

att så förbli, det skrivna ordet. Detta gör läsningen till en oumbärlig kunskap. Många forskare 

är idag överens om att, för att lära barn läsa, måste vuxna förse dem med meningsfull 

litteratur. Det finns också forskning som pekar på att inlärningsprocessen får ett bättre 

utgångsläge om pedagoger och andra vuxna också samtalar om det lästa med barnen, detta för 

att öka förståelsen. Trots detta har vi, under våra praktikperioder, inte sett mycket av dessa 

samtal om böcker.  
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Disposition 
Vi inleder vår studie med att klargöra vad vårt syfte är, samt att presentera vilka 

frågeställningar vi valt att utgå ifrån. Därefter har vi valt att, under rubriken 

Begreppsförklaringar, klargöra vissa begrepp som förekommer i vårt arbete. Under rubriken 

Litteraturgenomgång, lägger vi fram de teorier som finns och den tidigare forskning som 

gjorts då det gäller barns läsinlärning. Därefter gör vi en Historisk tillbakablick över hur 

skolans första läsebok sett ut i Sverige genom tiderna. Under rubriken Metod, gör vi en 

presentation av hur vi gått till väga i vårt arbete med denna undersökning, samt en 

beskrivning av de skolor vi besökt. I resultatdelen presenterar vi de resultat vi fått av 

intervjuerna då vi besökt de olika skolorna. Avslutningsvis behandlar vi det vi kommit fram 

till, i Slutsats och diskussion. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utforska vilken litteratur som används i skolan vid den första 

läsinlärningen, och om den ger den lässtimulans som många forskare menar, är nödvändig för 

barnets läsutveckling. Vi ställer oss då följande frågor: 

 

• Hur är de första läseböckerna utformade i dagens skola? 

• Vad anser pedagogerna och barnen om läseböckerna? 

• Hur arbetar pedagogerna i skolan med den första läseboken? 

• Hur använder pedagoger sig av skönlitteratur vid den första läsinlärningen i skolan? 

• Hur har den första läseboken sett ut i Sverige i ett historiskt perspektiv? 

 

Begreppsförklaringar 
Med den första läseboken avser vi den bok/de böcker barnen använder sig av vid den första 

läsinlärningen i skolan. Att arbeta med storbok, som vi skriver om då vi presenterar den Nya 

zeeländska metoden, innebär att läraren samlar barnen i en grupp. Den text som då bearbetas 

finns i en bok av så stort format, att alla kan följa med och läsa i den tillsammans. Till denna 

storbok finns också en lillbok som är en exakt kopia av storboken men i mindre format. Denna 

används vid den individuella läsningen. Ett boksamtal, innebär att pedagogen samtalar med 

barnen om det de har läst, gärna i grupp, för att ge barnen en ökad möjlighet till läsförståelse. 

Hur ett sådant samtal kan gå till, kan man läsa mera om i Böcker inom oss (Chambers, 2002). 

Med katederundervisning avses det lärande då barnen till största delen är passiva och får all 

information från läraren. Vi har valt att använda oss av både begreppet barn och elev, men 

med det menar vi samma sak. Detsamma gäller begreppen pedagog och lärare. 
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Litteraturgenomgång 

Litteraturstudier 
Inom vårt forskningsområde, läsinlärning, finns en mängd olika teorier och mycket forskning. 

Däremot har det varit svårt att hitta någon forskning som enbart rör den första läseboken. Av 

den anledningen, har vi även valt att tillgodogöra oss mycket av den litteratur som finns om 

de olika läsinlärningsprocesserna och i diskussionen försökt att koppla detta till den första 

läsebokens utformning. Under vår litteratursökning hittade vi mycket intressant skrivet om 

hur den första läseboken sett ut genom tiderna i Sverige och har valt att presentera detta under 

en egen rubrik. Genom kontakt med äldre anhöriga fick vi tillgång till vissa av de läseböcker 

som vi presenterar i vår historiska tillbakablick. Anledningen till att de böckerna finns sparade 

är att eleven då fick behålla sin läsebok, till skillnad från idag då de används av flera årskullar.   

 

Den kulturella bakgrundens betydelse för läsinlärningen 
Barn som tidigt får möjlighet att möta och på egen hand utforska den skriftspråkliga världen, 

blir betydligt bättre rustade för att klara sig vid kommande inlärning, än de barn som inte ges 

denna gynnsamma start (Bjar & Liberg, 2003). Många barn har inte haft förmånen av att få 

tillgång till den fantasivärld som böcker inbjuder till. När de sedan, vid skolstarten, ställs inför 

kravet att kunna lära sig läsa kan vissa komplikationer uppstå. Under senare år har språklekar 

och språkutvecklande pedagogik blivit viktiga delar i förskoleverksamheten. Detta för att ge 

barnen en god beredskap för vidare läs- och skrivutveckling (Ahlén,1998). En förutsättning 

för att uppnå läsglädje hos eleverna är att tidigt få dem att förstå hur lustfyllt läsandet kan vara 

(Taube, 1995). 

 

I Shirley Brice Heaths studie av tre olika samhällen i USA, gjordes en jämförelse mellan 

dessa, där barnen, genom skilda traditioner, gavs olika förutsättningar för att kunna 

tillgodogöra sig läsinlärningen i skolan. Denna studie pekar på att uppväxtmiljön har stor 

betydelse för barnens utveckling. De tre samhällena som ingick i studien var Trackton, 

Roadville och townspeople. I Trackton levde svart arbetarklass och i Roadville vit 

arbetarklass och townspeople bestod av både svarta och vita medelklassmänniskor i staden. I 

Trackton läste man inte för nöjes skull, vilket också innebar att man inte läste några sagor för 

barnen. Här använde man sig i huvudsak av skriftspråket i mer praktisk bemärkelse, 

exempelvis för att tillägna sig viktig information. Detta skedde oftast i grupp. Så var även 

fallet med religiösa texter och bibeln, som också ansågs som viktiga kunskapskällor. I 
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Roadville förekom läsning i lite större utsträckning. Här läste man bibeln och 

informationsmaterial som rörde samhället, församlingen och familjen. Föräldrarna i Roadville 

förstod också vikten av att läsa sagor för barnen när de var små. Föräldrarna var också måna 

om att samtala med barnen om det lästa. Denna läsning och dessa samtal pågick endast till 

dess barnen började skolan, då föräldrarna ansåg att det då blev skolans ansvar att stimulera 

barnens läsutveckling. Townspeople läste tidningar, instruktionsböcker, annan skriftlig 

information samt skönlitteratur mer för nöjes skull. Det samtalades ofta med barnen om det 

skrivna, vilket fick till följd att de redan innan de började skolan, tillägnade sig ett passande 

beteende för just denna verksamhet. Då skolan, efter denna undersökning blev medveten om 

att barnen ifrån Trackton och Roadville inte hade getts samma goda förutsättningar inför 

skolstarten som barnen ifrån townspeople, ändrade lärarna sin undervisning för att anpassa 

lärandet till barnens olika kulturella och språkliga förutsättningar (Heath, 1998). Detta 

stämmer väl överens med vad vi kan finna i den svenska läroplanen. ”Undervisningen skall 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling.” (Lpo 94) 

 

Learning to learn to read är en studie utförd av Birgitta Kullberg (1991). I den studerade hon 

åtta barns olika vägar för läs- och skrivinlärning, och kom där fram till att barns sätt att lära är 

olika. Efter denna studie ifrågasätter Kullberg om det i skolan, bara ska finnas en och samma 

läsebok för alla barn i klassen. Hon anser att lärarna omöjligt kan veta vad barnen har för 

tidigare kunskaper, erfarenheter och intressen. Ska skolan möta varje enskilt barn där det 

befinner sig, kan inte pedagogerna sitta under våren och bestämma vilket läromedel som skall 

användas till de elever som startar sin skolgång under kommande höst (Kullberg, 1992). 

 

Björk & Liberg (2004) skriver om vikten av att läsa sagor för barn. Här poängterar de att 

barnen då får en lustfylld och trygg upplevelse tillsammans med sina föräldrar, vilket innebär 

att de får en bra start in i skriftspråket. Att arbeta med storbok, som är en del av den Nya 

Zeeländska metoden, är ett bra sätt att återskapa denna gynnsamma läsupplevelse. Då barnen 

själva lärt sig läsa, upphör ofta föräldrarna med att läsa högt för dem. Detta får till följd att 

barnen inte längre kommer i kontakt med de äventyrliga och spännande berättelserna som 

finns i de tjocka kapitelböckerna. De får istället läsa innehållsfattig text, och därigenom 

hämmas läslusten. 
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Nya Zeelandsmetoden 
I Nya Zeeland arbetas det i skolan efter metoden Whole Language, som är utarbetat av 

professor Mary Clay. Barnen börjar skolan den dag de fyller fem år. För en elev är det målen 

och inte åldern som avgör när de ska ta nästa steg in i skolsystemet. Varje elev får sin egen 

individuella läroplan och arbetar utifrån sina egna förutsättningar. När det gäller 

läsinlärningen är övertygelsen att, genom att låta barnen läsa läsvärda böcker, stärks deras 

deras självförtroende och uppmuntrar dem till fortsatt läsning (Alleklev & Lindvall, 2003). 

Läsning är något som förekommer ofta, och på ett variationsrikt sätt i de Nya Zeeländska 

skolorna. Ett sätt är den vägledda läsningen, vilken har till syfte att lära eleverna att klara av 

att läsa nya texter och att kunna diskutera dem kritiskt. Läsinlärningen sker i tre olika faser. I 

inledningsfasen får barnen läsa texten tillsammans med läraren i en storbok. Sedan följer 

upptäckarfasen. Där diskuteras och bearbetas texten i storboken noggrant tillsammans. 

Lillboken är en exakt kopia av storboken, men är ämnad för enskilt läsande, vilket sker i den 

självständiga fasen. Pedagogerna har till uppgift att styra barnen i valet av lillbok. Dessa 

böcker, Kiwiböckerna, har fått namn efter landets nationalsymbol, Kiwifågeln, och finns i 

många olika utföranden och svårighetsgrader. För att visa på svårighetsgrad, är de märkta med 

olika färger. Barnet bör klara av att läsa ca 90 % på rätt sätt, annars anses boken vara för svår 

för eleven. Pedagogen är också hela tiden medveten om vikten av att bygga inlärningen på 

elevens starka sidor. Därför markeras, vid ett speciellt läsprotokoll, endast de ord barnet 

behärskar (Lundmark, 2001). 

 

Listiga räven 
Ett projekt som bygger på Whole Language genomfördes i en lågstadieklass i Rinkeby under 

mitten av 1990-talet. Projektet, som fortgick under tre år, kom att kallas Listiga räven. 

Samtliga elever som ingick i projektet, var av utländsk härkomst. I projektet arbetades det 

uteslutande med barnböcker vid läsinlärningen, och hade god samverkan med biblioteket som 

tillhandahöll all litteratur. Biblioteket besöktes en gång i månaden, där bibliotekarien gav ett 

flertal boktips och möjligheten att få låna böcker både för hemmabruk och till studier i skolan. 

Under ett läsår hann varje barn med att läsa 60-80 böcker, vilka var av olika svårighetsgrad. 

Mycket av litteraturen bearbetades för att få upp en större läsförståelse. Denna bearbetning 

skedde bl.a. genom återberättande efter högläsning, dramatisering av det lästa, 

bokstavssökning och genom att barnen fick göra illustrationer till berättelsen. Studien 

resulterade i att barnen, under ett test, uppvisade en läsförmåga som var bättre än andra barns 

i motsvarande ålder (Alleklev & Lindvall, 2000). I förskolan och skolan används läsning av 
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skönlitteratur ofta för att skapa lugn och ro, vilket ibland är nödvändigt. Men litteraturen skall 

inte enbart användas för att ge en lugn stund, den skall också ge inspiration till kreativitet 

(Henriksson, 2002). 

 
Lustfylld gemensam lek med språket, där hela barnet får vara med, med alla sinnen, kropp och 

känsla, leder till att barnen själva leker med ord, rimmar, ramsar och därmed blir allt mer 

medvetna om ljud, stavelser, ord och meningar. 

   Man lär sig rimma genom att rimma, berätta genom att berätta, läsa genom att läsa, skriva 

genom att skriva. Det finns inga genvägar. Men det finns tråkiga asfalterade raksträckor inom 

pedagogiken, liksom det finns äventyrliga, slingrande småvägar. Leken och lusten måste få ta de 

smala vägarna. Leken och lusten låter sig inte asfalteras ostraffat. (Henriksson, 2002, s. 118) 

 

 

Samverkan mellan hem och skola 
I den Nya Zeeländska skolan är föräldrarnas roll viktig. Den enskilda skolan har en lokal 

styrelse med föräldramajoritet. I föräldrarnas arbete kan bl.a. ingå att vara med och anordna 

lektioner. ”It takes a whole village to educate a child” (Ellmin & Ellmin, 1997, s. 50). Detta 

ordspråk stämmer väl överens med arbetssättet som används i Nya Zeeland, (Ellmin & 

Ellmin, 1997) men också med den Svenska läroplanen. ”Skolans och vårdnadshavarnas 

gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för 

barns och ungdomars utveckling och lärande.” (Lpo 94) 

Samverkan mellan hem och skola är av stor betydelse för barnens läsutveckling. Genom 

samarbete kan läraren få en bild av hur barnets läsning ser ut under fritiden. Läraren bör också 

poängtera för föräldrarna hur viktigt det är att samtala om läsupplevelserna (Björk & Liberg, 

2004). Som pedagog bör man uppmuntra samverkan mellan skola och hem och se föräldrarna 

som en resurs i barnets fortsatta utveckling (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, 1999). 

Då det gäller hemläsningen, bör pedagogen se till att den litteratur barnen förses med skapar 

läslust. Många barn förlorar annars intresset för läsningen, då läxor ofta ses som en plikt 

(Chambers, 1993). Trots detta bör det stora ansvaret ändå ligga hos skolan. Skolan kan inte 

förutsätta att föräldrarna har den pedagogiska kunskap som är nödvändig för barnets 

inlärning. För de barn som har goda läsfärdigheter, fungerar läsningen hemma troligen utan 

några större problem, men för de barn som har det svårt, krävs en specialpedagogisk 

kompetens. Risken med att lägga ett för stort ansvar på föräldrarna är då att barn-

föräldrarelationen kan störas (Sandström Kjellin, 2004). 
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Nybörjarläsebokens utformning 
En bra nybörjarläsebok ska, precis som alla andra böcker, omgående leda in barnet i 

handlingen. För att fånga barnets intresse och få det att både vilja och orka ta sig igenom 

texten, bör den vara intressant, spännande och ha en bra rytm och klang. Den ska också vara 

utmanande, och inte enbart bestå av korta ord. För att underlätta läsningen ska texten vara 

indelad i mindre stycken. Även omslaget ses som viktigt, och det ska förmedla vad texten 

berättar om. Bilder som gestaltar och förstärker texten, ska också ges mycket utrymme i 

boken (Ekström m.fl., 2003).  

 

Bettelheim anser att läseböcker är skrivna på ett neutralt sätt för att inte väcka anstöt. 

Han förkastar de påståenden som påvisar att barn lär sig läsa enbart genom upprepning av ord, 

och att den första läsinlärningen inte behöver vara meningsfull. Detta, menar han, kan i stället 

leda till att barnen aktivt motarbetar sin läsinlärning. Han hänvisar till de studier som pekar på 

att en del barn som lär sig läsa inte tycker att det är roligt. Barnen anser att det är ointressant 

att ägna sig åt att hela tiden tyda ord som ständigt upprepas och att läsa meningar utan 

egentligt innehåll. Bettelheim ifrågasätter om det inte är bättre att låta barnen läsa riktiga och 

intressanta berättelser? Det viktigaste i läsinlärningen är att framkalla en upptäckarglädje hos 

barnen, och att få dem att förstå att man med litteraturens hjälp bl.a. ges en möjlighet att leva 

sig in i fantasins värld (Bettelheim, 1983). Att första läseboken ofta är utformad som den är, 

kan bero på att den i många fall är skriven av en eller flera pedagoger, vilka besitter den 

pedagogiska kunskapen, men oftast inte den språkliga. Skönlitterär text däremot är skriven av 

riktiga språkkonstnärer, och dit räknas de seriösa barnboksförfattarna vilka ofta beskriver 

verkligheten och den värld vi lever i (Nilsson, 1986). Ingvar Lundberg (1984) menar att detta 

med läromedel vid den första läsinlärningen är ett svårt dilemma. Å ena sidan skall läraren 

underlätta för barnen att knäcka den alfabetiska koden, och då är vissa bokstäver mer lämpade 

än andra. Detta får ofta till följd att texten blir meningslös och inte stimulerar barnets estetiska 

sinnen. Å andra sidan skall boken också ge en känsla av glädje och angenäma upplevelser. 

Svårigheten ligger alltså i att finna en bra jämvikt mellan dessa två olika mål med läsningen. 

Smith (2000) anser dock inte detta vara det huvudsakliga problemet i läsundervisningen. Att 

lära sig läsa är som att lära sig tala, det är genom att läsa man blir en god läsare. Barn som 

fastnar i sin läsinlärning och då uppmanas att träna vidare med ordens uttal, blir snarare 

hämmade av det fonetiska i språket. Vidare menar Smith att fonetiken är det sista barnet tar 

till för att få en förståelse av främmande ord. Att stanna upp vid varje ord för att ljuda sig 

igenom det, förstör läsrytmen. Barnen väljer ofta istället att, precis som vuxna som möter nya 
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ord, hoppa över det de inte kan läsa och sätta in ordet i sitt sammanhang. Om det tas bort så 

mycket som vart femte ord i en text som från början är begriplig, förblir den också det.  

 

Svaga läsare undviker oftast både att läsa och skriva om de tvingas läsa och skriva sådant som 

inte intresserar dem. Om de istället får läsa och skriva sådant som ligger dem varmt om 

hjärtat, stärks barnets självbild och självförtroende. Barnet mår bra av att besitta en kunskap 

som kamraterna inte har lika god kännedom om. För de svaga eleverna är det av yttersta vikt 

att pedagogen ser till att skapa så många lästillfällen som möjligt i skolan, då dessa barn 

troligen inte läser alls på sin fritid (Bjar & Liberg, 2003). För att öka lässtimulansen bör 

barnen uppmuntras till att själva få välja egna böcker, även om de ibland inte har förmågan att 

ta till sig den text som presenteras (Björk & Liberg, 2004). Detta synsätt kan då ställas emot 

det specialpedagogen, Margareta Lundmark (2001) vill påvisa. Hon menar att barn som möter 

alltför svåra texter ofta byter bok gång på gång, och härigenom begränsas barnets 

läsutveckling och självförtroendet hämmas. 

Läsning kan delas in i två processer, dels att kunna avkoda de skrivna bokstäverna och dels 

förståelse av det lästa. Dessa båda delar är helt nödvändiga för läsningen. Läsning = 

avkodning x förståelse (Taube, 1995). I läroplanen anges vissa mål som eleven skall uppnå i 

ämnet svenska i slutet av det femte året. Några av dessa mål är att kunna läsa med god 

förståelse och med ett flyt i läsningen och att känna till hur det svenska språket är uppbyggt. 

Men det finns också mål att sträva mot. Ett sådant mål är att, i samtal med andra, kunna sätta 

ord på de känslor och tankar man får då man läser en text. För att nå de mål eleven strävar 

mot, krävs inte bara en läsförståelse och förmåga att kunna avkoda ord utan också att kunna 

fantisera och beskriva sina känslor tillsammans med andra. Här blir boksamtalen viktiga då de 

stimulerar till utveckling av denna förmåga (Sandström Kjellin, 2004). Amerikanska 

klassrumsbaserade studier visar på att mötet mellan läsare och text och interaktion elev-elev, 

har stor betydelse för barnets läsutveckling (SOU, 1997:108) 

 
Ett läsande och skrivande som innebär känslomässig beröring, äkta engagemang och spännande 

utmaningar och där verkliga livserfarenheter tas tillvara, problematiseras och kopplas till 

intressanta texter – facklitteratur och skönlitteratur – visade sig ha avgörande betydelse för de 

svagaste barnens läs- och skrivutveckling. (SOU, 1997:108, s. 80) 
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Litteratursammanfattning 
Den kulturella bakgrunden har stor betydelse för barns läsinlärning. Att tidigt läsa sagor för 

barn ger en lustfylld upplevelse och innebär att barnen får en bra start in i skriftspråket. Detta 

påvisar den studie som genomförts av Shirley Brice Heath i USA. För att stimulera till fortsatt 

utveckling av läsinlärningen bör samverkan mellan hem och skola främjas. Pedagogerna bör 

se till att förse barnen med litteratur som har ett för barnen intressant innehåll. I de Nya 

zeeländska skolorna arbetas det i huvudsak med skönlitteratur vid den första läsinlärningen. 

Detta arbetssätt har, genom ett projekt kallat Listiga räven, också provats i en svensk skola, 

där utgången av arbetsmetoden enbart påvisade positiva effekter. Här samtalas också mycket 

om det lästa, vilket ger en ökad möjlighet till fortsatt läsutveckling och förståelse. 

Nybörjarläseboken bör omgående leda in barnet i handlingen. Den ska också vara intressant 

och spännande och texten ska ha en bra klang och rytm. Det finns forskare som anser att de 

flesta läslärorna inte ger barnen den läslust som är önskvärd. Detta beror på att läromedlet ska 

hjälpa barnen att knäcka den alfabetiska koden, vilket får till följd att texten många gånger 

blir meningslös. Det finns också forskare som menar att barn blir hämmade av 

ljudningsmetoden. Förståelsen för det de läser byggs istället upp allteftersom barnet kommer i 

kontakt med nya ord, då dessa setts in i sitt sammanhang.  
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Historisk tillbakablick 
I Sverige kunde en majoritet av folket läsa redan på 1600-talet, vilket kan anses som tidigt i 

jämförelse med andra länder. Detta berodde på den politiska och religiösa reform som 

genomfördes under 1600-talet. I kyrkolagen föreskrevs då allmän läskunnighet, för att den 

enskilda individen själv skulle kunna läsa Guds ord och rätta sig efter dessa. Först var det 

prästens och klockarens uppgift att lära sockenborna att läsa, men 1723 övergick detta ansvar 

till fadern i familjen. Nu blev det kyrkans plikt att, genom husförhör kontrollera 

läskunnigheten bland befolkningen (Dahlgren, m.fl., 1999). 

 

I mitten av 1800-talet infördes folkskolestadgan. Denna innebar att alla sjuåriga barn i Sverige 

skulle börja skolan. Efter införandet av folkskolan blev behovet av en läsebok stort. År 1868 

utkom den första läseboken för skolan, Läsebok för folkskolan, vilken var den första bok som 

var tillgänglig för alla, om det bortses ifrån de religiösa texterna (Dahlgren, 1999). Den var 

helt och hållen utformad av dåvarande skolministern. Den innehöll 564 sidor, och det ansågs 

att lärandet skedde bäst genom att läsa mycket text. I boken fanns ca 30 bilder, vilket ansågs 

som så pass många, att den i folkmun kom att kallas barnens bilderbok nummer ett ( 

Kullberg, 1992). 

 
Paddan 

En padda såg en tjur. Hvad hände? 

En hemlig afundseld dess stolta hjerta tände. 

”Hvad? Är jag ej så hög, så stor som denne tjur?” 

Skrek detta plattaste bland alla kreatur. 

Hon se`n sitt gap mot vädret vände, 

Sig spände och sig åter spände, 

Till dess hon sprack, det arma djur. 

Och så tog både hon och denna fabel ände. (Läsebok för folkskolan, s. 3) 

 

Folkskolans läsebok var under en lång tid den enda bok som användes i den svenska skolan. 

Under årens lopp bytte den utformning, och den delades upp i olika volymer för olika 

skolämnen (Kullberg, 1992). Boken var med andra ord inte enbart avsedd för den första 

läsinlärningen, utan den var en antologi som fungerade som lärobok i flera ämnen (Ollén, 

1996). 
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Det var först under början av 1900-talet som en ny bok introducerades, Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige, skriven av Selma Lagerlöf ( Kullberg, 1992). Den kritiserades 

av många lärare, eftersom den ansågs vara alltför rolig. Barnen älskade den, vilket fick till 

följd att de läste ut den alldeles för fort (Ekström & Isaksson, 2003). Vid samma tid utgavs 

Verner von Heidenstams Svenskarna och deras hövdingar. 1911 skrev Sven Hedin boken 

Från pol till pol. Ingen av dessa böcker hade själva läsinlärningen som fokus. Det hade 

däremot den läsebok som utkom 1913 och som dominerade i den svenska skolan under nästan 

30 år, Sörgården, skriven av Anna-Maria Roos. Den handlade om en stadspojke som kom till 

landet och lärde sig läsa (Kullberg, 1992) 

 
Lilla Lasse bodde i staden. Lite blek och klen såg han ut, så att hans föräldrar blevo smått 

oroliga. –Det skulle allt vara nyttigt för Lasse att vistas några månader på landet, sade de till 

varandra. Så skrev Lasses mamma till sin syster Anna, som bodde i Önnemo, och frågade, om 

Lasse kunde få komma till Sörgården över vintern? (Roos, 1939, s. 5) 

 

Innehållet i denna bok bestod av bokstavsbearbetning, första lästräningen och fortsatt 

lästräning. Arbetet var uppbyggt efter ljudmetoden, och eleverna lärde sig bokstäverna 

vartefter de kom i kontakt med dem i texten. Författaren till Sörgården skrev också en 

uppföljare, I Önnemo, som beskrev byn där Sörgården låg (Kullberg, 1992). Samtliga böcker 

som beskrivits i detta avsnitt var skrivna av endast en författare, till skillnad från de tidigare 

folkskoleböckerna som var antologier (Ollén, 1996).  

 

1935 lanserades första upplagan av Vill du läsa?, skriven av Elsa Beskow och Herman 

Siegvalds. Även den dominerade under en lång tid, ända fram till börjar av 1960-talet. Den 

var rikt illustrerad av Beskow, och ett flertal av bilderna kom att representera en bokstav. 

Texterna byggdes upp efter ljudningsmetoden och bokstäverna presenterades efter 

svårighetsgrad. Några av de fraser som är väl kända och som på senare tid kritiserats för att 

vara konstruerade är, ”Far ror” och ”Mor-mor är rar” (Kullberg, 1992). En ramsa från 

Beskows bok, som många säkert känner igen är följande: 

 
ABCD, rått-mor kokar te. 

EFGH, barnen tittar på. 

IJKL, får vi ost i kväll. 

MNOP, ni får pappa be. 

QRST, pappa kommer, se! 
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UVXY, är min gubbe kry? 

ZÅÄÖ, hit med ost och brö`! Katten är ju dö`!!!! (Beskow, 1993, s.  31) 

 

En annan läsebok som de flesta födda på sextiotalet säkert minns är Första boken, författad av 

Elselill Byttner, Åke W Edfeldt, Jan Naeslund och Kerstin Romare. I den får läsaren 

inledningsvis följa de muminliknande figurerna, Li och Lo. 

  
Li sa ros 

 Lo sa mos 

 Li sa ris 

 Lo sa vis 

 Li sa mås 

 Lo sa sås (Byttner, m.fl. 1959, s. 32) 

 

Under denna period arbetade skolorna efter Lgr 62. Enligt denna läroplan var barnen hårt 

styrda av katederundervisning och det togs inte någon som helst hänsyn till elevens behov och 

intressen. De barn som gynnades mest av detta sätt att undervisa, var de medelgoda eleverna. 

För de starka eleverna fanns ingen utmaning, och för de svaga kunde arbetet kännas 

övermäktigt. Första boken var, tillsammans med några andra böcker som utkom under 

sextiotalet, uppbyggd efter en systematisk riktning, vilket innebar att de blev svårare 

allteftersom (Kullberg, 1992). 

 

Under senare år har en mängd olika läseböcker gjort entré inom skolan. Nedan kommer en 

presentation av de böcker som används av de skolor där vi valt att göra våra intervjuer. 

 

Läseboken idag 
Nu läser vi utkom 1970, och var utarbetad av Borrman, Salminen, Wigforss och Matthis. Den 

var en reviderad upplaga av Nu ska vi läsa som utgavs 1948, och var skriven av samma 

författare. I läseboken får läsaren följa Tor och Lenas vardagliga äventyr. 1989 var Borrman 

med och arbetade om Nu läser vi, och boken gavs titeln, Vi läser, första boken. I 

lärarhandledningen till den kan följande läsas: 

 
”Vi läser” är en läslära med en trygg och säker arbetsgång. Den har roliga och spännande texter, 

som är nyskrivna, och är illustrerad med stimulerande bilder. Bokstäverna tas upp i en bestämd 

ordning. Varje bokstav presenteras på ett uppslag. Texterna och bokstavsinlärningen ger 
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tillsammans en inlärningsgång, som är väl förankrad i undervisningstraditionen. Det viktigaste i 

en läslära är naturligtvis texterna. De ska väcka läslust och ge läsglädje. Därför finns texter på 

olika nivåer så att varje barn utifrån sina förutsättningar har något att läsa. ( Kullberg, 1992, s. 

92) 

 

  

Följande rader är ett citat ur Nu läser vi A: 

 
 Vi ser pappa. 

 Hej , sa pappa. 

 Vi ser mamma. 

 Hej, sa mamma. 

 Du ser pappa. 

 Hej sa du. 

 Hej du sa pappa. (Borrman, Matthis, Salminen & Wigforss, 1999, s. 27) 

 

I Vi läser, första boken finns följande text skriven då bokstaven A presenteras: 

 
Apan hittar alltid mat 

i pälsen på sin lekkamrat. (Borrman, Stark, Bolldén & Dalmo, 1994, s. 8) 

 

1985 lanserades Läs med oss, en läsebok i tre olika delar, utarbetad av Monica Emilson-

Benoit, Birgitta Annell och Ingvar Lundberg. I de olika delarna får läsaren följa Ola, Elsa och 

Leo. Innehållet i dem är ungefär det samma, men svårighetsgraden varierar. I Olas bok finns 

stora bilder på varje sida, och lite text med stora bokstäver. I Elsas bok finns lika många 

bilder, men lite mer text som är något mindre i formatet. Leos bok, som innehåller mycket 

text och ett fåtal bilder, är ämnad för barn som kommit lite längre i sin läsutveckling 

(Kullberg, 1992). Nedan följer citat ur de tre olika böckerna. 

 

Olas bok 
 Leo ror och ror. Ola och Elsa solar. (Emilsson-Benoit & Sund, 1988, s. 16) 

 

Elsas bok 
 Elsa bor med sin mamma och pappa i ett vitt hus. 

 Elsas bror heter Per. Elsas mamma och pappa har en mataffär. 

 De bor och arbetar i samma hus. (Emilsson-Benoit & Sund, 1988, s. 16) 
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Leos bok 
Elsa bor med sin mamma och pappa i ett vitt hus. Hon har en bror som heter Per. Han är sex år. 

Per ska börja skolan nästa år. Mamma och pappa har en matvaruaffär. Familjens lägenhet ligger 

ovanpå affären. (Emilsson-Benoit & Sund, 1988, s. 16)  

 

 

Under senare år har Kiwiböckerna ifrån Nya Zeeland gjort entré på den svenska 

läromedelsmarknaden. Dessa böcker är uppbyggda i tre olika svårighetsnivåer; Klara, Färdiga 

och Gå. Utöver dessa tre nivåer finns kapitelböcker. I denna serie av Kiwiböcker ingår en 

mängd olika titlar, och till vissa av dem finns också en tillhörande storbok. Nedan följer hela 

berättelsen ur boken Den nya katten, som är en av titlarna i klaranivån: 

 
Lite mjölk. 

 Mums, mums. 

 Lite kattmat. 

Mums, mums. 

Lite fisk. 

Mums, mums. 

Lite bröd. 

Mums, mums. 

Lite tårta. 

Mums, mums. 

Lite glass. 

Mums, mums. 

Oj oj oj, Misse Matvrak. (Medina, 2001) 

 

 
En sammanfattning av läseboken från dåtid till nutid 
Den svenska befolkningen har kunnat läsa sedan 1600-talet. Anledningen till att det lades stor 

vikt vid läsningen under den tiden, var att församlingsmedlemmarna skulle kunna läsa 

religiösa texter. Under 1800-talets mitt, infördes allmän folkskola i Sverige, vilket medförde 

att den första läseboken gjorde entré i skolan. Denna bok, Läsebok för folkskolan, var en 

antologi som fungerade som läromedel i flera olika ämnen. Där fokuserades alltså inte främst 

på läsinlärningen. Det var först 1913 som ett läromedel som fokuserade på barnens 

läsinlärning introducerades, Sörgården. Efter 30 år kom nästa läromedel, som också den var 

systematiskt uppbyggd enligt ljudmetoden, Vill du läsa?. Den kom att dominera i den svenska 
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skolan under ca 30 år. Sedan följde en rad olika första läsläror, samtliga uppbyggda efter olika 

inlärningsmetoder med en pedagogisk baktanke. En del av dessa läromedel lever kvar än idag, 

efter att en viss omarbetning skett. Ett av de nya läromedel som kommit, är Kiwiböckerna 

ifrån Nya Zeeland. 
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Metod 

Genomförande 
Från början var vår tanke att skriva en uppsats kring ämnet dyslexi, men då detta område är 

väldigt stort och tidigare utforskat, valde vi att istället skriva om första läseboken. 

Anledningen till att vi bestämde oss för att forska i detta ämne var att vi genom våra egna 

barn fått uppfattningen av att den första läseboken är tråkig. 

 

Vi började med att söka efter litteratur i Libris websök. Det fanns ett begränsat material kring 

den första läseboken. Därför valde vi att också söka efter litteratur kring olika 

läsinlärningsteorier. Mycket av det material vi ville få tillgång till, fanns på humanistiska 

biblioteket i Linköping. Vi fick då göra en beställning för att få detta levererat till biblioteket 

på Campus i Norrköping. Vi har också lånat gamla läseböcker av äldre personer i vår närhet. 

För att få tips till ytterligare litteratur, tittade vi i litteraturförteckningen i de böcker vi redan 

fått tillgång till.  

 

Till en början var vår avsikt att endast förlägga våra intervjuer på fyra skolor, men under 

arbetets gång fick vi av en händelse möjlighet att även besöka en skola där de enbart arbetar 

med den Nya Zeeländska metoden. Då denna metod går ut på att endast använda 

skönlitteratur i läsundervisningen, ansåg vi det vara viktigt att utföra intervjuer även här.  

 

För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att göra kvalitativa intervjuer för att få en så 

stor variation som möjligt på det vi valt att studera. Vid en kvalitativ studie, ställs raka frågor, 

vilket innebär att uttrycksfulla svar ges. Dessutom erhålls mycket material till vidare 

bearbetning (Trost, 2005). Vi har, vid alla tillfällen utom två, spelat in intervjuerna på band, 

för att sedan transkribera vad som sägs. Därefter har vi sammanställt dessa intervjuer och 

tolkat materialet. Innan vi startat våra intervjuer, har vi sett till att få vara närvarande i klassen 

en stund, för att hinna skapa en viss kontakt med barnen. Den tid vi fått till vårt förfogande för 

detta ändamål har varierat, allt ifrån en halvtimme upp till 2 timmar.  

 
Beroende på det sociala kontrakt som vi lyckas skapa får vi veta olika saker av barnet. Har man 

lyckats få god kontakt med barnet, finns det större förutsättningar för att det berättar och delar 

med sig av sina tankar. Om barnet däremot inte fått förtroende för intervjuaren kommer det 

sannolikt att vara mer återhållsamt med vad det berättar. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2001, s. 27) 
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Samtliga lärare hade, innan vår ankomst, informerat barnen om att vi skulle komma och vad 

vårt syfte med besöket var. Dessutom samtalade även vi med eleverna om hur intervjun skulle 

gå till och vad den skulle handla om. Vi talade också lite om vad forskning är, och kopplade 

det till de arbeten de själva ibland får göra. Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2001) 

skapas en bättre samtalssituation genom att informera barnen om syftet med den. Barnen 

valde vi att intervjua i grupp. Enligt Trost (2005) är gruppintervju inte alltid en lämplig form 

för undersökning, då personerna i gruppen kan påverkas av varandras åsikter. Anledningen till 

att vi ändå valt att samla barnen i grupp, är att vi inte känner dem alla, och att vi är två 

intervjuare. Att intervjua barnen individuellt, skulle kunna få till följd att de hamnar i ett utsatt 

läge. Dessutom handlar delar av vårt arbete om vikten av att samtala med andra för att få hjälp 

med att sätta ord på sina egna tankar. 

  
I en gruppintervju kommer man att se att barns svar ger upphov till nya frågor och funderingar 

hos varandra, dvs. barnen påverkar varandra. 

   Då vi intervjuar barn i grupp måste vi vara medvetna om de mekanismer som styr en grupp. 

Får det tysta blyga barnet möjlighet att delta i samtalet? Hur mycket talar det pratglada barnet? 

Att inta sina vanliga roller är lätt för barnen och man måste vara medveten om vad detta kan 

innebära. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2001, s. 29) 

 

Vissa barn tog för sig mycket mer än andra vid våra samtal, men för att se till att alla fick 

komma till tals, ställde vi vissa frågor till var och en av eleverna i gruppen. För att underlätta 

för barnen att kunna berätta om sin första läsinlärning, hade vi med oss de böcker som 

används för detta ändamål. 

 

Urval 
Våra intervjuer har utförts på fem skolor, belägna i fyra olika kommuner och två olika län. 

Vid tre av dessa skolor har vi haft vår verksamhetsförlagda utbildning. En av de två övriga 

skolorna valde vi, då vi har personliga kontakter här. Anledningen till att den femte skolan 

fick medverka vid vår studie, var att vi genom en händelse fick vetskap om att de där 

använder sig av en helt annan läslära än de vi ansåg oss veta nyttjades av de övriga fyra 

skolorna. Kontakten med skolorna skedde vid två tillfällen genom att vi besökte dessa 

personligen och gjorde upp om tidpunkt. Vid två av skolorna skedde överenskommelsen om 

intervjutillfälle genom telefonkontakt och vid en skola genom kontakt via mail. Vid varje 
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skola har vi intervjuat barn i årskurs 1, samt de pedagoger som är ansvariga för barnens 

läsinlärning.  

 

Skola 1 
Skola 1 är en landsortsskola, där det arbetas åldersintegrerat. Den grupp vi valde att intervjua 

bestod av 3 flickor och 4 pojkar. Egentligen hade vi önskat att gruppen varit något mindre, 

men då denna klass endast bestod av 7 barn ifrån årskurs 1, valde vi att ta med dem alla. 

Vi intervjuade också de två pedagoger som har huvudansvaret för barnens läsinlärning. Då de 

inte ville att vi skulle spela in det de sa, på band, valde vi att anteckna under samtalets gång. 

 
Skola 2   
På denna storstadsskola arbetars det åldershomogent. Då vi inte känner barnen sedan tidigare, 

valde vi att låta barnens lärare själv välja ut vilka elever vi skulle intervjua. När vi kom dit var 

barnen väl informerade om vilka vi var och vad vi skulle göra. Den grupp vi intervjuade 

bestod av 3 flickor och 3 pojkar. Utöver dessa barnintervjuer, samtalade vi med den lärare 

som har ansvaret för deras läsinlärning, samt ytterligare en pedagog med många års erfarenhet 

av arbetet i skolan. 

 
Skola 3  
Också den är precis som skola 1, en landsbygdsskola med åldersintegrerade klasser. Vid vårt 

besök var dock årskurs 1 samlade i en grupp på totalt 9 barn. Då 5 av dem, under ett pass, 

skulle spela fiol, bestämde vi att passa på att intervjua de barn som återstod. Denna grupp, 2 

flickor och 2 pojkar, blev på grund av sin storlek mer lätthanterlig än de två tidigare 

grupperna. Den lärare vi intervjuade har, precis som de flesta andra av de pedagoger vi 

samtalat med, många års erfarenhet av läsinlärning i skolan, och bär också huvudansvaret för 

detta i denna grupp. 

 

Skola 4 
Detta är en liten skola belägen i en mindre tätort. Här arbetas det åldersintegrerat, och för att 

slippa välja bort någon elev, valde vi att samtala med alla de barn som går sitt första skolår 

här. Gruppen kom då att bestå av 7 elever, 4 pojkar och 3 flickor. Vi samtalade även här med 

den lärare som har huvudansvaret för barnens första läsinlärning. 

 

Skola 5 
Skola 5 är belägen i ett storstadsområde. Den klass vi besökte bestod av 22 barn i årskurs 1. 

Innan vi besökte denna klass, valde vi att göra om våra intervjufrågor till barnen, då vi redan 
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visste att de arbetade efter en helt annan läsinlärningsmetod än de andra klasser vi besökt.( se 

bilaga 2) Vi överlät till pedagogen att själv välja ut vilka barn vi skulle samtala med, då vi inte 

kände barnen och vilka rutiner de har. Gruppen kom att bestå av 4 pojkar och 2 flickor. Vi 

fick möjlighet att, innan vi utförde intervjuer med eleverna, deltaga vid en informationsträff, 

där klassens lärare beskrev den läsinlärningsmetod hon valt att arbeta efter. Av den 

anledningen valde vi att inte intervjua henne personligen, då vi ansåg att alla de frågor vi hade 

velat ställa, redan var besvarade.  

 

Bearbetning av data 
Vi har gjort 8 intervjuer med hjälp av bandspelare, en intervju där vi antecknade under 

samtalets gång samt deltagit vid ett informationsmöte kring den nya zeeländska metoden. 

Sammanlagt blir det alltså 10 intervjutillfällen. De bandade intervjuerna har vi transkriberat 

omgående efter intervjun för att underlätta arbetet. Dessa transkriberingar gav oss 35 A4-sidor 

med material att arbeta med till resultat- och analysavsnittet. Dessutom hade vi våra 

anteckningar ifrån de obandade tillfällena att hämta material ifrån. 

 

Vi har läst igenom alla de svar vi fått flera gånger. Därefter har vi sammanställt det som sagts 

under rubriken resultat. Här har vi valt att presentera varje skola för sig, detta med anledning 

av att det är svårt att göra jämförelser av svaren mellan de olika skolorna då de använder sig 

av olika läsläror.  

 

Då vi har analyserat vårt material har vi valt att skriva det vi kommit fram till i direkt 

anslutning till resultatpresentationen vid de olika skolorna. 

 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som beskriver en undersöknings värde. Reliabilitet 

innebär att man diskuterar den mätnoggrannhet som finns i den intervju- och 

observationsmetod som intervjuaren använt. Med validitet, avses om resultatet ger en sann 

bild av undersökningen (Johansson, m.fl., 2004) 

 

Vår ambition i denna studie har varit att utifrån vårt syfte och våra frågeställningar kunna 

presentera ett så rättvisande resultat som möjligt av det vi undersökt. Det som skulle kunna 

påverkat resultatet är att barnen, vid intervjuerna, varit indelade i grupper, och att dessa 
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grupper har bestått av olika många elever. I några fall intervjuade vi två pedagoger samtidigt 

och i andra fall enskilt. Även detta kan ha påverkat de resultat vi fått. Hade vi utfört samtalen 

individuellt i samtliga fall, kanske utgången hade blivit annorlunda. Annat som kan ha 

inverkat på våra resultat är att intervjuerna inte har utförts vid samma tidpunkt på dagen vid 

de olika skolorna. Vid några skolor lät vi den pedagog som var ansvarig för barnens 

läsinlärning, välja ut de barn som skulle ingå i gruppen. Vid andra skolor blev 

gruppsammansättningen slumpmässig. Vid några av intervjutillfällena hade vi sedan tidigare 

en viss relation till barnen, och vid andra var de en helt ny bekantskap, vilket kan ha påverkat 

barnens svar. Annat som bör tas hänsyn till, är att vi själva har barn som använt sig av en av 

de läsläror som nyttjas i de skolor vi besökt. Vi har försökt att vara så neutrala som möjligt 

vid våra samtal med elever och pedagoger, men en viss omedveten påverkan kan ändå ha 

funnits med i bilden då vi båda har förutfattade meningar om de olika läslärorna och 

inlärningsmetoderna. Vid våra intervjuer har vi varit noga med att se till att följa våra 

intervjufrågor, (se bilaga 1-3) men också varit lyhörda för de intervjuades resonemang och 

ställt passande följdfrågor.  

  

Etiska aspekter 
I vår studie har vi följt de etiska aspekter som finns presenterade i Examensarbete i 

lärarutbildningen (Johansson & Svedner, 2004) och som är hämtade ur Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådets anvisningar för forskningsetik vid 

samhällsvetenskaplig forskning. Genom att informera de intervjuade och deras 

vårdnadshavare om syftet med denna uppsats, samt att deltagande är frivilligt, anonymt och 

att den intervjuade har rätt att avbryta deltagandet när så önskas, har dessa krav uppfyllts. (Se 

bilaga 4) I detta arbete är samtliga medverkandes namn fingerade. Vi har också valt att inte 

namnge de skolor vi utfört våra intervjuer på, detta för att skydda de medverkandes integritet. 
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Resultat 
Vad användes då för litteratur vid den första läsinlärningen vid de olika skolor vi besökt och 

vad anser elever respektive pedagoger om den. Hur ser samverkan med hemmet ut och vad 

läser barnen på fritiden? 

 

Skola 1 
Vid skola 1, används endast Läs med oss, Ola Elsa och Leo. Barnen har till uppgift att läsa ett 

stycke, 1 gång/vecka i skolan. Dessutom rekommenderar pedagogerna att barnen skall läsa 

samma avsnitt högt hemma för någon förälder eller annan vuxen, ca 4 gånger/vecka. Vid 

läsningen i skolan, samtalar barn och pedagoger om det lästa, oftast samlade i en grupp.  

 

Barnens tankar 
Barnen hade lite olika tankar om läseboken. En del tyckte att den var tråkig, medan andra 

lyfte fram vissa avsnitt som de tyckte var bra. Det ett av barnen särskilt kom ihåg och tyckte 

var roligt, var kapitlet om julen, detta för att han läste jultomaten istället för jultomten.  

 

 Camilla: – Vad tyckte Roger om då? 

 Roger: – När det var jul. Jag läste fel på jultomten. Jag läste jultomaten. 

 

Vid frågan om de kunde tänka sig att läsa om boken, var det en majoritet som gav ett nej till 

svar. När vi frågade varför svarade barnen att de redan hade läst den en gång och att de inte 

ville. Några kunde dock tänka sig att läsa om något av kapitlen.  

 

Pedagogernas tankar 
Pedagogerna tyckte att läseboken var trevlig, och de sa att ”barnen gillade den”. En av 

anledningarna till att de valt just denna första läsebok, är att den är nivåanpassad. Tack vare 

upplägget i de tre olika svårighetsnivåerna, kan alla barn samtala om samma text, oavsett hur 

långt de kommit i läsinlärningen. Vid bokstavsinlärningen arbetar barnen med bokstäverna i 

den ordning de presenteras i läseboken. Då vi frågade pedagogerna om de kunde tänka sig att 

enbart använda sig av skönlitteratur vid läsinlärningen, svarade de ja. Men så länge det 

material de arbetar med fungerar bra, anser de att det inte finns någon anledning till att byta.   
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Skola 2 
Vid denna skola används i huvudsak Nu läser vi A. För de goda läsarna finns ett fåtal 

kiwiböcker som komplement. Dessutom används ibland Läs med oss för de riktigt svaga 

läsarna. I skolan arbetar barnen med texterna i grupp 1 gång/vecka. Vilken grupptillhörighet 

eleven får, beror på hur pass långt den kommit i sin läsinlärningsprocess. Enligt barnen, 

dramatiseras ibland det lästa. Hemläsningen sker i Nu läser vi A. Samtliga barn har samma 

läsläxa, och en rekommendation till föräldrarna är att det sker 5 gånger/vecka.  

 
Barnens tankar 
Ett av barnen ansåg att texten i Nu läser vi A var alldeles för lätt, men han sa också att det var 

bra för dem som inte kan läsa så bra. Då det gäller innehållet i boken, fanns olika tankar kring 

avsnitten. Vissa av dem tyckte att några avsnitt var bra, medan andra ogillade dem.  

Vid frågan om det var något de inte gillade i boken, svarade ett av barnen följande: 

 

Rita: – Det var i nästan alla böcker hade dom rivit sönder sidor och så hade dom 

ritat. Jag var tvungen att sudda och sen så är det fula streck i boken. 

 

Pedagogernas tankar 
Under första föräldramötet informerar lärarna föräldrarna om hur pass viktig roll de har i 

barnens läsutveckling och att de måste vara aktiva i barnens läsläxa. Barnen arbetar ibland 

med läsprojekt, då de får läsa intensivt i hemmet under ca 4 veckor. Då det gäller synen på 

läseboken, anser pedagogerna att den är både metodiskt och pedagogiskt upplagd. De tycker 

också att den är ”söt och trevlig och att den tilltalar barnen”. Lärarna anser att det endast finns 

fördelar med denna läsebok, då det finns bokstavsinlärningsmaterial som följer den. Av den 

anledningen anser de också att det inte skulle kunna gå att arbeta enbart med skönlitteratur vid 

den första läsinlärningen. 

 

Skola 3 
Vid skola 3, används bl.a. Vi läser, första boken. Pedagogen här anser att alla barn behöver ha 

en och samma text att samlas kring och samtala om. Eleverna dramatiserar ofta kring bilderna 

och till berättelserna i boken. Däremot har läraren valt att inte låta barnen använda boken som 

läsläxa i hemmet. För detta ändamål väljer hon istället, tillsammans med barnen, ut någon 

nivåanpassad skönlitterär bok. Dessutom får de, varje vecka, en ramsa som de ska träna på. 

De har en bok där föräldrarna får skriva sina kommentarer efter det att barnet har läst. 
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Barnens tankar 
Alla de barn vi intervjuat anser att boken är bra. Däremot tycker de att det är lite tråkigt att 

boken enbart handlar om en och samma person.  

 

Rosa: – Det kanske inte bara skulle handla om Tor för det handlar om Tor hela 

tiden. Men det här var roligt. Det handlar om en fluga. 

Rut: – Den var rolig. Det är inget roligt att Tor är alltid. 

Rosa: – Det här är om Tor, det här är om Tor, det här är om Tor, det här är om 

Tor. (Visar i boken) 

 

De tycker det är roligt att dramatisera det de har läst. De får också leka en lek kopplad till 

läseboken, en ska bort, vilket är mycket uppskattat. 

 
Pedagogens tankar 
Förutom Vi läser, första boken, vilken hon mest nyttjar för att ha någon gemensam text att 

samlas och samtala kring, använder hon sig av mycket eget material, och gärna skönlitteratur. 

Hon anser att det, med hjälp av skönlitterära texter, går att individanpassa läsinlärningen. Det 

är viktigt att eleverna behärskar läsningen de ställs inför. Anledningen till att hon valt Vi 

läser, första läseboken, är att hon anser den vara rolig och att det finns en röd tråd i den. Då 

barnen leker en ska bort, har författaren egentligen ett rätt svar, men hon låter istället barnen 

fantisera fritt och komma på egna lösningar. Detta, menar hon, stimulerar barnens fantasi och 

ger ökad möjlighet till självständigt tänkande. Då vi ställde frågan om hon kunde tänka sig att 

enbart använda sig av skönlitteratur vid den första läsinlärningen, fick vi ett ja till svar. Hon 

tycker att detta med Nya Zeelandsmetoden låter spännande.  

 

Skola 4  
Här används Läs med oss. Arbetet med den sker i huvudsak genom läxläsning 1 gång/vecka i 

hemmet. Eleverna har ett läskort, där föräldrarna får markera att de har lyssnat då barnet läst.  

 I skolan läses boken sedan upp individuellt för någon pedagog, som också samtalar med 

barnet om innehållet.  

  

Barnens tankar 
De flesta tyckte att boken var tråkig, och många tyckte att den var alldeles för lätt. Det fanns 

också de som tyckte att den var ganska bra. De skulle gärna ha velat läsa mer om djur och 

dinosaurier.  
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 Camilla: – Vad tycker du det skulle ha funnits mer av i boken?  

 Rolf: – Djur, jag älskar djur. 

 Rune: – Mer dinosaurier. Tyrannosaurus Rex och söta dinosaurier. 

 

De efterlyste också fler färggranna bilder, då de tyckte att de svart-vita bilderna var tråkiga. 

 

Rudolf: – Vissa bilder var bara svart-vita och några var färg på. 

Rebecka: – I slutet var det vackra bilder. 

Rudolf: – Allra i slutet var de ju ett eeee……em…..riktigt foto på skogsfrun och 

det tyckte jag var fint. 

 

Pedagogens tankar 
Anledningen till att läraren började använda Läs med oss, är att hon hade hört att den var bra 

av någon annan skola. Hon har nu börjat fundera på att byta material, då hon märkt att barnen 

inte blir engagerade av läsningen. Hon anser att språket i Olas bok är väldigt ”torftigt och 

stympat”, vilket innebär att det blir tråkigt att läsa. Vidare menar hon att de flesta som läser 

Leos bok tycker att den är bra. Texten i den är mer beskrivande, vilket får till följd att den blir 

mer engagerande. Vid frågan om hon skulle kunna tänka sig att använda enbart skönlitteratur 

vid läsinlärningen, menar hon att det ena inte behöver utesluta det andra. En kombination är 

att föredra. Vissa barn kanske behöver ha de metodiska läsinlärningsböckerna. 

 

Skola 5 
I denna klass arbetar pedagogen med Nya Zeelandsmetoden i sin läsinlärning. Pedagogen och 

eleverna samtalar mycket om bilderna i storböcker. För att stimulera barnens egen fantasi, 

täcks den ursprungliga texten först över, och barnen får själva tillsammans skapa en handling. 

Först därefter visas originaltexten. Varje vecka får eleverna en ny lillbok som de läser hemma 

som läxa. Mycket av bokstavsinlärningen utgår från storböckerna. Barnen använder sig ofta 

av datorer i klassrummet där de exempelvis kan lyssna på kiwiböcker. Eleverna är uppdelade i 

olika kiwigrupper beroende på hur långt de har kommit i sin läsinlärning. Samtliga barn i 

kiwigruppen arbetar med samma texter. 
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Barnens tankar 
Samtliga barn kom ihåg den första Kiwibok de hade läst. De flesta hade en favoritbok bland 

alla de hade arbetat med. 

 

Ragnhild: – Det var en som jag tyckte var extra bra. När dom satt vid datorn 

hela tiden. 

Rutger: – Ja den var bra. Det var bara en enda sida som dom var ute 

Annars satt dom hela tiden vid datorn och skickade E-post. 

 

Det fanns också en del böcker i serien som barnen inte tyckte om, men enligt vår uppfattning 

tyckte de ändå om att läsa. Vid frågan om de kunde tänka sig att läsa om någon av de böcker 

de läst fick vi enbart ett ja till svar. 

 

Pedagogens tankar 
Anledningen till att pedagogen på denna skola valt att arbeta med Nya Zeelandsmetoden var 

att hon kände sig utled på arbetet i skolan och på läslärorna. Hon ville därför prova på något 

helt nytt. Då materialet till denna inlärningsmetod är dyrt, har hon valt att tillsammans med en 

datapedagog, driva arbetet i projektform. Projektet har pågått sedan hösten 2004, så det här är 

den första klass hon arbetar med under dessa förhållanden. Hon menar att hon enbart fått 

positiva gensvar ifrån eleverna och hon själv har fått ökad stimulans i sitt arbete.  

 

Läsning på fritiden vid skola 1-5 
Majoriteten av de barn som kommit långt i läsutvecklingen läste skönlitterära böcker själva 

hemma. De valde också, enligt egen utsaga, att läsa för yngre syskon och ibland även för 

husdjuren.  

 
Roger: – De andra böckerna tycker jag är roligare. Som Kaspar. 

 Camilla: – Är dom bättre? 

Roger: – Jaa, det är så mycket svärord i dom. Det är därför den är bra. Morfar svär och Omar 

svär. 

 

De barn som inte utvecklat sin läsning lika mycket, läste oftast inte alls själva på fritiden. 

Högläsning av någon vuxen är däremot, enligt de barn vi intervjuat, något som förekommer i 

de flesta hem. Exempel på vad barnen läser själva hemma är: Kalle Anka, Kaspar, Sune, 

Alfons Åberg, Pixiböcker, Svante Svante, Freja och Miranda och Pelle Svanslös. 
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Analys och diskussion 
Under 1800-talet infördes folkskolan i Sverige. Under den tiden fanns endast Läsebok för 

folkskolan att tillgå för alla elever. Vid denna tid lades ingen större vikt vid själva 

läsinlärningen utan läsningen var snarare ett hjälpmedel för att tillgodogöra sig kunskap i en 

mängd olika ämnen. Detta faktum kvarstod långt in på 1900-talet och vanligt var att eleven 

fick behålla sin läsebok. Idag används, till skillnad från tidigare, en mängd olika första 

läsläror som är avsedda för den första läsinlärningen, vilket vi också fått bekräftat genom vår 

studie. Dessa böcker används av flera årskullar vilket gör att materialet ofta är slitet och enligt 

de samtal vi haft i grupperna upplevs detta av vissa elever som tråkigt. Utformningen av 

läslärorna är olika, och vilken lära som väljs är det upp till varje pedagog att avgöra. Vid valet 

av första läsebok är dess pedagogiska uppbyggnad ofta avgörande. En arbetsbok som följer, 

där bokstavsarbetet utförs i en bestämd ordning, är ännu en orsak till att just det materialet 

väljs. På vissa skolor fick vi uppfattningen av att pedagogerna anser att det material de arbetat 

med under många år, är så pass bra att de inte vill prova något annat. Tilläggas bör här att, på 

skola 1-4, får alla elever i årskurs 1 läsa en och samma bok. På skola 1 och 4 finns ändå en 

valmöjlighet, då den serien är uppbyggd i tre olika delar med olika svårighetsnivå. På skola 2 

är den läslära som användes också nivåanpassad, men texterna ligger i en och samma bok. 

Vid denna skola är det endast de goda läsarna som förses med skönlitteratur. Det ger dem en 

bra stimulans, men även de svaga läsarna bör uppmuntras och förses med dessa, i vårt tycke, 

mer givande böcker. De flesta barn som vi fick uppfattningen av att vara goda läsare, tyckte 

om den läsebok de fick arbeta med oavsett vilken läslära de använde, men ansåg samtidigt att 

det de läste var alldeles för lätt. De borde då förses med lite svårare texter, för att stimulera till 

fortsatt läsutveckling. Däremot ansåg många av de elever som vi upplevde inte hade kommit 

lika långt i sin utveckling, läsningen vara tråkig. Detta menar en av de pedagoger vi samtalat 

med, ”beror på att de svaga eleverna oftast får böcker med väldigt torftigt och stympat språk”. 

För att undvika detta, bör de svagaste barnen uppmuntras genom att få tillgång till 

meningsfull litteratur. På skola 5 användes enbart skönlitteratur vid läsinlärningen. Här kunde 

vi inte se någon större skillnad på barnens åsikter om det de läste. Då de ansåg något vara 

tråkigt, var det själva berättelsen i sig, inte läsningen som helhet. Här samtalas också mycket 

om texterna i grupp, vilket enligt de studier vi gjort i litteraturen, anses vara viktigt för 

läsutvecklingen.  

 

Samtliga skolor har ett visst samarbete med hemmet, dock i varierande grad. Detta anses ha 

en stor betydelse för barnets fortsatta läsutveckling. I skola 1 och skola 2, läses ett och samma 

  27  



 

stycke ur läseboken ca 4-5 gånger/vecka för någon förälder eller annan vuxen. Känns denna 

upprepning av samma text meningsfullt för barnen? I skola 4 läser barnen ett kapitel ur 

läseboken 1 gång/vecka i hemmet. I våra litteraturstudier har vi kommit fram till att barn 

behöver förses med litteratur som skapar läslust för att undvika att läsläxan endast ses som ett 

måste. I skola 3 och skola 5 är pedagogerna måna om att låta barnen läsa skönlitteratur som 

läsläxa. Detta måste anses som ett bra alternativ, då litteraturen kan anpassas till varje enskild 

individ. I Skola 3 läser barnen olika skönlitterära texter hemma, vilket ger vissa svårigheter att 

kunna samtala om det de läst, men däremot används läsläran som underlag för gemensamma 

samtal i skolan. I skola 5 är barnen indelade i grupper. Varje grupp läser samma texter både i 

skolan och hemma, vilket ger ett bra underlag för de viktiga boksamtalen. Ett annat sätt att 

arbeta med skönlitteratur är att, så som de gjorde i projektet Listiga räven, uteslutande 

använda sig av barnböcker vid läsinlärningen genom samarbete med biblioteket. Genom att 

arbeta på detta sätt, stimuleras barnen till fortsatt läsning, då det oftast går att hitta någon 

passande litteratur för varje enskild individ. Dessutom är denna skönlitteratur att föredra, då 

den är utformad på ett tilltalande sätt. Innehållet i dem blir sällan torftigt, då det är skrivet av 

kunniga författare. I de läsläror vi kommit i kontakt med, anser vi att innehållet ofta är 

intetsägande och meningslöst. Dessa läsläror kan vara bra att utgå ifrån då eleven har stora 

svårigheter vid läsinlärningen, men då de väl har knäck koden, måste de, enligt oss, ges 

roligare och mer intresseväckande texter som stimulerar till fortsatt läsutveckling.  

 

Vi har också konstaterat att den sociala bakgrunden är av avgörande betydelse då det gäller 

barnens möjlighet att ta till sig det skrivna språket. Studier pekar på att de barn som redan 

under de första levnadsåren kommit i kontakt med skriftspråket genom exempelvis högläsning 

i hemmet, också har ett bättre utgångsläge än de barn vars uppväxtmiljö inte har gett denna 

stimulans. I vår studie har vi också samtalat med barnen om de läser på fritiden och i så fall 

vad? Vi kom då fram till att de flesta av de elever som var de starkare läsarna också läste 

skönlitteratur själva hemma. En majoritet av samtliga barn hade dessutom föräldrar som läste 

högt. 

 

Läseboken ur ett historiskt perspektiv kan ändå sägas ha anpassats mer och mer efter den 

enskilda individen. Vid sekelskiftet lades ingen som helst vikt vid läsinlärningen. Trots detta 

lärde sig befolkningen även då att läsa. Frågan är bara hur dessa personer skulle ha klarat sig i 

dagens samhälle, där skriftspråket fått en allt större betydelse. Kraven på barnens läs- och 

skrivkunnighet blir allt högre, och om medborgaren inte klarar av att formulera sig i tal och 
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skrift, finns en risk att den hamnar utanför samhället. Därför måste det läggas stor vikt vid just 

läsinlärningen i skolan, och för att nå målen måste, så långt som möjligt, den litteratur barnet 

förses med väcka glädje, intresse och läslust.  

 

Efter denna studie har vi kommit fram till hur pass viktigt det är att förse barnen med 

stimulerande texter för att underlätta läsinlärningen. Vi har också förstått att det många gånger 

kanske är enklast att ta över det arbete som redan är inarbetat på den skola man blir verksam 

vid. Det krävs många gånger ett stort mått av självförtroende för att anamma de läsläror som 

fokuserar på skönlitteraturen vid läsinlärningen. Det material som härstammar ifrån Nya 

Zeeland är dessutom ganska dyrt att köpa in. Alternativet är då ett samarbete med biblioteket, 

men då finns inga lärarhandledningar att följa, vilket kan innebära att det uppstår en viss 

osäkerhet kring om de mål som avses att nå, verkligen blir nådda. Vi skulle dock gärna arbeta 

med skönlitteratur, då vi under vår studie har insett vikten av detta. Dessutom anser vi att 

boksamtal är ett viktigt redskap i läsinlärningen, men också för att stärka barnens möjligheter 

till att kunna uttrycka sig verbalt. 

 

Förslag på vidare forskning 
Vi anser att det skulle vara intressant att följa dessa olika grupper för att eventuellt kunna se 

om de barn som enbart får läsa skönlitteratur vid den första läsinlärningen blir bättre läsare än 

de som använder sig av traditionella läsläror. Det skulle också vara bra om mer forskning 

kunde ske kring den Nya Zeeländska metoden, vilken vi har uppfattat vara ett bra alternativ 

till de svenska traditionella läslärorna.   
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Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjufrågor till barn, skola 1-4 
 

• Vad heter den läsebok som du fick starta med att läsa när du började skolan? 

• Kommer du ihåg vad den handlar om? 

• Var det något du gillade i boken? 

• Vad tyckte du särskilt mycket om? 

• Var det något du tycker det skulle funnits mer av? 

• Var det något du ogillade? 

• Var det några ställen som var tråkiga? 

• Vem eller vilka läste du den boken för? 

• Kommer du ihåg hur det kändes när du hade läst färdigt boken? / Hur känns det att 

läsa boken? 

• Skulle du vilja läsa den igen? 

• Vad har du för läsläxa? 

• Läser du något annat än läxan hemma?  

• Vad är du intresserad av att läsa om? 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor till barn i skola 5 
 

• Vilka böcker fick du börja att läsa, när du började skolan? 

• Minns du vad de handlade om? 

• Var det någon bok du gillade extra mycket? 

• Var det något du saknade i böckerna? 

• Var det någon bok som du inte tyckte om, som var tråkig? 

• Vem eller vilka läser du för? 

• Hur känns det när du läst färdigt en bok? 

• Skulle du vilja läsa någon av böckerna igen? 

• Vad har du för läsläxa? 

• Läser du något annat än läxan hemma? 

• Vad är du intresserad av att läsa om? 
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Bilaga 3 
Intervjufrågor till pedagoger i skola 1-5 
 

• Använder ni Er av en och samma första läsebok i undervisningen? 

• Vad heter läseboken? 

• Varför har ni valt att arbeta med just den? 

• Vad tycker du om den? 

• Hur arbetar ni med den första läseboken i läsinlärningen? 

• Samtalar ni något om det barnen läser? 

• Har ni någon samverkan med hemmet i läsinlärningsstadiet? 

• Skulle du kunna tänka dig att använda enbart skönlitteratur i läsinlärningen? 
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Bilaga 4 

 
Hej! 

 
Vi är två lärarstudenter som skriver en c-uppsats. För denna 
behöver vi göra några intervjuer. Dessa kommer att handla om 
vilken första läsebok barnen använder sig av vid läsinlärningen 
och vad de tycker om den. Intervjuerna kommer att ske i grupp, 
någon gång under vecka xx. Det kommer inte att, i vårt arbete, 
synas vilka elever som sagt vad, eller vilken skola de går på. Om 
ni inte vill att ert barn skall deltaga i denna intervju, kan ni 
meddela detta till oss eller till läraren. 

Med vänliga hälsningar, Ann och Camilla  
Tel: xxxxxxxxxxxxxxx 
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