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Sammanfattning  
 
Syftet med uppsatsen är att genom att studera tre olika läsläror från tre olika tidsperioder undersöka hur och om 
läslärorna har förändrats över tiden. Syftet är också att studera hur de speglar de styrdokument som gällde då de 
skrevs och vad de har för likheter och skillnader i sin uppbyggnad. 
 
Undersökningen har gjorts utifrån följande frågeställningar:  
Hur är läslärorna uppbyggda och vilken läsinlärningsmetod återspeglas i läslärorna? 
Vad har förändrats över tid och vilka likheter går att finna i de olika läslärorna? 
Hur ser förhållandet till läslärornas samtida styrdokument ut? 
Frågeställningarna besvaras utifrån tre olika utgångspunkter nämligen den historiska bakgrunden för läromedel, de 
för de olika tidsperioderna relevanta styrdokumenten samt olika läsutvecklingsteorier.  
I en läslärostudie beskrivs och analyseras de tre läslärorna, Hem och hembygd Sörgården (1912), Nu läser vi A (1977) och 
Bodils Första Läsebok (2003), utifrån uppbyggnad och den läsinlärningsmetod som används. I en sammanfattande 
analys analyseras läslärorna utifrån utgångspunkterna och de grundläggande frågeställningarna.  
 
Resultaten visar att läslärorna är baserade på olika läsinlärningsmetoder men har liknande upplägg när det gäller 
utformningen genom att de alla tre till viss del speglar sin samtid.  Det innebär skillnader eftersom de är skrivna 
under olika tidsperioder. En annan förändring men också likhet läslärorna emellan är att det i alla tre går att finna 
kopplingar till deras samtida styrdokument. Slutsatsen är därför att läslärorna har förändrats och anpassats utifrån att 
skolan och dess styrdokument har förändrats. 
 
Uppsatsen utgör en dokumentstudie och går inte in på hur läslärorna använts eller skulle kunna användas i 
undervisningssammanhang. 
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1 Inledning 

Barn i Sverige har sedan lång tid tillbaka fått lära sig att läsa. Redan på 1700-talet ansågs 

Sverige ha ett läsande folk och Luthers lilla katekes var läroboken som bidrog till detta.
1
 

Länge var katekesen också den enda och den viktigaste läroboken i skolan. Idag ser 

situationen annorlunda ut då det finns ett större utbud av läroböcker och varje enskild lärare 

får själv avgöra vilka läroböcker som kan vara lämpliga för dennes undervisning. En viss 

begränsning finns dock på så sätt att läroböckerna ska vara förenliga med de övergripande 

målen för skolan/undervisningen. I Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? 

från 2006 står det: ”Läroböckernas behandling av ämnena och kunskapsområdena får inte 

strida mot skrivningar i läroplanerna och relevanta kursplaner.”
2
 Det material och de läro-

böcker som används i skolan ska således spegla den läroplan som finns, men är det verkligen 

så och hur var det förr? Skolan har sedan folkskolans start 1842 reglerats utifrån olika styr-

dokument, t.ex. har det funnits normalplaner, undervisningsplaner, läroplaner och kursplaner. 

Har det undervisningsmaterial som funnits och använts utgått ifrån dessa planer eller speglar 

de något annat och i så fall vad?  

 

Eftersom jag under min tid vid lärarutbildningen har gått inriktningen Grundläggande 

färdigheter i matematik och svenska och genom den lärt mig mycket om barns första läs- och 

skrivinlärning, tyckte jag att det kunde vara intressant att ur ett läsinlärningsperspektiv 

undersöka läsläror från olika epoker. I det här arbetet kommer jag därför att analysera tre olika 

läsläror under tidsperioden från 1900-talets början fram till dagens skola. Jag vill undersöka 

hur väl de korresponderar med de samtida styrdokumenten och analysera vilken metod de är 

uppbyggda utifrån, för att få en uppfattning om vad det är som ligger och har legat till grund 

för skapandet av läroboken, i det här fallet mer specifikt läsläran. 

 

                                                
1  Hartman, Sven G. (1995) Lärares Kunskap. 

2  I enlighet med skolans värdegrund?- En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion 
och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Skolverkets rapport 285.(2006) 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera tre olika läsläror under tidsperioden från början av 

1900-talet och fram till idag. Jag avser att undersöka hur och om skolans läsläror har föränd-

rats över tiden, hur de speglar de styrdokument som gällde då de skrevs och vad de har för 

likheter och skillnader i sin uppbyggnad.  

 

1.2 Frågeställningar 

Mina frågeställningar blir därför: 

Hur är läslärorna uppbyggda och vilken läsinlärningsmetod återspeglas i läslärorna? 

Vad har förändrats över tid och vilka likheter går att finna i de olika läslärorna? 

Hur ser förhållandet till läslärornas samtida styrdokument ut? 
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2 Disposition och avgränsningar 

I den här uppsatsen kommer jag börja med att redovisa de utgångspunkter som jag har haft för 

min analys. Dessa utgångspunkter är den historiska bakgrunden för läromedel, de för de olika 

tidsperioderna relevanta styrdokumenten samt olika läsutvecklingsteorier. Därefter kommer 

jag att redovisa min läslärostudie där jag beskriver och analyserar läslärorna utifrån deras upp-

byggnad och den läsinlärningsmetod som används. Jag avser sedan att analysera de olika läs-

lärorna med stöd av mina utgångspunkter och också besvara mina grundläggande fråge-

ställningar för uppsatsen, således sker analysen på två ställen i uppsatsen. För att begränsa 

uppsatsens omfattning har jag valt att studera endast tre olika läsläror. Jag har gjort mitt urval 

av läroböcker utifrån att de representerar olika tidsepoker och att olika styrdokument har varit 

giltiga under de perioder läroböckerna använts i undervisningen. Uppsatsen utgör en 

dokumentstudie, vilket innebär att jag inte har undersökt hur läroböckerna har använts i 

praktiken.  

 

Idag har lärare tillgång till många olika läromedel, men under slutet av 1800-talet och i början 

av 1900-talet var utbudet av läroböcker magert och några få böcker dominerade. Jag har 

därför valt endast en bok från varje tidsperiod. Den första boken, Hem och hembygd 

Sörgården (1912), har jag valt just eftersom den är en av de första läslärorna och en av de 

läroböcker som användes av majoriteten av lärarna i landet under en lång tid. Nu läser vi A 

(1977) är intressant eftersom den utkom under den tid som skolan höll på att anpassa sig till 

den stora skolreformationen som skedde 1962. Bodils Första Läsebok (2003) är en av de 

senast utgivna läslärorna och är därför relevant ur den synvinkeln.  
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3 Metod  

3.1 Brukstextanalys 

Till stöd för min beskrivning av läslärornas uppbyggnad har jag använt mig av en 

analysmetod för brukstexter. Lennart Hellspong och Per Ledin presenterar sin analysmetod 

för brukstexter i Vägar genom texten – Handbok i brukstextanalys (1997). För att tydliggöra 

vilka slags texter som begreppet brukstexter innefattar så ställer Hellspong och Ledin bruks-

prosa mot skönlitteratur. Enligt Hellspong och Ledin har brukstexter en praktisk funktion, de 

ger läsaren möjlighet att utföra en handling, och de kan handla om allt ifrån matlagningsrecept 

till filosofiska texter.
3
 Begreppet brukstexter har därför enligt Hellspong och Ledin en väldigt 

bred betydelse som täcker in många olika typer av texter, något som också skönlitteraturen 

gör. Skillnaden är att skönlitterära texter istället för en praktisk funktion har en estetisk 

funktion. De har i uppgift att förmedla upplevelser och gestalta verkligheten medan bruks-

texter i sin tur omtalar den verklighet de syftar på.
4
 

 

Eftersom det finns så många och så väldigt olika typer av brukstexter tar författarna upp tre 

olika sätt att gruppera texterna för att få en bättre överblick. Den första grupperingen går ut på 

att gruppera texterna utifrån texttyp. Då används ett antal givna kriterier som sedan samman-

fogas på ett planmässigt sätt för att skapa en texttypologi som ger ett antal texttyper. Exempel 

på kriterier som kan användas är: ämne, medium, funktion, författare, publik, tidsperiod, 

längd och verksamhet.
5
 Syftet med detta är att få en systematisk och heltäckande indelning av 

texterna, det blir möjligt att sortera in dem i ”bestämda fack”
6
. 

 

Andra sättet att gruppera texter är utifrån deras framställningsform. Är texten berättande, 

beskrivande, argumenterande eller utredande? Följer satser och meningar en viss tidsföljd 

med ord som sedan så blir texten berättande, ger den bara ny information sammanlänkade 

med ord som och eller därutöver blir den beskrivande, lyfter den fram motsatser genom men 

                                                
3 Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997) Vägar genom texten – Handbok i brukstextanalys, s.16. 

4 Ibid., s. 17. 

5 Ibid., s. 41. 
6 Ibid., s. 21. 
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eller å andra sidan är den argumenterande och om den berättar om orsaksförhållanden med 

eftersom är den utredande.
7
 

 

Det tredje sättet att dela in brukstexter är genom att utgå ifrån genrer, d.v.s. att använda sig av 

redan existerande beteckningar från vårt allmänna språkbruk som t.ex. kåseri eller protokoll.
8
 

Enligt Hellspong och Ledin blir en genreindelning dock ingen regelrätt texttypologi eftersom 

det är en socialt förankrad textsort. Texten har uppstått ur en viss verksamhet och har namn-

getts av dem som använder den. Det innebär att genren kan utvecklas och förändras, sluta 

användas eller bli del av en annan genre. Den sociala situation som genren är knuten till kan 

också innehålla flera olika inslag eller faktorer som i en mer systematisk texttypologi skulle 

ha behandlats var för sig.
9
 För att ta ett exempel från Hellspong och Ledin: ”En fack-

föreningstidning skrivs av en viss sorts journalister för vissa grupper av läsare för vissa 

sammansatta syften o.s.v.”
10

 Fördelen med genrer är att de ger en naturlig koppling mellan 

verksamhet och text i och med att vi tittar på texten utifrån den verksamhet som den före-

kommer i. Vi tittar på den utifrån brukarens perspektiv. En genre skiljer sig också från en 

vanlig texttypologi genom att den är ett föreskrivande begrepp och inte bara ett beskrivande 

begrepp. Det innebär att genren talar om hur en viss text ska utformas utifrån den verksamhet 

som den förekommer i.
11

 Enligt Hellspong och Ledin kan man alltså gruppera texter utifrån 

texttyp, framställningsform eller genre. 

 

Författarna går också djupare in på vad en text verkligen är och menar att en text är 

kommunikativ, intentionell, verbal, stabil, koherent, konventionell och kreativ. Texten är 

kommunikativ i och med att den används som ett uttrycksmedel, textens författare sänder ett 

budskap till textens läsare. Den är intentionell då den har en vilja att nå fram till läsaren, den 

har en avsikt. Den är verbal då den består av ord som hjälper till att få fram det budskap som 

texten är menad att förmedla. Texten är också stabil eftersom den går att läsa om och om igen. 

Den är koherent eller sammanhängande i och med att dess delar, ord och meningar, ingår i en 

                                                
7  Ibid., s. 22. 

8  Ibid., s. 24. 

9  Ibid., s. 24-25. 

10  Ibid., s. 25. 
11  Ibid., s. 25. 
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helhet d.v.s. texten. Den är dessutom konventionell vilket innebär att den följer vissa 

vedertagna normer och regler som gör att läsaren känner igen den. Texter är alltså väldigt 

komplexa och har många olika sidor och nivåer. Därför har författarna utifrån dessa olika 

textindelningar och textbeskrivningar utformat en analysmodell som syftar till att ”spegla 

mångfalden och sambandet” mellan texter.
12

 

 

Hellspong och Ledins analysmodell eller textmodell har som syfte att lyfta fram texten i sin 

omgivning på tre olika sätt; 1. genom sammanhanget eller kontexten, 2. genom uppbyggnaden 

eller strukturen och 3. genom framställningssättet eller stilen. Sammanhanget eller kontexten 

innebär att man tittar på texten utifrån vilken situation och verksamhet den förekommer i, 

vilket i sin tur kan tydliggöra hur eller vad texten används till. Genom att titta vidare på upp-

byggnaden eller strukturen kan man bryta ner texten i mindre delar för att sedan undersöka 

dem närmare. Hellspong och Ledin utgår här ifrån att alla texter har tre huvudegenskaper. De 

har en textuell, ideationell och interpersonell struktur. Med textuell struktur menas att texterna 

”använder sig av ord som är ordnade i helheter på olika nivåer – de har en form”.
13

 En 

ideationell struktur innebär att texten har något att framföra, den har ett innehåll. Inter-

personell struktur står för att innehållet i texten framförs i en social situation och skapar en 

relation till sin läsare. När det gäller framställningssättet eller stilen undersöker man hur de tre 

strukturerna samverkar för att göra ett intryck på läsaren.
14

 

 

Hellspong och Ledin sammanfattar själva sin textmodell i en enkel formel utifrån dess fem 

komponenter: ” En text blir till genom att vi 1. i ett visst sammanhang (kontexten) 2. använder 

ord (det textuella) 3. för att meddela något (det ideationella) 4. till någon (det interpersonella) 

5. på ett visst sätt (stilen).”
15

 

 

Den textindelning som läslärorna bör få känns given i och med att läslärorna har uppstått ur 

och ingår i en viss verksamhet, skolan, där det finns vissa givna ramar för hur läslärorna bör 

utformas. Därmed blir det naturligt att med Hellspong och Ledins begrepp placera läslärorna 

                                                
12 Ibid, s. 30-42. 

13 Ibid., s. 41-47. 

14 Ibid., s. 41-47. 
15 Ibid., s. 47. 
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under texttypen genre. Dock är det så att Hellspong och Ledins analysmetod fördjupar sig 

mycket mer i textens olika delar än vad jag har intentionen eller möjligheten att göra i denna 

studie. Jag har därför valt att lyfta fram och använda mig av de mer övergripande delarna i 

deras textanalys, sammanhanget, uppbyggnaden och framställningssättet. Dessa övergripande 

delar anser jag innefattas av mina tre frågeställningar. Där ger läslärornas uppbyggnad och 

spegling av läsinlärningsmetod svar kring uppbyggnaden och framställningen. Förändringar 

över tid och likheter läslärorna emellan ger svar kring sammanhanget och förhållandet till 

samtida styrdokument ger svar om sammanhanget och förändringar. 

 

3.2 Läromedelsanalys 

Genom att vägledas av några frågor kring läromedlens innehåll, uppbyggnad, konstruktion, 

m.m. presenterar Sture Långström och Ulf Viklund i Praktisk lärarkunskap (2006) en metod 

för läromedelsanalys som jag avser att använda mig av. Att hitta en metod för läromedels-

analys har inte varit enkelt då det förefaller vara ett någorlunda outforskat område. Långström 

och Viklund betonar vikten av att läroböcker granskas, debatteras och också gärna prövas 

innan de köps in och används fullt ut i undervisningen.
16

 Förr förekom statlig granskning och 

skolorna kunde endast välja de läroböcker som blivit godkända. Idag, då valet är mer fritt, får 

ofta den enskilde läraren fatta beslut kring vilka böcker som ska köpas in.
17

 För att underlätta 

granskningen för lärare presenterar Långström och Viklund två enkla analyser bestående av 

ett antal frågor. Den första analysen består av frågor vars syfte är att belysa jämställdheten i 

ett läromedel medan den andra analysen antar ett mer allmänt perspektiv. Frågor som bl.a.: 

”Vem/vilka har gjort läromedlet? När publicerades läromedlet för första gången? Jämför 

läromedlets innehåll med kursplanen i ämnet. Hur stämmer de överens? Vad fattas? Behövs 

det någon särskild kunskap, färdighet och förståelse för att använda läromedlet? I så fall 

vilken/vilka?”
18

 Detta är bara en del av de frågor som författarna anger men det är dessa 

frågor som jag anser kan underlätta min studie.  

  

                                                
16 Långström, Sture & Viklund, Ulf (2006) Praktisk lärarkunskap,  s. 108. 

17 Ibid., s. 106. 
18 Ibid., s. 111-112. 
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4 Utgångspunkter 

4.1 Läromedel 

I det här avsnittet kommer definitionerna av begreppen läromedel och läslära att beskrivas och 

jag kommer också redogöra för skillnaden mellan en läslära och en läsebok. Därefter följer ett 

avsnitt om läromedelshistorik. Läromedelshistoriken utgör en bakgrund till läromedels-

förhållandena under de tider som de olika läslärorna skrevs. 

 

4.1.1 Vad är ett läromedel? 

Läromedel är ett begrepp som användes redan på 1800-talet, men som sedan föll i glömska 

och återupptogs i och med 1966-års läromedelsutredning. Begreppet är för gemene man oftast 

förknippat med lärobok/läroböcker.
19

 Enligt Nationalencyklopedin är läromedel ett 

”pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen, tidigare närmast synonymt med lärobok, numera 

ett vidare begrepp som innefattar t.ex. nätbaserad information, filmer och ljudinspelningar”.
20

 

Ett läromedel är därmed inte synonymt med en lärobok utan kan vara så mycket mer, vilket 

kan bero på vidgning av begreppet som Lgr 80 gav upphov till. Enligt Lgr80 var läromedel 

”sådant som lärare och elever kommer överens om att använda för att nå uppställda mål”.
21

 

Idag kan begreppet därför omfatta i princip allt, alltifrån läroböcker, bilder och tidningar till 

filmer, studiebesök och exkursioner m.m. Trots det är läroboken fortfarande det mest använda 

läromedlet i skolans undervisning.
22 

  

 

Läroböcker är också det läromedel som jag kommer att analysera i den här studien. De 

läroböcker jag har valt är dock inte bara läroböcker utan jag har dessutom valt dem utifrån, 

och kommer därför också behandla dem utifrån det perspektivet, att de alla tre är läsläror. 

Vad är då skillnad mellan en lärobok och en läslära? Enligt Svenska akademins ordbok är en 

lärobok en ”(vid undervisning använd) bok som meddelar (elementära) kunskaper i ett visst 

                                                
19 Melin, Anne-Charlotte (1992), Från ABC till ADB, I: Ett folk börjar skolan - Folkskolan 150 år 1842-1992, s. 

201. 

20 Läromedel, NE, Nationalencyklopedin, (Http://www.ne.se/sok/läromedel?type=NE. Hämtad 2010-04-06. 

21 Melin, A-C., s. 203. 
22 Ibid., s. 203. 

http://www.ne.se/sok/läromedel?type=NE
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ämne.”
23

 En lärobok förmedlar fakta medan en läslära förmedlar ett sätt att lära sig läsa. Jag 

vill därför definiera en läslära som en bok som inte bara förmedlar kunskaper om läsning utan 

också en bok som förmedlar hur man lär sig läsning. Inte heller en läsebok och en läslära är 

samma sak. Enligt Svenska akademins ordbok är en läsebok en ”(för skolbruk avsedd) bok 

som innehåller valda framställningar av textstycken ur svensk (jämte dansk o norsk) 

litteratur”.
24

 Namnet på läsläran Bodils Första Läsebok är därför lite missvisande, då den 

enligt svenska akademins definition inte alls är en läsebok utan snarare borde te sig mer som 

en läslära. Jag kommer fortsättningsvis i arbetet att benämna och behandla de tre utvalda 

läromedlen som läsläror. 

 

4.1.2 Kort läromedelshistorik 

Under de första 75 åren, räknat från 1842-års folkskolestadga, var folkskolan en skola med 

stark inriktning på kristendomsämnet
25

 där Luthers lilla katekes var den viktigaste 

läroboken.
26

 Genom Luthers Lilla Katekes och husförhöret hade kyrkan gjort svenskarna till 

ett läsande folk,
27

 och det är därför inte särskilt underligt att katekesen blev den viktigaste 

läroboken även i skolan. Det var först runt sekelskiftet, i och med folkskollärarnas 

professionalisering, som en medveten läromedelsproduktion med mer ämnesinriktade 

läroböcker började växa fram.
28

 Under 1800-talet var det istället mer vanligt med läseböcker 

och skolböcker som innehöll så kallad ”all-kunskap” med alltifrån naturlära till musik.
29

 En 

sådan bok var Folkskolans läsebok (1868), vars syfte också var att fungera som 

likriktningsinstrument och införa samma praxis i alla skolor över hela landet.
30

 Folkskolans 

läsebok framställdes på initiativ från ecklesiastik-departementet, senare kallat 

utbildningsdepartementet, och subventionerades så att den blev billigare för barn och lärare att 

                                                
23 Lärobok, Svenska akademins ordbok, Http://g3.sprakdata.gu.se/saob. Hämtad 2010-04-06. 

24 Läsebok, Svenska akademins ordbok,. Http://g3.sprakdata.gu.se/saob. Hämtad 2010-04-06. 

25 Englund, Tomas (1992) Tidsanda och skolkunskap, I: Ett folk börjar skolan – Folkskolan 150 år 1842-1992, 

s. 91. 

26 Hartman, Sven G. (2003) Lärares kunskap, s. 24. 

27 Isling, Åke (1992) Arbetsformer och arbetssätt, I: Ett folk börjar skolan - Folkskolan 150 år 1842-1992, s. 

120. 

28 Englund, T. s. 95. 

29 Långström, S. & Viklund, U., s. 104. 
30 Ollén, Bo(1996), Från Sörgården till Lop-nor, s. 13. 

http://g3.sprakdata.gu.se/saob
http://g3.sprakdata.gu.se/saob
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köpa. Fria läromedel hade ännu inte införts.
31

 Boken tjänade, utöver sin roll som läsebok, 

också som lärobok inom svensk litteratur och det som senare kom att kallas 

orienteringsämnen. Den fick också fungera som lärobok inom rättskrivning, uppsatsskrivning, 

analys av grammatik och disposition och muntliga och skriftliga referat.
32

 Folkskolans 

läsebok var dock inte avsedd att fungera som läslära för den första läsinlärningen utan var mer 

avsedd för fortsatt läsande.
33

 Som tidigare nämnts började folkskollärarkåren under första 

delen av 1900-talet att ta initiativ till mer intresseväckande böcker. Till exempel kom Selma 

Lagerlöfs bok om Nils Holgersson(1906/1907) ut och Anna Maria Roos skrev läslärorna Hem 

och hembygd Sörgården (1912) och Önnemo (1912) med en läspedagogik som ställde barnet 

mer i centrum.
34

.  

 

Läsläran Nu läser vi A bör ses med bakgrund av läroböckernas generella utveckling under 50-, 

60- och 70-talet. På 1950-talet kom ett nytt lärobokssystem MNS (Människan, naturen och 

samhället), som svar på lärares önskemål om läroböcker som kunde ge en övergripande 

helhetsbild.
 35

 Detta var en följd av efterkrigstidens kritiska röster kring dåtidens läroböcker, 

som ansågs alltför faktafyllda och detaljerade.
36

 Till MNS materialet fanns diagnostiska prov, 

förslag till fördjupningsuppgifter, överkursmaterial och handledning både för lärare och för 

elever. Själva lärobokssystemet var uppbyggt så att det uppmuntrade eleven att själv söka 

kunskap och svar på olika frågor och syftet med materialet var just att få eleven själv mer 

aktiv. Detta material följdes under 60- och 70-talet av heltäckande lärobokspaket som innehöll 

grundkurs och överkurs, faktarutor, instuderingsfrågor och övningsuppgifter.1980-talets läro-

medel präglades av en pedagogisk framställning med rikliga illustrationer, men fick också ett 

mer komprimerat och faktafyllt innehåll, vilket ledde till kritik som menade på att läro-

böckerna hade för lite verklighetsförankring i förhållande till eleverna.
37

  

 

                                                
31 Längsjö, Eva & Nilsson, Ingegärd (2005) Att möta och erövra skriftspråket,  s. 37. 

32 Ollén, Bo, s. 13-14. 

33 Längsjö, E & Nilsson, I., s. 37. 

34 Ibid., s. 38. 

35 Melin, A-C., s. 199. 

36 Ibid., s. 197. 
37 Ibid., s. 200. 
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Idag står det varje enskild lärare fritt att välja bland ett stort antal läroböcker och 

problematiken, att läroböckerna består av läroboksförfattarnas urval av komprimerade fakta, 

kvarstår än idag. Detta diskuteras av Långström och Viklund vars läro-medelsanalys jag 

presenterat ovan. Där skriver Långström och Viklund om den särställning läroboken har i och 

med det sammanhang, d.v.s. skolan, som den förekommer i och den utformning den har. 

Innehållet i en lärobok försöker ge sin läsare en känsla av att vara korrekt och tillförlitlig och 

lämnar därför inte mycket utrymme till kritiskt tänkande.
38

 

 

4.2 Teorier om läsutveckling 

I avsnittet nedan presenteras de teorier kring läsutveckling som jag funnit relevanta för min 

studie. Av de teorier som presenteras har flera av dem har använts under en längre tid. De 

innehåller också övergripande metoder som går att tillämpa i en läslära, till skillnad från till 

exempel LTG-metoden (Läsning på Talets Grund) som inte använder sig av läsläror. 

4.2.1 Bokstaveringsmetoden 

Som tidigare nämnts har kyrkan spelat en stor roll kring svenska folkets läskunnighet. Den 

ansåg att det var viktigt att människor själva kunde läsa Bibeln och detta ledde till en utbredd 

läskunnighet redan på 1600-talet i Sverige.
39

 På den här tiden användes bokstaveringsmetoden 

i hemmen och kyrkan och denna metod övertogs sedan av folkskolan och småskolan då läs-

inlärningsansvaret lades över på skolan.
40

 Bokstaveringsmetoden gick ut på att barnen först 

lärde sig namnen på bokstäverna, därefter stavelserna och slutligen hela ord.
41

  Då stavelserna 

togs ut utläses t.ex. skomakare på detta vis: ”s-k-o (äss-kå-o) säger sko, m-a (ämm-a) säger 

ma, k-a (kå-a) säger ka, r-e (ärr-e) säger re, och slutligen sägs hela ordet, skomakare”.
 42

 

Bokstaveringsmetoden ledde till ordagrann läsning då det var bokstavsnamnen som uttalades 

och inte bokstavsljuden. Textens innehåll var mindre viktigt och svårt att ta till sig med denna 

                                                
38 Långström, S. & Viklund, U., s. 101. 

39 Längsjö, E & Nilsson, I., s. 105. 

40 Isling, Å. s. 120. 

41 Lindö, Rigmor (2002) Det gränslösa språkrummet, s. 26. 
42 Längsjö, E & Nilsson, I., s.31. 
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långsamma metod.
43

 Men trots att metoden var omständlig fungerande den.
44

 På 1860-talet 

infördes en ny läsinlärningsmetod, ljudmetoden, och i och med införandet av 1878 års 

normalplan skedde en mer allmän övergång till denna metod och bokstaveringsmetoden 

fasades ut.
45

  

 

4.2.2 Den syntetiska principen 

Den syntetiska principen eller metoden kallas även för ljudmetoden eller delmetoden.
46

 

Ljudmetoden kom till Sverige från Tyskland på 1860-talet
47 

och används än idag.
48

 Denna 

metod är vad som brukas betraktas som den traditionella läsinlärningsmetoden. Man går från 

det lästekniskt enkla till det lästekniskt svåra.
49

 I denna metod utgår man från delarna i ett ord, 

bokstäver, ljud eller stavelser.
50

 Eleven analyserar först ljuden i orden och sammanfogar dem 

därefter, det vill säga gör en syntes.
51

 Metoden betonar i första hand vikten av avkodningen, 

att eleven lär sig att göra en syntes av orden, och därefter övergår man till att söka efter text-

ens innehåll.
52

 Eleverna ska uppleva ett samband mellan språkljud, ord och begrepp. De ska 

lära sig att språket är uppbyggt av olika ljud.
53

 

 

I inlärningen av en ny bokstav ska eleven lära sig: 

- att lyssna till ett enskilt ljud i ett ord och lära sig urskilja detta specifika ljud bland 

de andra ljuden i ordet. 

- att efterbilda ljudet på ett naturligt och riktigt sätt genom att öva talrörelsen för 

ljudet.  

- att bokstaven fungerar som ljudets tecken, och lära sig att urskilja och känna igen 

bokstavens form. 

                                                
43 Svensson, Ann-Katrin (1998), Barnet, språket och miljön, s. 109. 

44 Längsjö, E & Nilsson, I., s.31. 

45 Isling, Å., s. 120-121. 

46 Ejeman, Göran & Molloy, Gunilla. (1997) Metodboken, svenska i grundskolan, s. 70. 

47 Isling, Å., s. 120 

48 Svensson, A-K., s. 110. 

49 Taube, Karin (2002), Läsinlärning och självförtroende, s. 65. 

50 Ejeman, G. & Molloy, G., s. 70. 

51 Svensson, A-K., s. 110. 

52 Ibid, s. 111. 
53 Ejeman, G. & Molloy, G., s. 70. 
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- bokstavens form genom att med olika hjälpmedel forma och texta bokstaven. 

- att koppla samman ljudet med bokstavens form 

- att sammanbinda flera ljud till ord.
54

 

Därför väljer man i de första övningarna ljud som ur teknisk synpunkt är lätta att binda 

samman.
 55

 För att läsinlärningen inte ska bli till en gissningslek för barnen betonar de 

forskare, som förespråkar den syntetiska metoden, att avkodningen bör komma först vid 

läsinlärning. Man menar att avkodningen är den viktigaste delen av läsningen eftersom det är 

den som kan och ska automatiseras.
56

 Man anser också att ljudmetoden snabbt leder till att 

eleverna blir självständiga läsare, det vill säga att de snabbare lär sig att läsa nya ord på egen 

hand.
57

 De som invänder mot metoden anser dock att det kan bli svårt för eleverna att läsa 

oregelbundna ord och att de kan ha svårt att uppfatta innehållet i texterna eftersom de riktar 

för mycket uppmärksamhet mot de enskilda orden och deras ljud.
58

 

 

4.2.3 Den analytiska principen 

Den analytiska principen eller metoden kallas även för helordsmetoden, ordbildsmetoden eller 

satsmetoden.
59

 Den analytiska principen lanserades redan på 1800-talet och används till viss 

del ännu idag.
60

 En av personerna som var med och införde metoden var Per Adam Siljeström, 

liberal politiker och progressiv pedagog,
 61

  som introducerade metoden genom läseboken 

Läsebok vid de första innanläsningsöfningarna i skolan och hemmet 1859.
62

 Den analytiska 

principen bygger på analys av textens innehåll visuellt,
63

 man utgår från ord, fraser eller 

satser.
 
Det är vid innehållet i det man läser som den största vikten läggs.

64
 Eleven lär sig att se 

orden som bilder för att i ett senare skede analysera orddelar, såsom ändelser, förstavelser och 

                                                
54 Ibid., s. 70. 

55 Ibid., s. 70. 

56 Ibid., s. 69. 

57 Elbro, Carsten (2004), Läsning och läsundervisning, s. 111. 

58 Ibid., s. 111-112. 

59 Ejeman, G. & Molloy, G., s. 71. 

60 Svensson, A-K., s. 110. 

61 Isling, Å., G. s. 121. 

62 Längsjö, E. & Nilsson, I., s.34. 

63 Svensson, A-K., s. 109. 
64 Ejeman, G. & Molloy, G., s. 71. 



17 

 

bokstäver.
 65

  

 

Inom den analytiska principen får eleven utgå ifrån ett för eleven känt ord, t.ex. elevens namn. 

Eleven får sedan skapa sig en bild av hela ordet, av dess längd och de bokstäver som ingår. 

Ibland kan eleven urskilja ordet direkt och bör då också få läsa ordet direkt eftersom det 

brukar resultera i att eleven läser ordet med en naturlig satsmelodi. Dock bör en kontinuerlig 

kontroll av elevens förmåga att analysera och sammanbinda ljud i orden ändå göras. Vid en 

sådan ljudanalys kan man som lärare välja ut ett ord och använda sig av vissa frågor till 

eleven, till exempel: 

 Hur många ljud hör du i det här ordet?  

 Vilket ljud kommer först respektive sist och i mitten av ordet?  

 Var i ordet hör du det här ljudet? 

Det är viktigt att eleven lär sig urskilja och uppfatta de olika ljuden och att de även lär sig att 

koppla ljuden till bokstaven. Ordinlärningen avslutas med att eleven får lägga ordet med lösa 

bokstäver och läsa det, och därefter skriva ordet och läsa det.
66

  

 

Den analytiska metoden har kritiserats för att den inriktar läsaren på innehållet i orden och 

inte på bokstavsljuden.
67

 I Elbros bok Läsning och läsundervisning (2004) menar författaren 

till och med att det genom ordbildmetoden inte går att tillägna sig skriftens grundläggande 

princip. Elbro menar också att studierna kring ordbildmetodens nytta tillsammans med andra 

kompletterande metoder är för få för att berättiga användandet av metoden.
68

 Förespråkarna 

för den analytiska metoden menar dock att barnen genom den kan förstå vad de läser och på 

så sätt riskerar man inte att den språkliga helheten går förlorad, vilket man befarar att den 

skall göra vid användandet av en ren avkodningsmetod (såsom ljudmetoden).
69

 

 

                                                
65 Svensson, A-K., s. 109. 

66 Ejeman, G. & Molloy, G., s. 71. 

67 Svensson, A-K., s. 109. 

68 Elbro, C., s. 122. 
69 Ejeman, G. & Molloy, G., s. 69. 
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4.2.4 Nutida läsinlärning  

Både den syntetiska och den analytiska principen är läsinlärningsmetoder som uppstod redan 

på 1800-talet och används än idag. Skillnaden mellan då och nu är att lärare idag oftast inte 

använder sig av enbart en enda renodlad metod utan tar inspiration och delar från flera olika 

metoder. Bland annat eftersom den nutida läroplanen uppmanar till att individanpassa under-

visningen därför att eleverna lär sig på så många olika sätt. Men också för att kritiken mot de 

olika metoderna tydliggör att en enda metod har svårt att täcka in alla tänkbara inlärningssätt. 

 

Enligt Caroline Liberg, i boken Hur barn lär sig läsa och skriva (2006), missar de äldre 

metoderna (den analytiska och den syntetiska) en väldigt viktig del av inlärningen, nämligen 

att skapa mening och att låta inläraren känna sig som en ”meningsvidmakthållande” deltagare 

i ett socialt sammanhang.
70

 Liberg menar att åtminstone den syntetiska metoden är en rent 

grammatisk metod, eller teknik som hon kallar den,
71

 som lär ut grammatiskt läsande och 

skrivande. Inom det grammatiska läsandet och skrivandet finns det rätta och felaktiga svar 

och läsandet och skrivandet baseras inte på elevernas erfarenheter eller förkunskaper.
72

 Liberg 

menar också att den analytiska metoden kan bli en rent grammatisk metod men påpekar även 

att det beror på hur den tillämpas. Använder man sig av ord som barnet är bekant med blir det 

inte enbart en grammatisk metod, utan då tillämpas metoden på ett sådant sätt att den främjar 

det effektiva läsandet och skrivandet.
73

 Med effektivt läsande och skrivande avser Liberg att 

eleven uppnår ett läsande och skrivande som känns meningsfullt och har till funktion att skapa 

och återskapa den värld vi lever i.
74

 Enligt Liberg behövs både det grammatiska läsandet och 

det effektiva läsandet, bl.a. eftersom det grammatiska läsandet fungerar som teknisk stöd-

struktur åt det effektiva läsandet men det är också ett sätt att nå det effektiva läsandet.
75

 

 

I boken Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand (1996) av Maj Björk och 

Caroline Liberg påpekas det just att olika tekniker (metoder) inte behöver utesluta varandra, 

                                                
70 Liberg, Caroline (2006) Hur barn lär sig läsa och skriva, s. 139. 

71 Ibid., s. 137. 

72 Liberg, C., s. 134-135. 

73 Ibid., s. 136. 

74 Ibid., s. 27. 
75 Ibid., s. 29-30. 



19 

 

utan tvärtom kan stödja varandra inbördes. Där tas det också upp att alla människor arbetar 

och lär sig på olika sätt, och att barn lär sig lättast i sammanhang som de känner är 

meningsfulla och förståeliga.
76

 

 

4.3 Styrdokument 

Styrdokumenten är utvalda utifrån att de var de gällande styrdokumenten under tiden som 

läslärorna skrevs. Då läsläran Hem och hembygd Sörgården (1912) skrevs var Normalplanen 

för undervisningen i folkskolor och småskolor från 1900 det gällande styrdokumentet, då nu 

läser vi A (1977) författades var Läroplan för grundskolan från 1969 det aktuella 

styrdokumentet och då Bodils Första Läsebok (2003) producerades var det Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet från 1994 som gällde.  

4.3.1 Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor  

Den första Normalplanen för undervisningen i folkskolor och småskolor infördes 1878 och 

bidrog till en enhetligare undervisning över hela landet.
77

 Denna normalplan reviderades 

sedan och nya normalplaner infördes 1889 och 1900.
78

 Jag har i det här arbetet använt mig av 

normalplanen från 1900, som var ”Af Kongl. Maj:t i nåder godkänd den 7 december 1900”.
79

 

Normalplanerna trycktes av det Kungliga Boktryckeriet P. A. Nordstedt & Söner i Stockholm. 

Fortsättningsvis i denna studie kommer Normalplanen för undervisningen i folkskolor och 

småskolor att benämnas som Normalplanen. 

 

Normalplanen är en föregångare till dagens läroplaner och består av beskrivningar med allt 

ifrån hur skolorna borde vara uppbyggda till detaljerade undervisnings scheman, s.k. 

läseordningar. I Normalplanen fanns, som namnet anger, anvisningar för både småskolan och 

folkskolan. Inom varje ämne fanns anvisningar för lärokurs (det eleverna skulle lära sig), 

lärogång (hur eleverna skulle lära sig) och metodiska anvisningar (hur läraren kunde/skulle 

                                                
76 Björk, Maj & Liberg, Caroline (1996) Vägar in i skriftspråket – tillsammans och på egen hand, s. 10. 

77 Thavenius Jan (1999) Traditioner och förändringar, I: Svenskämnets historia,  s. 13. 

78 Thavenius, Jan (1999) Modersmålet – redskap eller bildningsmedel?, I: Svenskämnets historia,  s. 28. 

79 Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor - Af Kongl. Maj:t nåder godkänd den 7 december 
1900. Projekt Runeberg. . http://runeberg.org/skolplan/1900/0010.html, s. 1. Hämtad 2010-05-05.  

http://runeberg.org/skolplan/1900/0010.html
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lägga upp undervisningen). I slutet av normalplanen fanns också läseordningarna som var 

färdiga scheman för de olika formerna av skola med anvisningar om hur en skoldag skulle 

organiseras, hur mycket tid som skulle läggas på dagligen på varje ämne. 

 

I småskolans lärokurs i modersmålet ingår det att barnen lär sig att läsa lättare stycken rent 

och säkert. I lärokursen ingår också att de får utföra någon övning där de redogör för inne-

hållet i det de läst. Dessutom ska de kunna stava lättare ord och meningar rätt och utföra 

”Öfvning i välskrivning”.
80

 I folkskolans lärokurs i modersmålet ska barnen säkert och 

flytande kunna läsa stycken som tidigare blivit genomgångna och förklarade av läraren. De 

ska övas i att kunna uppfatta och muntligt redogöra för lästa eller upplästa stycken, samt 

kunna stava någorlunda felfritt. ”Öfvning att skriftligen återgifva berättelser samt redogöra 

dels för sådant som vid undervisningen inhämtats, dels för sådant, som iakttagits eller erfarits” 

skall också genomföras.
 81

 Utöver detta ska barnen få kännedom om de grammatikdelar som 

är nödvändiga för att klara av den övriga kursen i modersmålet, och lära sig välskrivning.
82

  

 

Under den första och andra årsklassen ska barnen inom rättskrivning lära sig att skriva av 

kortare stycken, skriva av ord som de själva har letat upp utifrån en viss grammatikregel (t.ex. 

hitta verb) och kunna skriva diktamen. De ska också utföra ”förberedande uppsatsöfningar: 

satsers bildande; skrifning af fullständiga satser företrädesvis såsom svar på skriftliga och 

muntliga frågor rörande behandlade åskådningsföremål eller genomgångna lärostycken; 

skrifning ur minnet”.
83

 Välskrifning skall övas och den stil de skall lära sig är mellanstil, d.v.s. 

skriva med bokstäver som är omkring 5 mm höga, till skillnad från små- och storstil där 

bokstäverna är 3 respektive 8 mm höga. 

 

                                                
80 Ibid., s. 10. 

81 Ibid., s.25. 

82 Ibid., s.25. 
83 Ibid., s.26. 
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4.3.2 Läroplan för grundskolan, Lgr 69 

Läroplan för grundskolan, Lgr69, utfärdades av Skolöverstyrelsen enligt förordnande i den 

Kungl. Maj:ts brev den 29 maj 1969. Läroplanen producerades sedan av Svenska utbildnings-

förlaget Liber AB i Stockholm. Redaktör var Ulf Åkersten och producent Rune Jarenfelt. 

Läroplan för grundskolan, Lgr69 kommer fortlöpande genom arbetet att skrivas med för-

kortningen Lgr69. Lgr 69 består av en allmän del som innehåller mål och riktlinjer, timplaner 

och kursplaner. Till denna allmänna del finns flera olika tilläggsdelar som kallas Supplement, 

en för varje ämne, som innehåller kompletterande anvisningar, kommentarer och exempel till 

kursplanerna.
84

 

 

Enligt Lgr 69 ska undervisningen i svenska öva ”de grundläggande färdigheterna att lyssna, se 

och tala, läsa och skriva”. Undervisningen ska också leda till att varje elev utvecklar sin 

”förmåga att förstå och ta ställning till vad han hör, ser och läser samt att uttrycka sig enkelt 

och klart i tal och skrift”.
85

 I läroplanen anges vidare att ”materialet för den första läs-

undervisningen måste vara väl tillrättalagt med bl. a. ett noga kontrollerat ordförråd, som 

successivt utökas, lämplig typografisk uppställning samt riklig och god illustrering.”
86

 Läro-

planen tar även upp vikten av att eleverna får teckna och måla mycket eftersom detta är ett 

förberedelsestadium för skrivning.
87

 En av skolans främsta uppgifter är också att bredda 

elevernas ordförråd.
88 

Man framhåller att läraren bör använda sig av de naturliga situationer 

som uppstår i samband med samtal, bildstudium, läsning och skrivning för att utvidga elever-

nas begreppsbildning och ordförråd och hjälpa dem att hitta omväxlande sätt att uttrycka sina 

erfarenheter.
89

  

 

I en supplementdel med kompletterande anvisningar och kommentarer till kursplanerna 

presenteras ett program för elementär läsundervisning. I detta program framhålls att läraren 

bl.a. ska ”öva eleverna i ljudanalys och sammanljudning; kontrollera att de säkert kombinerar 

                                                
84 Lgr 69. Läroplan för grundskolan.  II Supplement, 1969, s. 5. 

85 Ibid., s. 128. 

86 Ibid., s. 17. 

87 Ibid., s. 26. 

88 Ibid., s. 30. 
89 Ibid., s. 30. 
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bokstäver med respektive språkljud; bibringa eleverna en god avläsningsteknik, varmed de 

kan angripa för dem nya ord; från början, även vid läsning av enkla ord, vänja dem vid att 

söka innehållet i det de läser; genom återkommande övning hjälpa eleverna att undan för 

undan få ett förråd av ord, som de känner igen och läser utan ingående detaljstudium”.
90

 

 

4.3.3 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 

94)  

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

fastställdes av regeringen 1994. Den beskriver skolans värdegrund och uppdrag och innehåller 

de mål och riktlinjer som verksamheten skall styras av. Läroplanen innehåller två olika typer 

av mål, strävansmål (som skolan skall sträva efter att eleverna uppnår) och uppnåendemål 

(som skolan skall se till att varje elev uppnår).
91

 Till läroplanen finns också Grundskolans 

kursplaner och betygskriterier som fastställdes av regeringen år 2000. Kursplaner finns för 

varje enskilt ämne och innehåller även de strävans mål och uppnåendemål. Den kursplan som 

är relevant för mitt arbete är Kursplanen för svenska. Läroplanen för det obligatoriska skol-

väsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) kommer fortsättningsvis i arbetet att 

utskrivas Lpo 94. 

 

Lpo 94 och de gällande kursplanerna ger inte lika utförliga direktiv för hur elevernas 

läsinlärning ska gå till som de tidigare läroplanerna. Dessutom ska litteratur och språk i 

dagens skola behandlas som en helhet inom ämnet svenska, och det går därför inte att dela 

upp ämnet i olika moment som bygger på varandra i en viss turordning. 
92

 Läsinlärningen är 

därmed en del av elevens hela språkutveckling, och inom svenskämnet finns huvudansvaret 

för elevens språkliga utveckling.
93

 I Lpo94 skrivs det om vikten av att eleverna får utgå ifrån 

sina egna erfarenheter när de ska försöka lära sig om svenska språkets uppbyggnad och 

                                                
90 Lgr 69. Läroplan för grundskolan. II Supplement svenska. Kompletterande anvisningar och kommentarer, 

1969, s. 17. 

91 Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket (1994) 

http://www.skolverket.se/sb/d/468, s.8. Hämtad 2010-11-14. 

92 Kursplanen i svenska, Skolverket (2000), 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraI

d=2087. Hämtad 2009-05-21.  
93 Ibid. 

http://www.skolverket.se/sb/d/468
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087


23 

 

system.
94

 Därigenom betonas att det är varje lärares ansvar att försöka hitta det bästa sättet för 

att eleverna ska kunna nå upp till de nationella mål och strävansmål som finns.
95

  

 

I Kursplanen för svenska poängteras att ”skolan skall sträva efter att eleven utvecklar sin 

fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur/…/.” 
96

 Skolan ska också: ”sträva efter att 

eleven utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift/…/, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, 

tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till 

dess syfte och karaktär”.
97

 Vidare uppmanar strävansmålen till att eleven ska ”tillägna sig 

kunskaper om det svenska språket/…/” och att ”eleven stimuleras till eget skapande och till 

eget sökande efter meningsfull läsning/.../”.
98

  I Kursplanen för svenska påpekas också att 

eleverna genom att använda språket på olika sätt i meningsfulla sammanhang utvecklar sina 

språkfärdigheter.
99

  

 

Enligt uppnåendemålen för slutet av det femte skolåret så ska eleven: ”kunna läsa med flyt 

både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och saklitteratur skrivna för 

barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt reflektera över texter”.
100

 

 

  

                                                
94 Ibid.  

95 Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket (1994) 

http://www.skolverket.se/sb/d/468, s.4. Hämtad 2010-11-14. 

96 Kursplanen i svenska, Skolverket (2000), 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=

2087. Hämtad 2009-05-21.  
97 Ibid. 

98 Ibid. 

99 Ibid. 
100 Ibid. 

http://www.skolverket.se/sb/d/468
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087
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5 Läslärostudie 

I den följande läslärostudien kommer jag att beskriva och analysera läslärorna utifrån deras 

uppbyggnad och den läsinlärningsmetod som används. 

5.1 Hem och hembygd Sörgården (1912) 

Hem och hembygd Sörgården, som jag i detta arbete kommer att förkorta till Sörgården, är 

skriven av Anna Maria Roos 1912 och är illustrerad av Brita Ellström, Ingeborg Uddén och 

Stina Beck-Friis. Sörgården ingick i en serie som hette Läseböcker för Sveriges 

barndomsskolor, där också Selma Lagerlöfs Nils Holgersson underbara resa genom Sverige 

ingick.
101

 Serien Läseböcker för Sveriges barndomsskolor utgavs av Alfr. Dalin och Fridtjuv 

Berg och Sörgården publicerades av Albert Bonniers Förlag i Stockholm.
 102

 Sörgården skrevs 

redan 1912 men användes på sina håll så länge som till senare delen av 1940-talet.
103

 Boken 

har 195 sidor. Läsläran är rikt illustrerad. I läsläran tar man upp varje bokstav för sig, dock 

inte i alfabetisk ordning. Till varje bokstav hör en mindre text. Texterna blir längre och 

svårare allt eftersom man lär in fler bokstäver. Genom hela läsläran får man följa den familj 

som bor på Sörgården. Man får vara med barnen när de är i skolan och när de utför sina 

sysslor på och utanför gården.  

 

5.1.1 Läslärans uppbyggnad  

Läsläran börjar med en bild på och en kort text om Sörgården. Även fortsättningsvis i läsläran 

så stämmer bilderna överens med det som står i texterna. Det går därför att utröna enbart från 

bilderna vilket ämne texten behandlar. Efter första sidan introduceras den första bokstaven A 

och därefter följer alla de andra bokstäverna i ordningen: Å, O, U, Ä, E, Ö, I, Y, S, L, R, N, 

M, V, F, T, K P, H, J, D, G, B, C, och X. Bokstäverna Q och Z presenteras i ett kort textstycke 

på sidorna 81-82, här ställs också bokstäverna upp i alfabetisk ordning för första gången. 

 

Varje bokstav avbildas både som gemen (liten bokstav) och versal (stor bokstav) och finns 

                                                
101 Melin, A-C., s. 191-192. 

102 Roos, Anna-Maria (1912) Hem och hembygd Sörgården. 
103 Längsjö, E & Nilsson, I., s. 38. 
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med både i tryckt maskinskriven stil och i handskriven skrivstil, så att eleverna kan lära sig 

bokstävernas höjd (5mm mellanstil enligt normalplanen) och att sammanbinda bokstäverna på 

rätt sätt. Varje bokstav åtföljs även av ett kort textstycke som handlar om något som börjar på 

den bokstav som presenteras på sidan. Vid. A t.ex. finns en text om Alen vid källan och vid N 

en text om Mors nycklar. (Se exempel i bilden nedan.) Texterna består också av många ord 

som innehåller just den aktuella bokstaven och blir längre och längre desto längre fram i läran 

man kommer.  

 

104
 

 

Efter 15 sidor kommer även kortare ord som består av de bokstäver som dittills funnits med i 

boken. Dessa ord, vars begynnelsebokstav är den bokstav som sidan handlar om, punktas upp 

innan textstyckena. För att tydliggöra stavelserna i dessa ord har man satt in bindestreck i 

orden som t.ex. o-sa och su-sa. Allt eftersom ökas svårighetsgraden för dessa ord. Först 

genom att lägga till kortare meningar bestående av de ord eleverna lärt sig och sedan genom 

att bilda små verser som består av flera meningar som t.ex. vid K: ”Kon ä-ter klö-ver. Kå-len 

ko-kar ö-ver. Krå-kan le-ker i ek-en. Kat-ten vill in i le-ken.” När alla bokstäver presenterats 

avslutas läran med en hel rad av olika kortare textstycken som handlar om bl.a. djur, 

blommor, sinnen, kroppsdelar och olika sysslor och yrken. 

                                                
104 Roos, A-M. (1912) Hem och hembygd Sörgården, s, 108-109. 
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5.1.2 Läsinlärningsmetod 

Till Sörgården finns ingen lärarhandledning eller övningsbok och inte heller någon inledning 

av författaren, vilket innebär att författarens utgångspunkter för läsläran är okända. I Att möta 

och erövra skriftspråket (2005) nämns dock att Sörgården innehåller en läspedagogik där 

barnet är i centrum. Bokstaveringsmetoden försvann allteftersom att den syntetiska principen/ 

ljudmetoden infördes på 1860-talet och vid införandet av 1878-års Normalplan gjordes en 

allmän övergång till ljudmetoden.
105

 Det kan därför antas att läsläran inte baseras på 

bokstaveringsmetoden. Däremot hade både den syntetiska och den analytiska principen varit i 

bruk under en längre tid innan läslärorna skrevs och ger på det sättet inga ledtrådar om vilken 

metod som läsläran baserats på.  

 

Eftersom ljudmetoden, som också kallas för den traditionella läsinlärningsmetoden, var den 

mest använda metoden vid den här tiden vill jag anta att Sörgården är baserad på den. Även 

läslärans utformning i början, med enskilda bokstäver som är kopplade till bilder och kortare 

textstycken, kan tyda på att den baseras på ljudmetoden. Genom att en bokstav lärs in i sam-

band med en text där den aktuella bokstaven förekommer mycket så lär barnet in bokstavs-

ljudet. Läsläran börjar med att lära ut vokalerna och därefter konsonanterna. Då konsonanter-

na ska läras in är det följaktligen enkelt att sammanfoga den aktuella konsonanten, t.ex. S, 

med de redan inlärda vokalerna och på så sätt kan eleven sammanbinda olika bokstavsljud 

och stavelser till flera olika ord. Skulle jag istället utgå ifrån att läsläran baseras på den 

analytiska principen går det också att i läslärans utformning hitta stöd för detta. Läsläran har 

redan i början med kortare textstycken som kan användas som analysmaterial där eleven får 

lära sig att ta ut stavelser. Läsläran innehåller också många kortare ord som ibland delas upp i 

stavelser och som också kan användas för att låta eleven ta ut orddelar. Det som dock talar 

emot den analytiska principen är att denna ska utgå ifrån ett för eleven känt ord, t.ex. dennes 

namn, och att eleven ska få skapa sig en bild av ordet. I Sörgården finns inga ordbilder med i 

början utan endast text och bokstäver. Ord eller ordbilder skrivs ut först när alla vokaler är 

                                                
105 Isling, Å., s. 120. 
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genomgångna och dessa ord består då av de bokstäver som redan introducerats. 

 

Sammanfattningsvis kan jag således konstatera att beroende på hur läraren använder läsläran, 

går det att använda Sörgården både utifrån den syntetiska och utifrån den analytiska 

principen. Däremot kan man utifrån upplägget på läsläran, där bokstäverna kommer först, 

konstatera att den med stor sannolikhet är utformad utifrån den syntetiska metoden. 

 

5.2 Nu läser vi A (1977) 

Nu läser vi A är skriven av Stina Borrman, Kjersti Matthis, Ester Salminen och Vera Wigforss 

och trycktes av förlaget Almqvist & Wiksell Läromedel AB år 1977.
 106

 Läsläran är baserad på 

föregångaren Nu ska vi läsa som kom 1948. Den första Nu läser vi A utkom mellan 1970-73 

och mellan 1977-83 utgavs en omarbetad version av läsläran.
107

 Boken har 128 sidor. Läsläran 

är rikt illustrerad med bilder och innehåller inte så mycket text. Bokstäverna introduceras var 

för sig, men inte i bokstavsordning, och kompletteras med passande ord som innehåller eller 

börjar med den aktuella bokstaven. Vid till exempel bokstaven M finns ord som måne, kam, 

mamma och mormor. I läsläran får man följa Lena och Tor och deras vänner Siv, Erik, Eva, 

Elsa, Isa och Lisa. Man får följa deras vardag i skolan och hemmet. Även här ser vi att ju fler 

bokstäver vi lär oss desto mer text blir det. 

 

  

                                                
106 Borrman, Stina, Matthis, Kjersti, Salminen, Ester & Wigforss, Vera (1977) Nu läser vi A. 

107 Klockhoff, Eva, (2008) Från Bokslottet till Witting – om läromedel för läsinlärning. PowerPoint 
presentation: http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=laromedel, s. 18. Hämtad 2010-10-09. 

http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=laromedel
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5.2.1 Läslärans uppbyggnad 

På en av de första sidorna i Nu läser vi A möts man av alla bokstäver i alfabetet huller om 

buller, både som gemener och versaler. På andra sidan har man radat upp bokstäverna i 

alfabetisk ordning. (Se exempel i bilden nedan.)

108
 

 

På de följande uppslagen i läsläran framställs tillsammans med vanliga bilder olika ordbilder 

t.ex. JAG, DU, HEJ, MAMMA, PAPPA och VI. Sedan introducerar läsläran bokstäverna var 

och en för sig. Den första bokstaven är bokstaven O och därefter följer bokstäverna i 

ordningen: S, L, A, R, M, E, N, I, V, T, Ä, K, F, B, Ö, H, G, J, Y, D, P, C, X, Z, Q och W. 

Bokstäverna lärs ut enskilt och kopplas samman med enskilda ord som börjar på eller 

innehåller den aktuella bokstaven. Vid O t.ex. finns ord såsom ost, morot, ros och ko, som 

förstärks med bilder. Bilderna i läran är hela tiden kopplade till orden och texten. 

 

  

                                                
108 Borrman, Stina, Matthis, Kjersti, Salminen, Ester & Wigforss, Vera (1977) Nu läser vi A. s. 4-5. 
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Läsläran börjar med bokstavsljud som tekniskt sett är lätta att binda samman såsom O, S, L 

och A som kan bilda ord som SA, SAL och SOL. (Se exempel på bilden nedan.)

109
 

 

De bokstäver som redan presenterats används alltså till att bilda ord och upprepas flera gånger 

i läran. Så småningom bildas kortare meningar som innehåller de bekanta bokstäverna och 

orden. 

 

Ungefär halvvägs in i Nu läser vi A börjar ett avsnitt som heter ”Läs och leta” förekomma, 

dessa avsnitt upprepas sedan flera gånger i läsläran. Dessa avsnitt innehåller bilder och 

meningar som står lite huller om buller, elevernas uppgift är att läsa meningarna och sedan 

para ihop rätt mening med rätt bild.110 

 

5.2.2 Läsinlärningsmetod 

Den här läsläran åtföljs av en lärarhandledning där läsmetodiken i Nu läser vi A beskrivs vara 

en kombinerad metod som i grunden är analytisk.
111

 Redan från början förekommer t.ex. ord-

bilder, hela kortare ord som eleven lär sig känna igen som en bild. Utifrån dessa ordbilder kan 

                                                
109 Ibid. s. 12-13. 

110 Ibid. s. 52. 
111 Borrman, S., Matthis, K., Salminen, E. & Wigforss, V. (1970) Nu läser vi A. Lärarhandledning, s. 4. 
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eleven sedan analysera fram ordets olika delar såsom bokstäver, ändelser och förstavelser. 

Att läsläran även innehåller delar från den syntetiska principen visar sig genom att den även 

börjar med att lära ut de enskilda bokstäverna. Den ger information om bokstavens utseende, 

dess namn och dess ljud och övar förmågan att urskilja det enskilda ljudet eller stavelserna i 

ett ord. Vid bokstaven L t.ex. finns orden och bilderna av lejon, glass, sol och säl. Bokstaven 

L är alltså placerad på tre olika ställen i dessa ord, i början, på slutet och i mitten och ger 

eleven möjlighet att öva sin förmåga att urskilja bokstaven eller bokstavsljudet på olika ställen 

i orden. Läsläran börjar också med bokstavsljud som tekniskt sett är lätta att binda samman 

och som bidrar till att eleven snabbt kan få känna sig som en läsare. 

 

5.3 Bodils Första Läsebok (2003) 

Bodils Första Läsebok är skriven av Bodil Jönsson, illustrerad av Lilian Anckarman och 

trycktes av Uppsjö läromedel år 2003.
 112

 Boken har 128 sidor. Läsläran riktar sig till barn 

som går första skolåret. Den är färgglatt illustrerad med vissa inslag av fantasifigurer. Den tar 

upp bokstäverna med hjälp av ordbilder och precis som i de föregående läslärorna sker detta 

inte i alfabetisk ordning. I läsläran får man möta många olika personer vars namn stämmer 

överens med den bokstav eller ordbild som behandlas. 

 

5.3.1 Läslärans uppbyggnad 

Bodils första läsebok är metodiskt uppbyggd och ökar långsamt sin svårighetsgrad. I början 

använder man sig av kortare ord med så få bokstäver och stavelser som möjligt, vilket leder 

till att man ger karaktärerna i boken enstaviga namn så som La och Lo.
113

 Läsläran använder 

bokstäver vars bokstavsljud är lätta att sammanbinda, t.ex. sen, len, mor och ror. Bodils 

Första Läsebok visar också hur orden börjar med en bokstav och sedan byggs på med flera, 

t.ex. SEN, då det börjas med S, sedan SE och slutligen blir det SEN.
114

 Orden kopplas tydligt 

samman med bilderna.  

 

                                                
112 Jönsson, Bodil (2003) Bodils Första Läsebok. 

113 Ibid., s. 1. 
114 Ibid., s. 3. 



31 

 

Läsläran innehåller i början kortare enklare meningar, som består av de ord som lärs in. Dessa 

meningarnas innehåll stämmer också överens med det som visas på bilderna. (Se exempel i 

bilderna nedan.)  

 
115

 

 

Orden och meningarna är också uppbyggda på ett sätt som bidrar till att eleven övar 

bokstavsljuden. T.ex. -O, sa Mo; -O, sa Ma och -O, sa Mi.
116

 

                                                
115 Ibid. s. 2-3. 
116 Ibid., s. 14. 
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Det är först långt fram i läsläran som man tar upp alfabetet och bokstavsnamnen och varje 

bokstav för sig, och även då görs det i samband med meningar som kan tydliggöra bok-

stävernas ljud, t.ex. ”Ee – E ser du i eka, E ser du i leka.”
117

 ( Se exempel i bilden nedan.) 

118
 

 

5.3.2 Läsinlärningsmetod 

Bodils Första Läsebok har ingen lärarhandledning men är däremot kopplad till Bodils ABC-

bok som är ett övningshäfte för de bokstäver som gås igenom i Bodils Första Läsebok och 

som följer samma ordning. Syftet med övningshäftet är att barnen ska få rikligt med tillfällen 

att lära sig ljuden och öva sig i ljudanalys. I övningshäftet får de klippa, klistra, måla, välja 

och ta ställning till olika saker och de får öva sig i att skriva ”fint”, d.v.s. de får fylla i för-

tryckta mallar av bokstäverna och repetera att skriva bokstäverna på rader som visar lämplig 

höjd. I övningshäftets inledning nämns också att bokstävernas ordning kommer utifrån vilka 

bokstäver som är lämpliga att lära in ur ljudsynpunkt, detta för att barnen redan från början 

skall kunna läsa ord med endast få bokstäver. Övningshäftet ger därmed inget exakt svar på 

vilken läsinlärningsmetod som läsläran grundar sig i. Däremot framhålls vikten av ljudanalys 

och utifrån det kan det vara rimligt att anta att Bodils Första Läsebok grundar sig på den 

                                                
117 Ibid., s. 88. 
118 Ibid., s. 88.  
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syntetiska principen. 

 

Eva Klockhoff, läromedelsrådgivare på Specialpedagogiska institutet numera 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, påpekar i en läromedelsundersökning för den första 

läsinlärningen att Bodils Första Läsebok följer en del av stegen i den läsinlärningstrappa som 

presenteras i boken Att lära barn läsa (2006). Detta är inte förvånande då Bodil Jönsson som 

skrivit Bodils Första Läsebok också är en av författarna till Att lära barn läsa. Klockhoff 

menar därför att boken Att lära barn läsa kan användas som lärarhandledning till Bodils 

Första Läsebok. Enligt Klockhoff är också läsläran utformad utifrån ljudmetoden eller den 

syntetiska principen.
119

 I Att lära barn läsa tar dock författarna upp både den syntetiska och 

analytiska metoden och de framhåller att en pedagog bör använda sig av olika strategier 

eftersom barn lär sig på olika sätt. 
120

 I baksidestexten på Bodils Första Läslära uppmanas det 

också till att läran används i kombination med andra inlärningsmaterial.
121

 Läsläran är således 

baserad på ljudmetoden men författaren av läsläran anser att användningen av endast en 

metod inte är att rekommendera. 

  

                                                
119 Klockhoff, Eva, (2008) Från Bokslottet till Witting – om läromedel för läsinlärning. (2010-10-09) 

PowerPoint presentation: http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=laromedel, s. 28. 

120 Jönsson, Bodil & Englund, Göta (2005) Att lära barn läsa,  s. 7. 
121 Jönsson, B. (2003) 

http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=laromedel
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6 Sammanfattande analys 

Det skiljer 91 år mellan Sörgården och Bodils Första Läslära, 65 år mellan Sörgården och Nu 

läser vi A och 25 år mellan Nu läser vi A och Bodils Första Läslära. Innehållsmässigt är de 

dock ganska lika varandra. Alla tre läslärorna innehåller gestaltningar, både med text och med 

bild, som förefaller avspegla deras samtid. Sörgården beskriver den familj som bor på 

Sörgården och dess liv, man får följa barnen i skolan och när de utför sina vardagliga ärenden 

och sysslor, och det förefaller troligt att det var så en del barn levde på den tiden. I Nu läser vi 

A följer man barnen Lena och Tor och deras kompisar under deras vardag och fritid där de 

bl.a. är i affären och handlar eller hjälps åt i köket hela familjen, även pappa. Bodils Första 

Läsebok presenterar La, Lo och Li tillsammans med en hel del andra personer och beskriver 

när de t.ex. bakar, snickrar, åker på utflykt till fiskesjön eller stranden eller fönstershoppar. 

Läslärorna har därmed till stor del ett liknande innehåll även om innehållet skiljer sig åt i den 

aspekten att de gestaltar situationer från olika tider. 

 

Enligt min uppfattning förefaller alla tre läslärorna ha en koppling till sina samtida styr-

dokument. Dessa kopplingar är dock inte helt självklara och allt i läslärorna överensstämmer 

inte med det som står i styrdokumenten. Detta kan bero på att styrdokumenten instruerar kring 

undervisningen som helhet, och det är svårt att få med styrdokumentens alla delar i en läslära. 

Sörgården skrevs under den tid som Normalplanen var det gällande styrdokumentet för 

skolan. I Normalplanen listas ett antal läroböcker som anses lämpliga att använda i under-

visningen. I den listan finns dock inte Sörgården med vilket kan bero på att Normalplanen 

skrevs innan Sörgården trycktes. I Normalplanen står det dock bl.a. att barnen ska lära sig 

läsa lättare stycken rent och säkert. De ska också säkert och flytande kunna läsa stycken som 

muntligt blivit genomgångna av läraren, och själva muntligt kunna redogöra för lästa eller 

upplästa stycken. Sörgården innehåller många mindre textstycken som kan användas till det. 

Enligt Normalplanen ska barnen också kunna stava lättare ord rätt och också här går läsläran 

igenom ett stort antal enklare ord som förefaller lämpliga för barnen att lära sig. I folkskolans 

lärokurs ska barnen också få kännedom om de grammatikdelar som är nödvändiga för att 

klara den övriga kursen i modersmålet, och här består hela läsläran av olika textstycken som 
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exemplifierar en texts grammatiska uppbyggnad 

 

Nu läser vi A skrevs under den tid som Lgr 69 var det gällande styrdokumentet för skolan. Lgr 

69 anger att det första läsundervisningsmaterialet bör innehålla ett noga kontrollerat ordförråd 

som successivt utökas. Det bör också ha en lämplig typografisk uppställning och innehålla 

rikligt med färggranna bilder som kan bidra till att stimulera barnens fantasi. Nu läser vi A 

består i början av korta enklare ord som innehåller eller börjar på den bokstav som presenteras 

på sidan. Några av dessa ord repeteras flera gånger i läsläran och allteftersom tillkommer 

också nya ord. Det skulle därmed kunna sägas att ordförrådet är kontrollerat i den mån att 

man använder sig av ett visst antal ord som ofta upprepas. Detta ordförråd utökas sedan 

successivt genom läsläran i och med att nya bokstäver och nya ord presenteras. Nu läser vi A 

har i början en enkel uppställning med endast en bokstavspresentation per sida och ett fåtal 

ord kopplade till bokstaven. Dessa ord förtydligas genom att de är kopplade till bilder som 

gestaltar deras betydelse. Längre fram i läsläran förekommer meningar och textstycken som är 

tydligt upp-ställda och även de kopplade till bilderna. Läsläran har därmed ett tydligt 

typografiskt upp-lägg. De bilder som kopplas till texterna förekommer genom hela läsläran 

och de är många och färgglada. Nu läser vi A är därmed rikligt illustrerad. I Lgr 69 anges det 

även att eleverna ska ”utveckla sin förmåga att förstå och ta ställning till vad de hör, ser och 

läser…”. Att utveckla den här förmågan är något som avsnitten ”Läs och leta” kan bidra till 

eftersom eleverna där får visa att de har förstått vad de läst. 

 

I Lpo 94 framgår det att eleverna bör få utgå från sina egna erfarenheter för att lära sig om 

svenska språket. Där poängteras också att det är lärarens ansvar att anpassa undervisningen 

utifrån elevernas behov. Bodils Första Läsebok anger i sin baksidestext att läsläran i början 

innehåller ett fåtal ljud samt texter som är lätta att ta till sig innehållsmässigt eftersom 

avkodningen inte är så svår. I baksidestexten påpekas också att läsläran kan användas till-

sammans med valfritt övrigt material för läsinlärning. Författaren till Bodils Första Läsebok 

menar därmed att läsläran kompletterar eller kompletteras av andra läsinlärningsmaterial eller 

metoder. Läsläran blir därmed en del av en anpassad undervisning. I kursplanen skrivs det att 
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elevens fantasi och lust att lära ska utvecklas genom läsning av litteratur. Bodils Första 

Läsebok innehåller bilder och texter av vardagliga situationer men har också inslag av små 

fantasifigurer. Bilderna är färgglada och många och skulle kunna bidra till att utveckla 

elevernas fantasi. Enligt kursplanen ska eleven också stimuleras till att själv söka efter 

meningsfull läsning. Baksidestexten menar att Bodils Första Läsebok leder till att eleven kan 

ta till sig innehållet i läsningen och ger en upplevelse full läsning, vilket kan leda till att de 

uppmuntras att även läsa andra texter och böcker. I baksidestexten till Bodils Första Läsebok 

skrivs det även att läslärans upplägg leder till att eleven kan ta till sig innehållet i läsningen 

och läsläran ger en upplevelse full läsning. Det skulle kunna leda till att eleverna uppmuntras 

till att läsa även andra texter och böcker, vilket Lpo 94 uppmanar till. Vid en genomgång av 

läs-läran framgår det dock att texterna innehållsmässigt är väldigt enkla och skulle kunna upp-

fattas som innehållsfattiga. Innehållsfattiga texter skulle i så fall kunna få motsatt effekt, att 

eleverna anser att det blir tråkigt att läsa. Detta kan förstås motverkas genom att man, som 

baksidestexten också anger, kompletterar läsläran med andra läsinlärningsmaterial.  

 

Metodmässigt finns det en del skillnader mellan läslärorna, men också en del likheter. Nu 

läser vi A är baserad på den analytiska principen medan Bodils Första Läsebok är grundad i 

den syntetiska principen. Vid studier av läslärorna är det dock inte helt lätt att se denna 

skillnad eftersom Nu läser vi A också innehåller inslag av andra metoder, såsom ljudmetoden. 

När det gäller Sörgården är det okänt vilken metod den utgår ifrån, men det går att finna 

inslag av båda metoderna i läran. Därför är det inte heller någon tydlig skillnad i metod 

mellan Sörgården och de andra läslärorna. Både den syntetiska och den analytiska principen 

användes redan då Sörgården skrevs och används än idag vilket kan vara skälet till att skill-

naderna läslärorna emellan inte är stora. Det finns dock skillnader i läslärornas uppläggning. 

Sörgården och Nu läser vi A presenterar båda tidigt de enskilda ljuden eller bokstäverna, 

medan Bodils Första Läsebok presenterar ljuden eller bokstäverna inte enskilt utan i samband 

med kortare meningar. Sörgården innehåller dock också redan från början kortare textstycken 

som presenteras tillsammans med de enstaka bokstäverna, och liknar i den meningen 

upplägget i Bodils Första Läsebok. Ännu en skillnad läslärorna emellan är hur versaler och 

gemener presenteras. I Sörgården och Nu läser vi A presenteras gemenerna och versalerna 
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tillsammans då de enskilda bokstäverna introduceras, vilket ger ett tydligt samband mellan 

gemen och versal. I Bodils Första Läslära presenteras gemenerna och versalerna inte i ett lika 

tydligt samband med varandra. En av de första meningarna lyder t.ex. så här: ”- En len nos, sa 

Los.” Bokstäverna e och l förekommer både som versal och gemen och förtydligas inte vidare 

förrän långt fram i läsläran. Detta kan vara förvirrande för den tidiga läsaren. Bokstäverna 

eller ljuden ser olika ut men betyder samma sak. 

 

Att det finns skillnader läslärorna emellan kan bero på att läslärorna producerades under olika 

förutsättningar. Sörgården var ett resultat av folkskollärarkårens initiativ till mer intresse-

väckande böcker och skrevs utifrån en ny läspedagogik som ställde barnet i centrum. 

Samtidigt går läsläran att koppla till Normalplanen som fokuserar på vad barnet ska lära sig 

och hur läraren bör gå till väga för att åstadkomma detta. Tanken kring hur barnet lär sig 

återfinns inte här. Sörgården bär också spår av de intentioner som under 1800-talet skapade 

läroböcker med s.k. ”allkunskap”. Läsläran innehåller nämligen då och då också fakta kring 

andra ämnen som t.ex. naturkunskap när den beskriver Alens ved, blad och kottar. Ingen av de 

andra läslärorna innehåller några fakta av det slaget. Nu läser vi A ingick i ett heltäckande 

lärobokspaket. Dessa lärobokspaket var följden av lärares krav, under 1950-talet, på läro-

böcker som gav en övergripande helhetsbild och som fick eleverna att själva bli mer aktiva. 

Eleverna skulle själva få söka kunskap. Enligt Lgr 69 var det lärarens uppgift att tillrättalägga 

undervisningen så att eleverna utvecklade sina förmågor. Ett färdigt lärobokspaket där alla 

delar redan fanns var ett enkelt sätt att uppnå detta. Det handlade dock fortfarande om vad 

läraren skulle lära eleverna och inte om hur eleverna bäst lärde sig. Lärobokspaketen fick 

kritik för att de inte utgick ifrån elevernas verklighet. Bodils Första Läsebok skrevs då det, 

som idag, står varje lärare fritt att själv välja passande undervisningsmaterial. I Lpo94 

återkommer pedagogiken kring att ställa barnet i centrum. Den har dock utvecklats till att 

även ta hänsyn till och utgå ifrån barnets erfarenheter och behov, något som även de nutida 

läsinlärningsteoretikerna uppmanar till. Björk och Liberg framhåller t.ex. att människor lär 

och arbetar på olika sätt och därför är det viktigt att skapa meningsfulla inlärnings-

sammanhang för eleverna. Något som görs utifrån att ta tillvara på elevernas egna 

erfarenheter.  
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7 Avslutande reflektion 

I min studie av läslärorna har jag upptäckt att läslärorna skiljer sig åt genom att de är baserade 

på olika läsinlärningsmetoder. Men det har också visat sig att det finns likheter mellan läs-

lärorna, t.ex. i läslärornas utformning. De har liknande delar i sina upplägg och alla tre speglar 

till viss del sin samtid, vilket i sin tur leder till skillnader läslärorna emellan i och med att de 

skildrar olika tider. Samtliga tre läsläror har alla kopplingar till sina samtida styrdokument 

vilket innebär en likhet men också en skillnad eftersom styrdokumenten skiljer sig åt. 

Slutsatsen bli därmed att läslärorna har förändrats och an-passats över tiden utifrån att skolan 

och dess styrdokument har förändrats, men de har också många likheter i och med att flera av 

de tidiga läsinlärningsmetoderna fortfarande används. 

 

I den här uppsatsen har jag endast gjort en dokumentstudie och har därför inte haft möjlighet-

en att även kunna redogöra för hur läslärorna använts i undervisning. Detta hade naturligtvis 

varit intressant men jag har ändå funnit att den metod jag använt mig av har gett underlag för 

en relativt genomgripande analys av de olika läslärorna som gett svar på mina frågeställning-

ar. Ett problem jag stött på under arbetet med den här studien är svårigheten att begränsa sig. I 

mitt arbete har jag hela tiden stött på nya aspekter och infallsvinklar som skulle vara in-

tressanta att utforska vidare. Men för att uppsatsens omfattning inte skulle bli alltför stor så 

har jag blivit tvungen att avgränsa mig. Ett område som jag anser skulle vara spännande att 

undersöka är hur läslärorna använts i undervisningssammanhang, detta för att få en heltäckan-

de bild av läromedlet. I samband med den här undersökningen har jag också upptäckt skill-

nader i gestaltningen av pojkar och flickor i de olika läslärorna och det skulle därför vara 

spännande att undersöka läslärorna utifrån ett genusperspektiv. I början av den här studien var 

min tro att förändringarna av läslärorna skulle vara större än vad de visat sig vara. Därför 

skulle det också vara intressant att undersöka ett större antal läsläror. Kanske skulle det ge ett 

annat resultat? 
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