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Abstract 

 

Workbooks are used and has been used for a long time in teaching context with younger children. Given 

that children start grade 1 after one year of preschool, I will in my study examine what type of activities 

that are presented in textbooks used for teaching younger children in pre-school and school grade 1. The 

purpose of the study is, through a selection of published skill-training materials investigate its 

pedagogical basic view related to reading and write form of education in pre-school and school grades 1. 

In line with the aim of the study and to answer the study questions, a qualitative text analysis and pictures 

analysis was carried out. The result shows that there are more similarities in content than the forms of the 

textbooks, there are assumptions about language as well as how images should be interpreted in a right 

way. The way the children show how to write is by making circles round words and drag lines. 
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1 Inledning 

- Fröken, vad ska jag göra? Jag vet inte vad jag ska göra. Men åh, jag orkar inte 

mer...Fröken jag kan inte rita en fågel... 

 

Det är några uttryck för passivitet som elever kan uppvisa inför arbetsuppgifter i 

samband med läs- och skrivundervisning. Jag känner igen min egen brist på 

engagemang inför vissa arbetsuppgifter i läs och skrivträning. Ett flertal år har gått 

sedan jag gick grundskolan men jag minns känslan och ser samtidigt min uppgift som 

blivande lärare. Hur kommer det sig att barnet uttrycker håglöshet, brist på 

engagemang, saknar intresse och/eller känner sig inkompetent? Vad kan vi som lärare 

lära av det och vad är det vi behöver förändra? Jag har en ambition som blivande lärare 

att kunna arbeta för att skapa förutsättningar för hitta och inspirera elevens egen vilja 

och drivkraft att försöka och att orka. Skolan samt förskoleklassens uppdrag ska arbeta 

för att stimulera kreativitet, nyfikenhet, självförtroende samt vilja att pröva egna idéer 

och lösa problem (Skolverket, 2011b, s. 9).  

 

Människan har genom alla tider använt sig av tecken och symboler för att kunna 

kommunicera sina upplevelser, minnen, händelser och drömmar. Det tycks finnas både 

ett behov och en längtan i vår mänskliga natur att lämna olika avtryck i ord, bilder och 

text för någon annan att hitta. Oavsett var vi reser i välden kan vi med ett uppmärksamt 

öga se spår av meddelanden," Erik was here ". I ett möte mellan språk, tanke och text 

kan världar bildas, kommunikation uppstår och den flödande informationen ge kunskap. 

Den som läser kan få en inblick i något bortom det sagda och kanske upptäcka något 

nytt, om viljan och motivet finns. I de uttryck som tidigare beskrivits har mötet brustit, 

kommunikationen mellan texten och läsaren har på något sätt hindrats.  

 

Det är en lärares uppdrag och förhoppningsvis vilja att arbeta för att eleverna ska 

upptäcka skrivandets och läsandets världar. Det är också lärarens ansvar att arbeta för 

att alla elever ska finna lust och nyfikenhet för att lära sig samt hitta mötet mellan språk, 

tanke och text. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få 

utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga (Skolverket, B, 2011, s. 9 ).  

 

Verksamheterna förskoleklass och skola har olika uppdrag. Det har visat sig och 

tydliggjorts under mina praktikperioder. Det verkar finnas en mer eller mindre 

föreställning från såväl lärare som pedagoger om att skolan i grunden handlar om 

undervisning för lärande och att förskoleklassens verksamhet är inriktad på lekfullt 

lärande. Det tycks också skilja sig inte bara mellan förskoleklass och skola utan lika så 

mellan förskoleklasser. Skillnaderna kan visas mer eller mindre tydliga. I 

undervisningssammanhang har jag  iakttagit en för mig mer tydlig gemensam likhet, då 

mellan förskoleklass och skola, det är läromedlet. Oavsett verksamhet tycks det som om 
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färdighetstränande arbetsböcker plockats in i förskoleklassens verksamhet för att fylla 

ett läsförberedande syfte. 

 

Läs- och skrivförberedande arbetsböcker används och har använts under en lång tid 

inom såväl skolans som förskolans verksamhet. Jag kan fortfarande minnas en 

sommardag när jag visade min mormor min första arbetsbok och hon snabbt letade fram 

och visade sin gamla men förhållandevis fint bevarade arbetsbok. Boken som min 

mormor visade mig skilde sig förvånansvärt lite jämfört med min egen. Den innehöll 

rimord, så som Mor ror, långa rader där hennes fina bokstäver prydligt stod på rad, en 

efter en, stora som små. Hon såg på mig och genom hennes stora leende kunde jag ana 

en stolthet i hennes ansiktsuttryck, någonstans i hennes ögon kunde jag se mig själv. 

Hade min fina men så många år äldre mormor genomgått samma resa och lärt sig på 

samma sätt som jag precis hade gjort? Samtidigt som jag ännu minns stoltheten jag själv 

kände när jag visade mitt arbete mindes jag också mödan och slitet. Slitet som hade att 

göra med att jag inte alltid förstod vad som förväntandes av mig samtidigt som jag 

ansträngde mig genom att vilja göra rätt. Min arbetsbok har därför blivit förknippad 

med såväl något ljust och trevligt som något mer komplicerat. 

 

Idag har arbetsboken en mer eller mindre framträdande roll beroende på pedagogens val 

och upplägg för undervisningen, men den tycks användas både i förskoleklassen och i 

skolan. Jag är därför intresserad av att undersöka vad denna arbetsbok innehåller och 

vad barnen får göra. Om undervisningen riktas till att barnen förväntas lära genom att 

arbeta i ett läromedel ställs krav på innehållet. Den ska då ge förutsättningar till barnet 

att upptäcka skriftspråket, att lära sig skriva och läsa samt väcka lust till fortsatt 

användning av det lärda. Kraven stärks om materialet fungerar som en 

undervisningsmetod. Mot bakgrund av att barn börjar årskurs 1 efter ett år i 

förskoleklass kommer jag i min studie att undersöka vilka skrivaktiviteter som 

framläggs i läromedel som används i förskoleklass och i skolans årskurs 1.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att, via ett urval av förlagsutgivet färdighetstränande 

arbetsböcker undersöka dess pedagogiska grundsyn relaterad till läs- och 

skivundervisningens utformning i förskoleklass och skolans årskurs 1.  

 

Mina frågeställningar till studien är därför 

 

- Vilken teoretisk syn på läs- och skrivundervisning samt lärande förmedlar materialet? 

- På vilka sätt ska uppgifterna besvaras/lösas? 

- I vilken omfattning förekommer skrivande? 

- Hur hanteras relationen innehåll och form? 

- Vilka antaganden finns vad gäller språklig och kulturell tillhörighet? 

- Vilken funktion har bilden i relation till texten i de böcker som granskas? 
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2 Forskningsöversikt 

2.1 Förskoleklassens historia 

Sedan de första lekskolorna öppnades år 1940 uppkom frågor kring barnens 

skolmognad, frågor som handlade om vilka barn som skulle få tillträde till lekskolorna 

samt vid vilken ålder barn var mest lämpad att gå i skolan (Martin Korpi, 2006; 

Karlsson, 2010). Med tiden när en förskoleverksamhet för alla barn infördes övergick 

frågorna till en ambition att arbeta för en smidig övergång mellan verksamheterna 

förskola och skola för barnen menar Melander och Perez Prioto (2010). En smidig 

övergång innebär i sammanhanget en vilja att få kontinuitet i arbetssätten för förskola 

och skola samt att utveckla ett samarbete mellan verksamheterna enligt Melander och 

Perez Prioto. Ackesjö (2010) beskriver kontinuitet i utbildningssammanhang 

författarna. Ackesjö (2010) beskriver kontinuitet i utbildningssammanhang som de sätt 

på vilka en skolform kan relatera till och bygga vidare på en annan skolform i syfte att 

gynna barnen. Diskussionen kring förskolefrågan fördjupades på 80-talet då förskol- 

skolkommittén argumenterade för behovet att formulera gemensamma mål och program 

för skola och förskola. En gemensam utbildning för förskolelärare och lärare för 

lågstadienivå skulle kunna skapa pedagogiska möjligheter eftersom båda parter är 

involverade i verksamheterna (Melander & Pérez Prieto, 2010). 

 

Sexårsverksamhet har tidigare bedrivits i förskolans lokaler och har tillhört 

förskoleverksamheten (Karlsson, 2010). År 1998 infördes verksamheten förskoleklass 

(Ackesjö 2014). Karlsson (2010) beskriver förskoleklassreformen som flera decenniers 

strävan att få verksamheterna förskola och skola att närma sig varandra. Förskoleklassen 

skulle fungera som en verksamhet mellan förskola och skola. Verksamheten skulle 

utvecklas genom att föra samman två verksamheters pedagogiska grundsyn. 

Förskoleklassens syfte var att bidra till en smidig övergång för barnen från förskolan till 

skolan.  

 

Idag är de flesta förskoleklasserna lokaliserade inom skolans lokaler (Skolverket, 2014). 

Flytten från förskolas lokaler till skolans lokaler utfördes med anledning att förändra 

skolan (Ackesjö, 2014). Genom att föra in förskolepedagogiken i skolan skulle skolans 

mer traditionella arbetssätt samt syn på eleverna influeras av och utvecklas mer likt 

förskolepedagogiken grundsyn (Melander, 2010; Ackesjö, 2014; Skolverket, 2000). 

Skolan behövde utveckla olika arbetsformer där barnets olika fysiska, praktiska och 

skapande förmågor skulle tas tillvara (Ackesjö, 2014; Melander & Perez Prioto, 2010). 

Melander och Perez Prioto beskriver att det hör till förskolepedagogikens grundsyn, en 

pedagogik som riktas till att se på elevutveckling i ett helhetsperspektiv där 

upptäckande och utforskande anses som grunden i barnets lärande och utveckling. 

Leken skulle få en mer omfattande roll i förskoleklassens verksamhet. Melander och 
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Pérez Prieto(2006) beskiver att leken också är att lära vilket gör att lärandet kan skapas 

överallt och när som helst.  

2.2 Förskoleklassens uppdrag.  

Enligt studier tycks det finnas en otydlighet kring vad förskoleklassens uppdrag är. Det 

rör sig både om vilken pedagogik, undervisning och vilka aktiviteter som ska bedrivas.  

2.2.1 Vad säger styrdokumenten 

Enligt Skolverket (2011b) ska utgångspunkten i förskoleklassens uppdrag vara 

utveckling och lärande. Verksamheten ska se lärande och utveckling som något som 

ständigt sker, "inte bara i, eller i huvudsakligen i, arrangerade inlärningssituationer" 

(Skolverket, 2011b, s. 3). Barnet ska vara i fokus och verksamheten ska ses som ”en bro 

mellan förskola och skola” (Skolverket, 2014, s. 11). 

 

Förskoleklassens verksamhet ska bedrivas i enlighet med läroplanens första och andra 

del (Skoverket 2014). De två delarna behandlar syn på värden, normer och kunskaper 

samt anger mål och riktlinjer för verksamheterna grundskoleutbildningen, 

förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverket (2011b) förtydligar att texterna i dessa 

två delar är formulerade med utgångspunkt i grundskolans verksamhet. Det innebär att 

lärarna i förskoleklassen behöver tillämpa skrivningarna i läroplanen inom ramen för 

förskoleklassens verksamhet (Skolverket, 2011b, s.9).  

 

Läroplanens andra del beskriver övergripande mål och riktlinjer. Enligt dessa ska 

undervisningen i skolverksamheten sträva efter att varje elev "kan använda det svenska 

språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt" (Skolverket 2011a, s.13 ). Texterna 

i läroplanen påtalar det faktum att det tillkommit ett förberedande ansvar i 

förskoleklassens verksamhet genom det genensamma styrdokument, innehållande mål 

och riktlinjer. Förskoleklassen ska arbeta för att förbereda barnen till fortsatt utbildning 

men inte genom ämnesundervisning. En förberedande intention beskrivs göras genom 

lekar för att barnen ska bilda sig en grundläggande förståelse för olika ord och begrepp. 

Barnet ska också bilda sig förmåga att se på språket både utifrån sitt innehåll och sin 

form (Skolverket, 2011a). 

2.2.2 Förskoleklassen som en egen ö.  

Förskoleklassen beskrivs av Ackesjö (2014) som en ambivalent förskoleklass. Ackesjö 

(2010) menar att förskoleklassen varken blivit skolidentifierad eller uppfyller 

verksamhetens uppdrag. Författaren liknar förskoleklassen med en ö mellan förskolan 

och skolan där läraren tolkar sitt uppdrag på sitt eget vis. Hon menar att det har sin 

grund i otydliga riktlinjer för hur verksamheten är tänkt att fungera. I sin undersökning 

kring lärares syn på sina yrkesidentiteter som förskollärare i förskoleklass och om 

pedagogens syn på sig själv påverkar undervisningen i klassrummet visar hon hur 

otydliga riktlinjer påverkar lärarnas känsla för sina uppdrag. Det resultat som visas är att 
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många av de intervjuade lärarna upplevde att de inte var säkra i vad förskoleklassens 

uppdrag var och hur de förväntas arbeta i verksamheten. De intervjuade lärarna kände 

sig osäkra i sina yrkesroller vilket de menar påverkar deras undervisning. Känslan av 

osäkerhet inverkar enligt Ackersjös resultat, även på val av undervisningsmetod. Här 

nämns påverkan från styrdokumentens formuleringar och tidigare erfarenheter av såväl 

egen skolgång som uppfattningar från egna barns skolgång. Fast (2007) har följt sju 

barn genom de tre verksamheterna förskola, förskoleklass och skola. Fast visar att 

intervjuade lärarna har skilda uppfattningar om det egna uppdraget. Ett par informanter 

beskriver leken som en central plats för barnets lärande, upptäckande och utforskande. 

De menar att förskoleklassen inte ska vara någon skola. Andra informanter uttrycker 

klart att eftersom förskoleklassen är en del av skolan ska och måste det också 

innehållsligt tydliggöras och synas.  

2.2.3 Förskoleklassen som ett skolår 

Det finns de som inte håller med Ackesjö i den bemärkelsen att förskoleklassen blivit 

likt en egen fristående verksamhet (Karlsson, 2010; Simeonsdotter Svensson, 2009). De 

menar istället att förskoleklassens verksamhet mer liknar skolan, att förskoleklassen 

blivit skolidentifierad. Skolverket (2014) beskriver hur flytten av förskoleklassen, som 

skulle bidra till förändring av skolans arbetssätt, istället tycks påverka förskoleklassens 

riktning. Skolans lokaler var inte anpassade till förskolepedagogikens variation av 

arbetssätt. Heikkilä (2006) lyfter exemplet att barn oftast måste anpassas till en 

skolmiljö med mindre utrymme för lek och rörelse. Persson och Wiklund (2008) menar 

att leken i förskoleklassen mer blivit något som ska göras under rasterna så att 

lektionerna får möjlighet att innehålla "vanliga ämnen" till skolliknande scheman i ett 

traditionellt klassrum. 

 

Morsing Berglund (1994) som undersökt dåvarande verksamheter för sexåringar visar 

på skolans inverkan på förskoleverksamheten. Med resultatet visas att såväl pedagoger 

som barn ser på sexårsverksamheten som en förberedelse för skolan till exempel genom 

användningen av skolförberedande arbetsböcker. Simeonsdotter Svensson (2009) har 

funnit att förskoleklassen har svårt att finna sitt uppdrag som en pedagogisk verksamhet. 

Hon beskriver att lärare i undersökningen mer inriktar sig på att lära barnen att göra rätt 

och ge korrekta svar, än att skapa intresse och engagemang inför sina arbetsuppgifter. 

Karlsson (2010) menar att likheterna  mellan skolan och förskoleklass  är så tydliga att 

det kan betraktas som ett ytterligare skolår. I longitudinella projekt där barn från 

förskola, förskoleklass och en klass i årskurs 1 videoobserveras framgår att barn i 

förskoleklass får möta en pedagogik som i hög grad liknar skolans. Barn arbetar med 

bokstäver och siffror på likartat sätt i såväl förskoleklass som skolan. Barnen ska göra 

rätt. Det handlar om att göra produkten rätt vilket mer hör till skolans tradition snarare 

än förskolepedagogikens strävan att låta barnen själva göra skriftspråksupptäckter 

(Karlsson, 2010). I den tidiga skolan var det lärarens uppgift att rätta elevernas arbeten 

och direkt säga när de hade gjort fel så att barnen lärde sig stava menar Längsjö och 
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Nilsson. Att kunna stava visade förr att man var en bildad människa som fått gå i skolan 

(Längsjö & Nilsson, 2009). Likt Karlsson exemplifierar tenderar arbetet med 

skriftspråket i förskoleklassen istället för att integreras med övriga verksamheten utföras 

till arbetspass som liknar lektioner (Fast 2007 och Skoog 2012). Både Skoog och Fast 

hävdar att arbetet med skriftspråkliga aktiviteter allt mer kommit att likna skolans 

traditionella arbetssätt där bokstäver och bokstavsljud lärs ut en i taget med ett fokus på 

att göra rätt. 

2.3 Skriftspråket 

Att skriva har likheter med att tala och att rita, alla dessa är kommunikativa handlingar 

menar Säljö (2000), Dahlgren (2013) och Liberg (1993). Lundberg (2008) särskiljer å 

andra sidan tal och skrift. Han anser att vi behöver tänka på språkljuden när vi skriver 

vilket inte behövs när vi talar. Skriftspråkets sidor tydliggörs när vi skriver menar 

Dahlgren (2013), skriftspråket har både en formaspekt och en funktionsaspekt. Dahlgren 

beskriver att formaspekten, hör till den tekniska hanteringen där vi för att kunna 

uttrycka oss i skrift behöver veta hur vi ska forma de ord och de bokstäver vi vill 

använda. Undervisning som mer fokuseras kring formaspekten riktas ofta till träning av 

de grammatiska principerna i kombination med att träna barnen att forma olika 

bokstäver menar Längsjö och Nilsson (2009). Den andra, funktionsaspekten liknar 

Längsjö och Nilsson med det som ger texten mening, en text behöver ett innehåll och 

har i syfte att förmedla någonting till en läsare. Dahlgren (2013) menar att den 

funktionella aspekten av skriftspråket "[...]anger vad skrivningen och läsningen ska 

användas till" (s 25). Undervisningen för att utveckla skriftspråkets funktionella aspekt 

fokuseras därför till samtal om, kring och bortom en text. Svensson (2009) menar att 

barnen kan lösa mysteriet med vad en text har för funktion och vilken betydelse den har 

genom samtal om textens mening. Enligt Svensson kan barnets naturliga nyfikenhet och 

intresse för skriftspråket på så vis också stimuleras. 

 

Det finns forskare som är kritiska till en läs- och skrivundervisning som väljer att 

fokusera mer på färdighetsträning än innehåll. Dahlgren ( 2013), Liberg (1993), Längsjö 

och Nilsson (2009) menar att undervisningen måste ge eleverna något mer än en 

undervisning med enbart färdighetsövningar. Liberg (1993) framhåller en balanserad 

undervisning där färdighetsövningar finner sitt syfte genom att det finns ett innehåll 

som är integrerat med barnets egna språkliga begreppsvärd.  

2.4 Hur lär sig barn skriva och läsa? 

De forskare som i tidigare stycke framskrivs är eniga om att skriftspråket innehåller två 

aspekter. De skiljer sig i tankar kring hur barn ska lära sig använda skriftspråket och vad 

barnen behöver lära sig först. Inom den forskning som studerats träder två, för mig 

tydliga, perspektiv fram, det syntetiska respektive det analytiska.  
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2.4.1 Vad är en bra metod? 

Det har förekommit debatter bland språkforskare om vad som utgör en god läs och 

skrivundervisning. Med andra ord, det handlar om olika förhållningssätt till hur man 

som lärare ska lära barn läsa och skriva(Tjernberg, 2013; Fast, 2007 & Skoog, 2012).. 

Skoog (2012) förklarar att de diskussioner som funnits om de tidiga skriftspråkslärande 

handlar om motsatta synsätt som innefattar både teoretiska samt praktiska aspekter. De 

diskussioner som funnits grundar sig enligt Hjälme (1999) om olika syn på kunskap. 

Dahlgren och Olsson (1985) menar att det är viktigt att utgå från barnet i val av 

undervisningsmetoder och strategier. De menar att om barn med sina behov, 

förkunskaper och erfarenheter får vara utgångspunkt inser pedagogen att barn lär sig 

läsa och skriva på olika sätt (Dahlgren och Olsson). På senare tid har viss samsyn 

skapats kring hur barn lär sig läsa och skriva. 

2.4.2 Ett syntetiskt perspektiv 

Syntetiska metoden kallas ibland den traditionella läsinlärningsmetoden (Längsjö och 

Nilsson, 2009). Här betonas betydelsen av bokstavs- och ljudkännedom samt 

avkodnings- och inkodningsstrategier. Läsning är en färdighet som ska tränas. Här finns 

Lundberg som en viktig svensk forskningsföreträdare. 

 

Utifrån ett syntetiskt perspektiv finns grundtanken att barnen först måste lära sig och 

befästa språkljuden. Fast (2007). Undervisningen byggs upp från ljud till bokstäver till 

ord meningar, allt till en helhet, steg för steg. Barnet ska lära varje del ett i taget som 

sedan ska automatiseras. Lundberg (2008) menar att barnet först måste bli medveten om 

språkljuden eftersom bokstavsljuden inte uttalas som vi använder det när vi talar. 

Ljuden ska kopplas samman med rätt bokstav vilket är grundläggande för att kunna lära 

sig läsa och skriva. Barnet tränas i att forma bokstäver, avkoda ljud och stava frekventa 

enkla ord. (Lundberg, 2008).  

2.4.3 Ett analytiskt perspektiv 

Den analytiska strategin har en annan ingång till det skrivna språket. Utgångspunkten är 

att läsning och skrivning hanteras som ett innehåll med kommunikativa och 

meningsskapande funktioner. Här återfinns forskningsföreträdare som Dahl &Freppon, 

och Liberg. Ett analytiskt perspektiv har utgångspunkt i att skriv- och läsutvecklingen 

startar tidigt och utvecklas i möten med läsning och skrivning (Längsjö & Nilsson, 

2009). Här betonas främst att barnen ska förstå varför de behöver läsa och skriva här 

utgör barnens språkliga erfarenheter, det de redan vet och känner till, en del av 

innehållet i undervisningen. Ur ett analytiskt perspektiv kan läraren redan från början 

utgå från en hel text tillsammans med eleverna (Fast 2007). Texten kan sedan, med 

lärarens hjälp, brytas ner i mindre och mindre delar från meningar till ord och slutligen 

enskilda ljud/bokstäver. Barnet behöver först bli medveten och få förståelse för 

läsningen och skrivandets funktion. Skriftspråkets funktionella aspekter är 

utgångspunkten (Liberg, 1993; Skoog, 2012; Längsjö & Nilsson, 2009). Författarna 
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förespråkar en undervisning som möjliggör skriftspråkets funktionella aspekter av 

läsande och skrivande utan att utesluta och/eller verka på bekostnad av stöd till de 

tekniska aspekterna i läsande och skrivande.  

2.5 Språket i läroboken 

Frost (2009) menar att det är problematiskt med ett okritiskt användande av läromedel i 

undervisningen. Han lyfter särskilt problem med läromedel som är utformade för att 

passa för och användas av alla elever oavsett var eleven kunskapsmässigt och 

färdighetsmässigt befinner sig. Här gynnas vissa elever mer än andra förklarar Frost. 

Enligt författaren blir det problematiskt när läromedel utformats på ett sådant sätt att 

alltför stora avvikelser från läromedlets arbetsgång blir svåra för läraren att medge och 

för eleverna att genomföra. Här krävs enligt författaren, att läraren har såväl god 

ämneskompetens som tillit till den egna förmågan för att kunna använda 

arbetsmaterialet på ett kreativt sätt med hänsyn till de elever som ingår i den specifika 

elevgruppen (Frost, 2009). 

 

Genom åren har kritik riktats mot olika läslärors innehåll och utformning. Kritiken har 

bland annat handlat om när fokus i huvudsak läggs på bokstäver och ljud enligt en given 

arbetsgång. Texternas innehåll riskerar att komma i andra hand och det finns en risk att 

eleverna tappar intresse (Leimar, 1974; Strömqvist, 1999; Melander 1999). Det språk 

som läroboken representerar speglar ofta ett synsätt där form föregår innehåll och där 

texterna erbjuder en begränsad syn på vad skrivande och läsande kan innebära menar 

Strömqvist (1999). Texternas utformning och innehåll kan bidra till att skapa ett onödigt 

avstånd mellan författaren och läsaren när författarens förgivettaganden missar hur 

skolbarn associerar, tänker och vilka erfarenheter barn har som ligger till grund för 

deras intressen. Läromedlets språk, innehåll, texter och bilder oavsett om det handlar 

om läsläror eller arbetsböcker riskerar att landa fel (Melander, 1999). Författaren 

förklarar vidare att eftersom språk förändra måste också skolböckernas språk följa sin 

tid. Även Strömqvist menar att krav behöver ställas på det språk som presenteras i 

läroböckerna, inte bara med hänsyn till krav på begriplighet och läslighet. Det behöver 

också vara föredömligt, intresseväckande och varierat (Strömqvist, 1999). 

2.6 Bildens språk 

Bilder fungerar på liknande sätt som bokstäver och texter. Texter och bilder förmedlar 

ett innehåll tillsammans eller fristående från varandra (Nordström, 2006). Bilder har, 

liksom skrivna texter olika funktioner beroende på sammanhang och vilket innehåll som 

ska förmedlas. Bilder kan fungera för att stärka en berättelse men behöver liksom texten 

tolkas. (Nordström, 2006). I tolkningen måste det finnas ett samband mellan uttryck, det 

vi uppfattar men våra sinnen, ett tecken och slutligen ett innehåll för att vi ska kunna 

tolka och förstå. Nordström (2006) menar genom förklaringen att om vi ska kunna 

uppfatta en bild med dess innehåll måste vi kunna koppla det till något vi varit med om, 
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något vi har tidigare erfarenheter av. Med andra ord, om vi saknar förståelse för det vi 

ser uppfattar vi inte bildens tecken. Det är också därför vi kan associera en bild till olika 

saker och bilden får olika betydelse beroende på vem som ser den (Jonsson, 2006).  

2.6.1 Bilder i kombination med text 

I bilderböcker samspelar text och bild i uppbygganden av innehållet skriver Jonsson 

(2006). Även i andra böcker där text och bild är representerade finns en relation mellan 

de båda. Text kan i denna bemärkelse vara såväl muntlig som skriven. Rhedin (2001) 

och Nicolajeva (2000) har utvecklat teorier kring bilderböckers verbal-visuella 

konceptioner. De utgår båda från antagandet att bilderbokens berättande kan fullbordas 

genom samspel mellan den skriva texten och bilderna. Bilderboken kan sägas innehålla 

pusselbitar där både bilden och texten ingår. Den som läser eller lyssnar ska pussla ihop 

bitarna till en helhet och på så sätt få förståelse för det läsa eller det sagda. Rhedin och 

Nicolajeva menar att bilden och texten relaterar med varandra på olika sätt. Med 

symmetri avser Nicolajeva en relation där bild och text ger parallella berättelser. Hon 

menar att bilden och texten delvis eller helt kan stå för sig själva och kan utläsas var för 

sig. Rhedin talar om illustrering när bilden kan fylla i luckor som texten inte berättar, 

bilderna kan smycka men bilden bidrar inte till att föra berättelsen framåt. Författarna 

menar att bilden och texten här fungerar som en upprepning till texten. Bilder och text 

som tillsammans kompletterar varandra och för berättelsen framåt förklaras enligt 

Nikolajeva med begreppen förstärkning och/eller expandering. Rhedin använder 

begreppet genuint koncept. Författarna talar här om det totala meddelande som uppnås 

när bild och text tillsammans blir något mer.  

2.6.2 Bilder som stöd? 

Genom de möjligheter som den tolkningsbara bilden (och texten) kan ge tillkommer 

också frågor kring hur bilderna ska användas i samband med läs- och skrivundervisning. 

I flera läsläror, förlagsutgivna arbetsböcker och undervisningsmaterial ingår bilder som 

en del av textens principer beskriver Jonsson (2006). På samma sätt som vi kan göra 

olika tolkningar från en och samma bild kan den svårlästa bilden eller texten uppfattas 

som obegriplig för utläsaren just för att saknar verktygen att läsa bilden eller texten 

(Jonsson, 2006).  

 

Läroböcker, oavsett det handlar om läsläror eller arbetsböcker används utifrån 

föreställningen att barnen ska lära sig något om något. Den tanken, menar Simonsson 

(2004) kan bidra till att lärare gör skillnad på bok och bok. Att förlagsutgivna läromedel 

används mer frekvent i undervisningen och bilderboken tillskrivs en plats som 

underhållande bok i syfte att roa snarare än att lära. Simonson beskriver att det finns 

pedagoger som direkt talar emot att använda bilder i undervisningen av rädsla att 

bilderna ska ta över textens budskap och förhindra läsningen. Det finns dessutom en 

föreställning om att yttre bilder hindrar barnet från att skapa inre bilder. Bilder kan 

dessutom tillåta barnet att gissa innehållet i boken istället för att öva sig att läsa. 
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Simonsson menar att bilden snarare bidrar till att barnen fortsätter berättelsen med stöd 

av bilder. Bilderna kan fånga, beröra, roa och uppmuntra till lärande lek. Barnen hämtar 

information i bilderna som de sedan tolkar på olika sätt och uppfinner olika typer av 

aktiviteter.  

 

Barnen behöver inte bara förstå orden i en bok, de måste också kunna tolka bilderna. På 

samma sätt som bild i kombination med en text kan bidra till att förstärka innehållet och 

hjälpa eleverna att förstå och/ eller bli motiverade kan bilden också försvåra vilket 

Jonsson (2006) beskriver, skapa en konflikt mellan text och bild. Bara för att en 

bilderbok eller ett läromedel riktar sig till en viss målgrupp betyder det inte att bilderna 

är lättillgängliga för betraktaren (Simonsson, 2004). Barnet måste lära sig att sortera vad 

som är viktig information, vilka bilder som ger ledtrådar och vilka som hör till en 

bakgrund. Jonsson hänvisar till Nodelman genom ett exempel av en bild: a tree, a bird 

and a cloudy sky. Genom bilden ska barnet tolka och sammankoppla, its a bird than its a 

b sound. Ljudet representerar bokstaven B, Be, som åter igen låter /b/. De andra 

föremålen som bilden innehåller som kan ge upphov till andra associationer förutsätts 

barnet anses kunna sortera bort (Nodelman, 2001 i Jonsson, 2006). Leimar menar att 

läsläror och annat förlagsutgivet läsmaterial kräver att barnet ska tolka bilden rätt ofta 

till att svara mot en specifik bokstav eller ett ord/begrepp. Det finns en tanke om vad 

som är rätt, först då barnen tolkar rätt blir de hjälpta av bildernas pekande ledtrådar 

(Leimar 1974). Jonsson (2006) menar att för de barn som verkligen kan utläsa och 

uppfatta de skrivna instruktionerna i ett material som tränar bokstavskännedom finns 

skäl att ifrågasätta arbetets relevans. Vad händer med elevernas intresse och/eller deras 

motivation till att fortsätta lösa uppgifterna.  
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3 Material och metod 

Ackesjö(2010) menar att barn ofta har varierade erfarenheter av läsning och skrivning 

när de ska träda in i skolans miljö. Det medför att elever kommer till skolan med olika 

ryggsäckar av erfarenheter och förförståelse. Ett läromedel är tänkt att hjälpa eleverna 

att lära sig läsa och skriva dock kräver och grundas läromedel från, om så tänkt eller 

inte, antaganden kring barnens kunskaper och tidigare erfarenheter. Det är aspekter som 

intresserat mig i studien samt aspekter som ligger till grund för analysen av de två 

arbetsböckerna som valts ut. 

 

I linje med studiens syfte har verksamheterna förskoleklass och årskurs 1 valts ut genom 

ett bekvämlighetsurval. De två verksamheterna är belägna i utkanten av en medelstor 

stad i norra Sverige. Båda verksamheterna är placerade i samma skolbyggnad. Efter ett 

år i förskoleklassen förflyttas barnen till ett annat klassrum och börjar då årskurs 1.  

3.1 Förslagsutgivna arbetsböcker 

Det finns en bred omfattning av förlagsutgivna arbetsböcker anpassade för den första 

läs- och skrivundervisningen. Arbetsmaterial kan användas fristående och/eller mer ingå 

i ett större läromedelspaket. De förslagsutgivna arbetsböckerna som har granskats är två 

arbetsböcker som används i undervisningen från de två skolverksamheterna, varav en 

för elever i förskoleklass och en ör elever i årskurs 1. För att kunna undersöka 

böckernas innehåll i förhållande till förskoleklassens och skolans syn på lärande samt 

skriv- och läsundervisning har urvalet gjorts med hänsyn till den arbetsbok en elevgrupp 

möter i förskoleklass och från vilken arbetsbok samma elevgrupp möter i årskurs 1. De 

båda förlagsutgivna arbetsböckerna fokuserar på att lära eleverna skriva och läsa. 

Barnen använder arbetsböckerna enskilt. 

3.2 Metodbeskrivning.  

I linje med studiens syfte och för att besvara studiens frågeställningar har en kvalitativ 

textanalys genomförts vilket hör till en kvalitativ metod. Stukàt (2011) definierar det 

som en analys av en vald text utifrån valda och ibland särskilda aspekter. Eftersom 

materialet granskas med hänsyn till såväl innehåll som form innehåll i bild och text har 

text- och bildanalys valts som metod. Denzin och Lincoln (2005) menar att en kvalitativ 

forskare har i uppgift att förstå och/eller tolka utifrån den bild som människor ger 

tillgång till. Alvesson och Sköldberg (1994) relaterar kvalitativa metoder till begreppet 

reflekterande empirisk forskning. Med det begreppet menar de att forskningen präglas 

av reflektion och formas för att föra fram ett underlag för möjlig förståelse snarare än att 

framställa sanningar. 

 

Vid en textanalys studeras och tolkas texten av en människa vilket får betydelse, om så 

avsiktligt eller inte, vid framställandet av resultatet. Bergström och Boréus (2000) 

beskriver att en text alltid är skriven av någon till en mottagare vilket påverka textens 
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innehåll. Uttolkaren, jag, läser texten och analyserar textens innehåll utifrån min 

förförståelse vilket påverkar vad jag förstår av texten. Bergström och Boréus skriver  

[...]våra individuella upplevelser, vår uppfattning av världen, människorna och samhället, i 

vilket socialt sammanhang vi rör oss, vår utbildning, våra kunskaper om textgenren, vårt 

språk, allt påverkar vår förståelse av texten ( s. 31).  

3.2.1 Granskning 

De två arbetsböcker som granskas är ”Trulle” och riktar sig till barn i förskoleklassen 

och ”Den magiska kulan” som riktar sig till elever i årskurs 1. En utförligare 

beskrivning av de två läromedlen ges inledningsvis i studiens resultatredovisning. Den 

första arbetsboken granskas genom att de nedanstående frågorna besvaras. Även den 

andra arbetsboken behandlas enligt samma procedur. Vid granskningen tas hänsyn till 

såväl innehåll/ form samt bild/text i det undersökta materialet. Såväl relationen mellan 

begreppen som begreppens enskilda funktion undersöks.  

 

För att besvara studiens frågeställningar och för att få ett tillförlitligt resultat utgår 

granskningen från sju frågor. Frågorna ligger till grund för de kategorier som redovisas i 

studiens resultat. Granskningen har begränsats till uppgifter där barnen använder sin 

penna. Vid analysen granskas bilder då materialen riktar sig till en yngre målgrupp som 

inte antas kunna läsa därför finns färre textfraser än bilder. Bilderna ska hjälpa barnen 

att förstå uppgifterna. Uppgifter där barnet ska läsa, så som korta berättelser och/eller 

rimord samt uppgifter där barnet övar ordbilder har därför valts bort då de mer än de 

andra uppgifterna är ämnade för lästräning. Denna begränsning går i linje med 

undersökningens syfte trots att skrivning och läsning i grunden samspelar och vilar på 

varandra.  

 

 Vad ska eleven göra vid uppgifterna? 

 Vad tränar eleven vid uppgifterna? 

 Förväntas eleverna ha kännedom om något angående uppgifterna?  

 På vilket sätt ger arbetsboken instruktioner?  

 Förutsätter arbetsboken kompletterande instruktioner från lärare? 

 Hur används bilder i läromedlet? 

Vilken eller vilka skrivmetodiska antaganden ligger till grund för materialet innehåll 

och form?  
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4 Resultatredovisning och analys 

4.1 Beskrivning av de två arbetsböckerna  

4.1.1 Trulles språkstege 

Trulles språkstege är ett läromedel där barnen tillsammans med en lärare och andra barn 

introduceras till läsning och skrivning. Materialet finns avsett både för undervisning i 

förskoleklass och skolans årskurs 1 med tillhörande lärarhandledningar. För materialet 

avsett för förskoleklassen finns en tillhörande sångbok och en stor bilderbok som lärare 

kan köpa till Trulles arbetsbok och lärarhandledning. I lärarhandledningen skriver 

författarna Bryntse och Palmkvist (1996) att 

Tillsammans med trollet och i lekens form tränas också barnens visuella, auditiva och 

motoriska förmåga. Roliga bilder väcker fantasin och gör att Trulles värld blir rolig att 

återkomma till (s. 1).  

Trulle är ett troll som har en språkstege med fem stegpinnar. De fem stegpinnarna är 

den form som såväl läromedlets berättelser kring Trulle och den förlagsutgivna 

arbetsboken följer. Enligt Bryntse och Plamkvist ska arbetet med Trulle börja i en 

berättelse där barnen introduceras till figuren Trulle och hans värld. Barnen får möta 

och arbeta med de olika stegpinnarna vilka är, rim, meningar, ord, stavelser och ljud. I 

arbetsboken är de fem stegpinnarna olika moment med uppgifter som barnen får arbeta 

med enskilt. På arbetsbokens framsida illustrerad av Anna Friberger, som också 

designat bilderna i arbetsboken, står Trollet och tittar på sin stege (Bilaga. 1).  

 

Arbetsboken består av 43 sidor, varav momentet med rim, meningar, ord, stavelser 

innefattar 6 sidor vardera, momentet med ljud innefattar 10 sidor och övriga sidor 

innehåller visuella övningar. Övergripande innehåller varje sida 3-4 uppgifter förutom 

de sidor med visuella övningar där antalet uppgifter är mer varierat. Under de visuella 

övningarna tränas barnen exempelvis para ihop bilder som liknar varandra samt 

färglägga föremål som är olika varandra (Bilaga. 2). Uppgifterna i arbetsboken utgår 

från bilder. För varje moments första uppslag visas en bild av Trulle och hans stege i 

sidans vänstra hörn. Stegens pinnar är färgade beroende på hur många moment som 

behandlats. Vid momentet rim som är det första momentet är exempelvis stegens första 

pinne målad. Bilden har en pratbubbla där Trulle rimmar något kring det moment som 

ska behandlas (Bilaga. 3).  

 

I arbetsboken finns bilder som föreställer föremål och djur. Till de olika uppgifterna för 

varje moment finns en skriven instruktion, utöver det förekommer bilder. Bilderna som 

finns är bilder som symboliserar något, exempelvis ord, som barnen ska öva i uppgiften, 

då inte menat att det endast vid exempelvis momentet Rim förekommer bilder som 

symboliserar ord som rimmar med varandra likt en gris och ett (påsk)ris. I momentet, 

Meningar, som är den andra språkstegspinnen visar uppgifternas bilder händelser 
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kopplade till något som trollet Trulle gör. Det kan exempelvis vara en bild på Trulle 

som cyklar.  

4.1.2 Den magiska kulan.  

Den magiska kulan tillhör en lässerie med tillhörande läsböcker som handlar om 

vännerna Asta, Bea och Cesar. Genom läseboksberättelserna får barnen följa med de tre 

vännerna och deras planer kring en magisk kula. Kulan kan få deras önskningar att bli 

verklighet. Arbetsbokens första sidor visar bilder som har kopplingar till bokserien 

utöver det följer inte arbetsboken läsböckernas berättelser. Arbetsgången ska enligt 

författarna till läromedlet, Felth Sjölund och Andersson (2011) börja i att läraren har en 

genomgång där läraren både visar materialet och berättar vad eleverna ska göra på varje 

uppgift. Enligt författarna ska barnet få upptäcka och utforska språkljuden och de 

bokstäver som betecknar dem. Eleverna får träna bokstavsljud, skriva bokstavsformer, 

hitta ordbilder och läsa ord och meningar. Enligt Felth Sjölund och Andersson (2011) 

får barnen [...]" möjlighet att komma till rätta med skriftens kod" (s. 9).  

 

Arbetsboken består av 106 sidor innehållande alfabetets bokstäver. Varje bokstav 

presenteras och övas under 3 sidor. När eleverna arbetat med fyra bokstäver i en följd 

uppvisas ett repeditionsavsnitt på 4 sidor med övningar som knyter an till de fyra 

bokstäverna. För varje ny bokstav ska barnen under det första uppslaget forma 

bokstaven, de ska skriva gemener och versaler på tre rader samt som sista uppgift 

urskilja och hitta bokstaven som gömmer sig i en text eller i en bild. Det första 

uppslaget för bokstaven har alltid en bildruta i den högra sidan. Bilden visar ett djur 

som börjar på den bokstav som ska övas, exempelvis en räv för bokstaven Rr. I mitten 

av sidans övre del finns en munbild som representerar hur munnen ser ut när vi säger 

bokstaven (Bilaga. 4). Utöver de övningarna som presenterats finns bilder till varje 

uppgift.  

 

De bilder som förekommer i arbetsböckerna är bilder som symboliserar något som ska 

övas i uppgiften. Bilderna föreställer föremål, mat/frukter och/eller djur som har eller 

inte har kopplingar till det bokstavsljud samt den bokstav som tränas. Till de olika 

uppgifterna finns en skriven instruktion, för vissa uppgifter förekommer en kort skriven 

text. Det kan exempelvis vara bilder som föreställer något som börjar på och/eller 

innehåller bokstaven m, så som mos, orm, mus, morrot.  

4.2 Resultatanalys  

4.2.1 Arbetsböckernas form 

Arbetsboken Trulle är som tidigare beskrivet uppbyggd kring olika moment. Det första 

momentet med tillhörande uppgifter är rim efter det fortsätter moment med övningar 

kring meningar, stavelser, ord och slutligen ljud. Den magiska kulan behandlar inte 

specifika moment likt arbetsboken Trulles, istället är boken uppbyggd kring alfabetets 
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bokstäver. Tanken kring materialet är att barnen ska öva språkljuden samt de bokstäver 

som betecknar dem. Det bearbetas från första till sista sidan.  

4.2.2  Arbetsböckernas innehåll 

De båda arbetsböckerna följer en given form. I Den magiska kulan sker det genom att 

fyra bokstäver bearbetas i en följd därefter finns sidor med repeditionsövningar. I 

Trulles språkstege sker det i from av fem moment/stegpinnar som ska avslutas för att 

nästa moment ska påbörjas. I slutet av boken finns ett protokoll i from av en stege. 

Barnen ska enligt materialet måla varje stegpinne allt eftersom momenten avklaras.  

 

I den magiska kulan är övningarna kopplade till specifika bokstäver och bokstavsljud. 

Det finns uppgifter där barnen ska forma den specifika bokstaven och söka den 

specifika bokstaven i en text eller bild. Barnen ska vid några övningar skriva ord som 

ska innehålla bokstaven eller skriva bokstaven i ett redan färdigt ord som saknar 

bokstaven. Övningar direkt kopplade till bokstäver återfinns inte i Trulles arbetsbok. I 

Trulles arbetsbok är uppgifterna bilder som ska hjälpa barnen att öva de moment som 

finns. I uppgifterna för de moment som finns övas barnen att urskilja vilka ord eller 

bilder som rimmar med varandra, de ska fortsätta en bildserie, se vilka bilder som 

föreställer lång samt korta ord, dela upp sammansatta ord och fylla i hur många 

stavelser ett ord eller en bild innehåller. 

 

Övningarna som behandlar ljud i såväl Trulle som Den magiska kulan bygger på att 

barnen ska höra vart ljudet kommer i det ord som bilderna föreställer. Barnen ska höra 

samt avgöra vilka bilder som innehåller ljudet för att utesluta de som inte innehåller 

ljudet. I arbetsboken Den magiska kulan är övningar främst kopplade till de bokstäver 

och bokstavsljud som barnen ska öva. I Trulles arbetsbok handlar det främst om att 

utifrån en bild lyssna efter ljud. Det förekommer uppgifter där barnen ska koppla första 

bokstavsljudet med en annan bild som börjar på samma bokstavsljud. Vid den övningen 

visas även bokstaven. 

 

Gemensamt för de båda böckerna är de sätt som barnen ska besvara och lösa 

uppgifterna vilka är genom att ringa in och dra streck. En viss skillnad tycks finnas då 

det i Den magiska kulan förekommer uppgifter som ska lösas genom att skriva 

bokstäver och/eller bilda ord, det återfinns inte i Trulles arbetsbok. Där ska vissa 

uppgifter besvaras genom att barnen ska färglägga de bilderna som motsvarar övningens 

uppgift.  

4.2.3 Analys av form och innehåll 

Den magiska kulan följer likt tidigare beskrivning mer ett syntetiskt perspektiv som 

bygger på att språkljuden är det första som barn behöver lära sig. Enligt 

förlagsförfattarna Felth Sjölund och Andersson (2011) ska barnet få upptäcka och 

utforska språkljuden och de bokstäver som betecknar dem. Det skiljer inte från 
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Lundberg syn på lärande där avkodning och inkodning är de första västentliga delarna i 

barns sätt att läsa sig läsa och skriva som också förespråkar övningar med bokstavsljud 

och bokstäver (Lundberg, 2008). Dess form som visar bokstavsljud och bokstäver 

återfinns likaså i innehållet där övningarna grundas från att forma bokstäver och lyssna 

efter bokstavsljuden. Trulles arbetsbok visar däremot mer skillnad i relationen form och 

innehåll. Enligt Bryntse och Plamkvist (1999), författarna till arbetsboken Trulle, ska 

arbetet med Trullematerialet börja genom att läraren läser berättelsen om Trulle där 

barnen introduceras till figuren Trulle och hans värld. Därefter fortsätter arbetet med 

samtal och eget arbetet. Författarna menar att arbetet ska göras genom lek. Det faktum 

att samtal och lek beskrivs och att arbetsbokens form slutar i ljud liknar ett analytiskt 

perspektiv på lärande. Det handlar om kommunikativa och meningsskapande funktioner 

där Liberg (1990) menar att det ska ligga till grund för att lära barn läsa och skriva. 

Granskas arbetsbokens innehåll visas ett annat perspektiv. Momenten Meningar ger 

sken av att få förståelse för en helhet i språket och inte bara delar av ett språk. Vid de 

andra momenten övas barnen mer till att lyssna på hur orden låter samt visa hur vårt 

språk är uppbyggt i stavelser, långa/korta ord, långa/korta bokstavsljud. Det är övningar 

som mer handlar om tidiga regler för att slutligen kunna stava rätt. Det talar mot ett 

analytiskt perspektiv på lärande. Det tycks likaså som om övningar med ljud är mer 

viktiga då det momentet innehåller flest antal sidor jämfört med de andra momenten. 

Övningar i de båda arbetsböckerna handlar om att göra rätt, möjligheter till olika svar 

utifrån barnens egna begreppsvärld och associationer finns inte i lika bred omfattning. 

4.3 Resultatanalys av bilder 

4.3.1 På vilket sätt används bilder 

Båda arbetsböckerna grundas kring sina bilder. Arbetsböckerna är beroende av de bilder 

som finns för att uppgiften ska kunna genomföras. Då menat att bilden ska avläsas för 

att barnen ska kunna göra uppgiften. Bilderna i de båda arbetsböckerna föreställer såväl 

föremål som djur som mat och frukter. Den text som beskrivs i arbetsböckerna är 

instruktioner till uppgifterna. Instruktionen består av kortare meningar som berättar vad 

eleven ska göra. Texten är beroende av bilderna på det sätt att instruktionen berättar vad 

barnet ska göra, exempelvis Lyssna efter Oo, Ringa in Oo där bilderna föreställer olika 

föremål och djur som både innehåller Oo och som inte innehåller Oo. Barnen ska med 

andra ord använda bilderna för att besvara instruktionen. Utan bilderna i uppgiften kan 

uppgiften inte utföras på det sätt som instruktionen lyder och omvänt. Bilderna som 

visas i Trulles arbetsbok rörande momentet meningar tycks avvika från tidigare 

beskrivning då dessa bilder visar händelser. Bilderna visar något som Trulle gör. Det är 

bildserier med olika händelseförlopp.  
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Bild 1. Bilden är hämtad ur Trulles språkstege (1999) s. 12. Författare: Bryntse & Palmkvist. Illustratör: 

Anna Friberger 

 

4.3.2 Bildernas funktion 

Utifrån den granskning som genomförts tycks bilderna i materialen inte enbart fylla en 

funktion. Därför har funktionerna inordnats i fyra kategorier. 

Bilder som förtydligande av uppgift 

I båda arbetsböckerna används bilderna i syfte att ge stöd. Barnen ska exempelvis i Den 

magiska kulan tolka bilden för att förstå vilket bokstavsljud eller bokstav som ska 

tränas. Bilden fungerar också som ett sätt att ge stöd till instruktionerna som finns. 

Genom bilden ges ledtrådar till vad barnen ska göra vid uppgiften.  

Bilder i kombination med text 

Bilden ska i sig symbolisera ett ord som ska övas. Det förekommer bilder som inte är 

tydliga med just den funktionen. Bilderna kan istället vara fina och symbolisera något 

humoristiskt. Dess funktion att ge ledtrådar eller symbolisera ett ord som ska tränas är 

med andra ord inte den enda funktionen. Instruktionerna till bilderna beskriver vad 

barnen ska göra och bilderna symboliserar något som avviker från uppgiftens syfte. 

Flera bilder i Trulles språkstege går under denna titel, några exempel är en lådbil som 

åker åt ett visst håll, en fin stad samt en bild på en mus som packar en väska. Uppgiften 

till dess bilder är att avgöra vilka bilder som innehåller u och y ord.  

                

  
Bild 2. Bilderna är tagna ur arbetsboken Trulles språkstege (1999) s. 12. Författare: Bryntse & Palmkvist. 

Illustratör: Anna Friberger 
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Bild 3. Bilderna är hämtade ur Den magiska kulan (2011) s. 36 Författare: Felth Sjölund & Andersson 

Illustratör: Nathalie Uppström 

 

Bild 3 visar fyra frukter som innehåller bokstäver. Eftersom bilderna i uppgifter innan 

denna i Den magiska kulan kan ge en ledtråd till de bokstavsljud eller bokstäver som 

kan denna bild förvilla. Instruktionen lyder att barnen ska ta en bokstav ur varje frukt 

för att bilda ord. Bokstäverna kan inte bilda namnet på någon av frukterna. Bild 3 visar 

en bild som går ifrån funktionen att föreställa ledtrådar till texten.  

Bilder som stöd? 

Av de bilder som studerats fyller vissa inte enbart en funktion. I båda arbetsböckerna 

finns bilder som ska tolkas på ett sätt för att uppgiften ska kunna besvaras. Bild 3 visar 

några av de bilder som finns i båda arbetsböckerna och kan associeras olika. 

          

 
Bild 4. Bilderna är hämtade ur Den magiska kulan (2011) s. 24 Författare: Felth Sjölund & Andersson 

Illustratör: Nathalie Uppström samt ur Trullles språkstege (1999) s. 38, 39, 40 Författare: Bryntse & 

Palmkvist. Illustratör: Anna Friberger 

 

Likaså finns bilder som har underliggande syften. I den magiska kulan finns en 

återkommande bild som föreställer ett hus med två våningar, visas i Bild 5, där båda 

våningarna innehåller djur, objekt. Genom att utläsa och ringa in objekt/djur 

innehållande ett specifikt bokstavsljud övas barnen att lyssna efter bokstavsljudet.  
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Bild 5. Bild och textsidan är hämtad ur Den magiska kulan (2011) s. 29 Författare: Felth Sjölund & 

Andersson. Illustratör: Nathalie Uppström  

 

Husets övervåning innehåller djur/objekt som har korta bokstavsljud, så som en /e/ 

lefant och undervåningen innehåller djur/objekt som har långa bokstavsljud, så som en 

kam/e/l. Instruktionen till bilden ger ingen information att uppmärksamma denna 

koppling. De två symbolerna vid husets kortsida ska visa vilka bilder som hör till vilket 

ljud. Det finns ett antagande kring att barnen ska förstå symbolerna och att symbolerna 

ska hjälpa barnen att förstå att det rör sig om långa och korta ljud.  

 

En övning i Trulles arbetsbok tränas barnen att para ihop bilder som slutar på samma på 

samma ljud, bokstavsljud. Övningen har ett underliggande syfte, på den ena sidan övar 

barnen att parar ihop långa konsonanter, konsonanter som går att hålla ut, s, m, l medan 

de på den andra sidan övar korta konsonater, så som g, t, d. Barnen övas att höra 

skillnaden mellan dessa ljud vilket också har betydelse när de ska stava ord.  

Antagande kring språk 

Instruktionen lyder, Dra streck från fru Näbbmus till u-orden.       

 
Bild 6. Bilden är hämtad ur Trullles språkstege (1999) s. 40. Författare: Bryntse & Palmkvist. Illustratör: 

Anna Friberger  
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I uppgiften utifrån Bild 6 ska barnen lyssna efter och avgöra vilka ord/bilder som 

innehåller u. Det finns ett antagande att barnen ska ha förståelse för vilket ljud 

bokstaven u har. Det finns likaså ett antagande kring att barnen kan förstå bilden på 

citronen och kunskap kring det svenska ordspråket, sur som en citron. Uppgiften blir på 

så vis också otydlig om barnen ska koppla bilden med ordet sur eller citron. 

 

 
Bild 7. Bilden är hämtad ur Trullles språkstege (1999) s. 4. Författare: Bryntse & Palmkvist. Illustratör: 

Anna Friberger 

 

För att alla barn ska kunna utföra denna uppgift som visas i Bild 7 måste de ha en 

förförståelse av att riset är ett påskris som hör till en svensk tradition. Lika så finns ett 

antagande att barnens ska se att det är hudrasen tax på bilden och inte en hund eller en 

råtta istället för en mus eller en påtta och inte en rumpa.  

  

 
Bild 8. Bild och textsidan är hämtad ur Den magiska kulan (2011) s. 103. Författare: Felth Sjölund & 

Andersson. Illustratör: Nathalie Uppström 

 

I uppgiften som visas i Bild 8 ska barnen avgöra vilka c-ord som låter som 

bokstavsljudet s eller bokstavsljudet k. Barn ska kunna göra den kopplingen oavsett om 
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de arbetat med bokstävernas bokstavsljud. Det finns ett antagande att barnen redan ska 

ha förståelse för vad exempelvis clown, camping och/eller cirkus är. Likaså ska barnen 

avgöra vilka ord som är namn eller inte. I Den magiska kulan finns inte enbart bilder 

och ord kopplade till den specifika bokstaven och bokstavsljudet. Det finns med andra 

ord ett antagande att barnen ska avgöra vilka som hör till uppgiften och vilka som inte 

gör det oavsett om de hunnit arbeta med den bokstaven eller inte.  

4.3.3 Analys av bilderna 

Melander (1999) menar att texternas utformning och innehåll kan bidra till att skapa ett 

onödigt avstånd mellan författaren och läsaren när författarens förgivettaganden missar 

hur skolbarn associerar, tänker och vilka erfarenheter barn har som ligger till grund för 

deras intressen. I båda arbetsböckerna finns såväl uppgifter med antaganden kring 

barnens språkliga kunskaper som antaganden kring hur barnen ska associera bilder. Om 

barnen saknar förståelse för det de ser uppfattar de inte bildens tecken och bilderna 

bidrar inte till att ge barnen leddtrådar. Nordström (2006) menar att om vi ska kunna 

uppfatta en bild med dess innehåll måste vi kunna koppla det till något vi varit med om, 

något vi har erfarenheter av. De barn som exempelvis kan rimma och/eller exempelvis 

tidigare rimmat förstår vilka bilder som rimmar och hjälps av bilden till skillnad från de 

som inte har dessa kunskaper och/eller erfarenheter. För dessa barn kan en råtta 

associeras med en mus.  

 

Bilder på såväl rosor, vevar, silar och fat som visas i Bild 4 samt Bild 7 symboliserar 

ord som kan ligga utanför barnens egna begreppsvärld. Leimar (1974) menar att läsläror 

och annat förlagsutgivet läsmaterial kräver att barnet ska tolka bilden rätt, ofta till att 

svara mot en specifik bokstav eller ett ord/begrepp. Det speglas även i de arbetsböcker 

som granskats. Materialet förutsätter att barnen ska relatera bilden av en ros som en ros 

och inte en blomma, att en skål är en skål, inte en tallrik, att en äldre vedspis är en spis 

och att en ål är en ål, inte en orm. Likt tidigare beskrivning hjälper bilderna de barn som 

redan börjat få förståelse vad uppgiften behandlar. Det finns en tanke om vad som är 

rätt, först då barnen tolkar rätt blir de hjälpta av bildernas pekande ledtrådar (Leimar, 

1974). Om ett barn inte kan koppla bilden till något de har erfarenheter av, tidigare 

provat eller har kunskap om kan bilderna förvilla och uppgiften förlora sitt syfte.  
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5 Sammanfattande slutsatser 

De två arbetsböckerna som studerats visar såväl likheter som skillnader. 

Arbetsböckernas uppbyggnad skiljer sig i sin form medan likheter finns i 

arbetsböckernas innehåll. Trulles arbetsbok tyck i sin form följa en mer analytisk syn på 

lärande till skillnad från den magiska kulan som mer tydligt utgår från ett syntetiskt 

perspektiv på lärande. Arbetsboken Trulles uppbyggnad börjar i en berättelse som ska 

berättas och momenten som inte har sin start i bokstavsljud. Det finns moment som 

visar på en helhet av språket för att slutligen öva språkets minsta beståndsdel, ljud. 

Innehållet i de båda arbetsböckerna är lika varandra då det handlar om att göra rätt. 

Arbetsböckernas uppgifter söker ett rätt svar. Barnen övas i att forma bokstäverna i Den 

magiska kulan och övas i båda arbetsböckerna att lyssna till ljuden i olika bilder och 

ord. Det sker genom olika uppgifter beroende på vilken bok som används. Eleverna ska 

i de båda materialen besvara uppgifterna på liknande sätt genom att ringa in eller dra 

streck.  

 

Bilderna utgör grunden i materialet där instruktionen och bilden är beroende av 

varandra för att få förståelse för vad barnen ska göra vid uppgifterna. Bilderna i de båda 

arbetsböckerna symboliserar ord som barnen ska öva för varje uppgift och föreställer 

framförallt djur, föremål, mat och frukter. Det finns likaså bilder och texter som visar 

antaganden kring barns språkliga kunskaper. Det är antaganden både kring hur bilder 

ska tolkas på ett riktigt sätt och om kunskaper kring begrepp samt ord. För att kunna 

besvara uppgifterna gynnas de som redan har förståelse för innehållet eller redan kan 

uppgiften vilket bidrar till att elever med annan kulturell och/eller språklig tillhörighet 

påverkas.  
 

Studien som genomförts kan inte tolkas som en ensidig sanningstrogen bild av hur det 

ser ut på alla skolor och i alla förskoleklasser då bitar förbisetts i denna studie och 

studerats utifrån en begränsad materialinhämtning. Studien ger endast svar på hur det 

ser ut i dessa två läromedel och visar konsekvenser det kan få för endast de elevgrupper 

som möter de två läromedlen. Därav ges snarare möjlighet till fler intressanta 

frågeställningar och vidare studier än svar. 
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6 Diskussion 

Enligt Skolverket (2011a) ska förskoleklassens verksamhet arbeta för att förbereda 

barnen inför skolans verksamhet. Barnen ska utveckla förmågan att använda det svenska 

språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Genom de gemensamma uppdragen 

för såväl förskoleklass som skola ska barnen genom rika möjligheter att samtala, läsa 

och skriva få möjlighet att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga 

(Skolverket, 2011a). Förskola och skola har över tid följt olika traditioner med olika 

grundsyn på lärande och undervisning. Skolans uppdrag har alltid handlat om formell 

undervisning. Förskolan däremot har av tradition betonat betydelsen av informellt 

lärande och lek. 

 

Syftet med undersökningen är att, via granskning av två arbetsböcker undersöka vilken 

grundsyn på lärande och undervisning som speglas via materialen. Den ena är enligt 

rekommendationer från förlaget avsedd för barn i förskoleklass, den andra arbetsboken 

är avsedd för elever i årskurs 1. Arbetsuppgifternas innehåll är i de båda böckerna 

jämförbara. Det är svårt att se hur det ena materialet är mer anpassat till den ena eller 

andra verksamheten. Med materialet tränas barnen att höra rätt, få förståelse för tidiga 

grammatiska principer samt att tolka bilder rätt för att kunna identifiera ett ord eller en 

mening. Även om lärarhandledningen ger signaler om en analytisk hållning innehåller 

de två arbetsböckerna färdighetstränande uppgifter med tydliga syntetiska inslag. 

Barnen/eleverna ska visa att de förstår vad de läser genom att dra streck, ringa in ord, 

kryssa för rätt alternativ, måla bilder och forma enskilda bokstäver. Överlag finns ett 

starkt fokus på ljudträning i båda böckerna men mer tydligt beskrivet i den ena boken. 

Oavsett arbetsböckerna vänder sig till förskoleklass eller skola finns tydliga inslag av 

traditionell, formell lästräning. Skrivande uppmärksammas överhuvudtaget inte i 

materialet.  

 

Bilderna som används är stereotypa och enkla. De används huvudsakligen för att lotsa 

barnet till rätt associationer, i själva verket till rätt ljud eller rätt ord. Symmetri eller 

parallellitet eftersträvas enligt Nikolajevas och Rhedins beskrivning av böcker där bild 

och text ska användas synonymt. Problemet är att barnen måste veta vilket ord som 

avses för att hitta den bokstav eller det ljud som efterfrågas. 

 

Materialet avsett för sexårsverksamheten bekräftar Fast (2007) och Skoogs (2012) 

misstankar att undervisningen i förskoleklass allt mer riktas till fasta 

undervisningstillfällen. Även Morsing Berglund (1994) ger exempel på hur 

förskollärare låter barnen använda skolförberedande arbetsböcker vilket ger intrycket att 

lärandet ska ske vid ett speciellt tillfälle. Materialets utformning bekräftar Skoog (2012) 

när hon beskriver att undervisningen i förskoleklassen tenderar att fokusera på 

skriftspråkets formaspekt i formella undervisningssituationer. Kan det finnas en risk att 

kombinationen av pedagogens förväntningar på sitt yrke samt viljan att barnen ska vara 
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förberedda inför skolan, kan bidra till att äldre traditioner från skolan förflyttas till 

förskoleklassen?  

 

De arbetsböcker som pedagogerna sätter i händerna på barnen riskerar att innehålla 

likartade arbetsuppgifter som de sedan möter i skolan. När lärare använder 

förlagsutgivna läs- och skrivförberedande material får det inte finnas risk att barnen i 

själva verket visar sig gå sexårsverksamheten i repris när de börjar skolan. Framförallt 

blir frågan om vilken typ av lärande som efterfrågas? Liberg (1993) menar att 

färdighetsövningar finner sitt syfte om det finns ett innehåll som är integrerat med 

barnets egna språkliga begreppsvärld. Hur svarar detta med det innehåll som granskats?  

 

Likt den kritik som riktats mot ett läromedel för dess strukturerade och styrda innehåll 

återfinns också i denna granskning tydligt givna arbetsgångar. I de arbetsböcker som 

studerats ska alla barn genomföra moment och öva genom arbetsformer som påbörjas 

samtidigt, som ska avslutas samtidigt och repeteras. Utifrån de övningar som studerats 

syftar innehållet mer om att uppgifterna ska bli gjorda och att grundligt öva eleverna i 

det innehåll som arbetsmaterialet erbjuder. Frost (2009) är kritisk till användandet av 

läromedel just av den anledning att de är utformade för att passa för och användas av 

alla oavsett var eleven kunskapsmässigt och färdighetsmässigt befinner sig. Alla elever 

gynnas inte av det. Det kan också få konsekvenser för hur eleverna ser på sitt egna 

lärande och hur de fortsättningsvis motiveras till att utveckla såväl läs- som 

skrivkompetens.  

 

Var finns utrymme för upptäckt, lekfullhet och nyfikenhet i ett alltför strukturerat 

arbetsmaterial där alla elever förväntas befinna sig på samma nivå och klara av att följa 

samma arbetsgång? Var finns möjligheten till att använda språk, läsning och skrivande 

som ett sätt att mötas och kommunicera? Vad händer när den tidiga läs- och 

skrivträningen laddas med en förväntan på att det skrivna språket handlar om att du 

antingen gör rätt eller fel? Till och med i mötet med bilder får barnen som använder 

dessa arbetsböcker lära sig att rikta uppmärksamheten på rimord, långa korta ord och 

uttala skillnader i bokstavsljud. De är ju redan bekanta med bilderböckernas bilder som, 

om de tillåts, väcker nyfikenhet och fantasi. Bilder kan användas som stöd i 

undervisningen för dess möjlighet att bidra till att motivera eleverna att skriva eller läsa, 

men de måste användas med en vetskap om att de är tolkningsbara. Bilder måste 

användas på bildens villkor. Bryntse och Plamkvist (1999), författare till arbetsboken 

Trulle, menar att materialet innehåller roliga bilder, de skriver [...] "roliga bilder väcker 

fantasin och gör att Trulles värld blir rolig att återkomma till"(s. 1). Som lärare behöver 

vi fundera vad dessa roliga bilderna har för syfte och hur de ska användas. Om bilder 

begränsas och krymps till att föreställa mos, ros, ram, åtta, potta, råtta och apa som 

arbetsböckernas bilder föreställer begränsas också möjligheten till nyfikenhet och 

upptäckarglädje. Att upptäcka något görs inte på ett visst sätt, det sker med vilja och 
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inspiration. Hit och dit, upp och ner fram och tillbaka, aldrig genom att alla förväntas 

klättra på samma sätt.  

 

Det är viktigt att lärare hittar sätt att arbeta med språkutvecklande aktiviteter som 

motiverar och stimulera barnets arbete. Det kan sannolikt ske med eller utan 

arbetsböcker, men läraren måste själv vara medveten om sina val och strategier. Studien 

avser inte att säga emot att använda läromedel i undervisningen. Däremot lyfts 

betydelsen av att lärare har kunskap om vilka indirekta val de gör genom att använda ett 

specifikt material. Det är helt upp till den enskilda läraren hur han/hon väljer att arbeta 

för att gynna barnens/elevernas läs- och skrivutveckling och då med förankring i de 

styrdokument som gäller. Idag finns ett regeringsförslag på en obligatorisk förskoleklass 

vilket också kan komma att påverka dess uppdrag men visar behovet av tydligare 

riktlinjer för hur verksamheten är tänkt att fungera. Syftet som jag ser det är att 

möjliggöra en gemensam förberedande grund för alla barn inför skolstarten. Det väcker 

i sin tur frågor som handlar om vad barnen ska förberedas inför och hur. 

 

Frågor som också uppkommit genom denna studie är hur samarbetet ser ut mellan 

förskolklassen och skolan. Studien visar att när barnen använder arbetsböcker riskerar 

de att möta de liknande övningar under två års tid. Vad vet förskoleläraren och läraren 

om varandras verksamheter? Hur kan samarbetet utvecklas för att gynna eleverna. 

Vilken gemensam grundsyn kan delas och var går den isär? Idag finns en 

grundskolelärarutbildning med inriktning mot förskoleklass och skolåren 1-3. Med 

denna utbildning finns möjlighet för läraren att arbeta såväl i förskoleklass som i skolan 

samt möjligheten för lärare att följa barnen i övergången mellan verksamheterna. 

Kanske kan utbildningen bidra till nyutbildade lärare medvetet kan verka för att 

arbetssätt och arbetsformer knyts ihop och bygger på varandra med genomtänkta 

arbetsmaterial.  

 

Kanske är arbetsboken som en ö i havet, alltså skild från såväl barnet som verksamheten 

och varken anpassade till barnet eller till verksamheten. Precis som en ö vars mark inte 

är förankrad i det fasta landet finns arbetsboken bara i undervisningen. Kanske har den 

till och med en självskriven plats där och innehåller otydliga riktlinjer för hur barn kan 

motiveras samt få förståelse för skrivandets och läsandets funktion. Arbetsboken kan 

ses som en ö utan koppling till land, i ett i övrigt okänt hav av bokstäver.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

Båda framsidorna på de förlagsutgivna arbetsböckerna. 
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Bilaga 2  

En av de sidor som innehåller visuella övningar. 

 

 
  



38 
 

Bilaga 3.  

Första sidan för momentet Rim i arbetsboken Trulle. 
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Bilaga 4 

Första sidan för bokstaven O. 

 

 
 


