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I Arbetsbok 1 följs läsebokens läsövningar upp i sjok, se hänvisningen 

på varje sida i Arbetsbok 1. Hänvisningarna finns också här i lärarmanualen.  

Orden i läsövningarna i Läsebok 1 bearbetas i övningar som befäster orden 

och som förtydligar språkliga strukturer. I Läsebok 1 är läsningen i fokus,  

i Arbetsbok 1 skrivandet.  

Eleven kan behöva hjälp med att tolka bilderna. Inled därför varje övning 

med att gå igenom bilderna med barnen innan de startar med en övning.  

I det här materialet preciseras vilka ord bilderna illustrerar i varje enskild  

övning.  
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Fram till och med Läsövning 11 i Läsebok 1 tränas läsning med både  

versaler och gemener. Därefter sker läsningen med bara gemener.  

I arbetsboken tränas kopplingen mellan versal och gemen fram till och  

med övning 20 (som bygger på läsövning 10–11 i Läsebok 1). Målet är  

att eleven ska kunna läsa ord och texter med bara gemener, men eleven  

behöver också bli säker på versalerna. De elever som inte befäst de  

hitintills bearbetade bokstävernas gemener behöver träna dem  

tillsammans med språkljuden parallellt med övningarna i Läsebok 1  

och Arbetsbok 1. 
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För varje introducerat bokstavsljud tränas ljudanalys, eleven får lyssna  

efter det aktuella ljudet i ett ord och identifiera var i ordet ljudet finns.  

Om eleven inte klarar ljudanalysen kan det bero på att eleven antingen  

har svårigheter med ljudsegmenteringen eller svårigheter med att  

uppfatta det aktuella språkljudet i sig. Ljudanalyserna fungerar därför  

som diagnoser för att se om eleven ljudsegmenterar och om eleven  

identifierar det introducerade språkljudet. 
 
 
 
 

 
 

Huvudfokus  i Arbetsbok 1 ligger på att skriva ord. Eleven skriver: 

● ord med versaler och gemener 

● ord från Läsebok 1, enbart ljudenligt stavade ord 

● i korsord 

● hela meningar. 
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Skrivandet är utgångspunkten i Arbetsbok 1, men även läsförståelse  

tränas mot slutet av boken. 
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Övningen bygger på läsövning 1–3 i Läsebok 1.  

Här tränas de bokstäver som hitintills gåtts igenom. Eleven ska koppla 

ihop versal och gemen i den första övningen och i den andra övningen  

med hela ord. Eleven skriver orden som står versalt med gemener.   

I övning 5 skrivs orden tvärtom med versaler utifrån gemener. 

Övningen bygger på läsövning 1–3 i Läsebok 1. 

I ljudanalysen tränar eleven att lyssna efter det aktuella ljudet och försöker 

identifiera var i ordet ljudet hörs: först, i mitten eller sist. Eleven skriver  

bokstaven med versaler eller gemener i rätt ruta. Här är det viktigt att  

eleven får hjälp med att tolka bilderna, så att övningen inte faller på att  

eleven inte förstått vilket ord bilden visar.  

Bilderna visar: 

mor mos 

sol os ros 

lo sol  

ros mor ror 

Övningen bygger på läsövning 1–3 i Läsebok 1. 

Bilderna visar: 

os sol 

ros lo 

ror mos 

so mor 
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Övningen bygger på läsövning 1–3 i Läsebok 1. 

Eleven läser orden och målar alla rutor där det står lo. En del elever  

kommer att behöva läsa varje ord rad för rad medan andra ganska  

snart kommer att urskilja ordet lo som en ordbild. Dessa elever behöver  

inte ljuda varje ord utan kan sökläsa efter ordet lo.  

Övningen bygger på läsövning 4–6 i Läsebok 1. 

De introducerade språkljudens bokstäver befästs med både versaler  

och gemener. I den andra övningen skriver eleven orden med versaler  

(tvärtom jämfört med i övning 1).  
 

Övningen bygger på läsövning 4–6 i Läsebok 1. 

I ljudanalysen tränar eleven att lyssna efter ljudet och försöker identifiera 

var i ordet ljudet hörs: först, i mitten eller sist. Eleven skriver bokstaven  

med versaler eller gemener i rätt ruta. Här är det viktigt att eleven får  

hjälp med att tolka bilderna, så att övningen inte faller på att eleven inte  

förstått vilket ord bilden visar.  

Bilderna visar: 

al sa sal 

mal ras ram 

lo sol mos 

ror ros so 

Övningen bygger på läsövning 4–6 i Läsebok 1. 

I övningen tränas ord med vokalen a som introducerades i läsövning 4. 

Bilderna visar: 

al ras  

mal sal 

sa ram 
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Övningen bygger på läsövning 4–6 i Läsebok 1. 

Här skriver eleven s.k. minimala par (ordpar där bara ett fonem ändras).  

Orden innehåller vokalerna a och o (de två vokaler som hitintills  

introducerats). Här får eleven lyssna efter dem och träna sig i att skilja  

dem åt.  

Bilderna visar: 

ras ros 

ror rar 

sa so 

sal sol 

Övningen bygger på läsövning 4–6 i Läsebok 1. 

Övningen går ut på att läsa orden och identifiera ordet som hör  

ihop med bilden. Det rätta ordet förekommer flera gånger i varje del.  

Bilderna visar: 

al ras 

mal sal 

sa mos 

Övningen bygger på läsövning 4–6 i Läsebok 1. 

I varje ord saknas en vokal, a eller o. Här får eleven pröva sig fram  

vilken av vokalerna i som kan bilda ett ord med bokstäverna. Uppmana  

eleven att när hon/han tror sig ha hittat rätt vokal, skriva in vokalen i  

ordet och dra streck till rätt bild direkt. Då blir övningen självrättande,  

eleven märker om vokalen inte bidrar till rätt ord.  

Övningen bygger på läsövning 7–9 i Läsebok 1. 

Eleven befäster bokstäverna med versal-gemen på de senast introducerade 

språkljuden. 
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Övningen bygger på läsövning 7–9 i Läsebok 1. 

I ljudanalysen tränar eleven på att lyssna efter ljudet och försöker  

identifiera var i ordet ljudet hörs: först, i mitten eller sist. Eleven  

skriver bokstaven med versaler eller gemener i rätt ruta. Här är det  

viktigt att eleven får hjälp med att tolka bilderna, så att övningen  

inte faller på att eleven feltolkat dem.  

Bilderna visar: 

ler el ser 

mes mer res 

mal ram al 

sal sa ras 

Övningen bygger på läsövning 7–9 i Läsebok 1. 

De lästa orden i Läsövningarna 7–9 befästs med skrivande. Orden  

innehåller vokalerna a och e: 

Bilderna visar: 

sal al el 

ser mer mal 

ler ram mes 

Övningen bygger på läsövning 7–9 i Läsebok 1. 

Övningen går ut på att läsa orden och identifiera ordet som hör ihop  

med bilden. Det rätta ordet förekommer flera gånger i varje del. 

Bilderna visar: 

ler mes mal ser mer al 

Övningen bygger på läsövning 7–9 i Läsebok 1. 

Uppmärksamma eleven på att orden i korsord inte bara skrivs från  

vänster till höger utan också uppifrån och ner. Visa för eleven pilarna  

som anger riktningen. I korsord används också enbart versaler, så här  

tränar eleven att skriva ord med enbart versaler.  
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Det övre korsordet innehåller ord med vokalerna o och a: 

mor ros mos sal ram al ras sol 

Det nedre korsordet innehåller ord med vokalerna a och e: 

mer ser res mal mes ram ler ras 

Övningen bygger på läsövning 10–11 i Läsebok 1. 

Eleven befäster bokstäverna med versal-gemen på de senast introducerade 

språkljuden. 

Övningen bygger på läsövning 10–11 i Läsebok 1. 

I ljudanalysen tränar eleven att lyssna efter ljudet och försöker  

identifiera var i ordet ljudet hörs: först, i mitten eller sist. Eleven  

skriver bokstaven med versaler eller gemener i rätt ruta. Här är det  

viktigt att eleven får hjälp med att tolka bilderna, så att övningen inte  

faller på att eleven inte förstått vilket ord bilden visar.  

Bilderna visar: 

ren ner nos 

al lin 

sil ris is  

lin mil 

Övningen bygger på läsövning 10–11 i Läsebok 1. 

Alla orden har artikeln en. Ordbilden en befästs tillsammans med  

orden i skrivande.  

Bilderna visar: 

nos en mal 

mes mil lo 

sil sal ren 

Övningen bygger på läsövning 10–11 i Läsebok 1. 

Övningen går ut på att ljuda orden och identifiera ordet som hör  

ihop med bilden. Om någon elev börjar hoppa över läsningen av orden  
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och ringar in de rätta orden direkt, hindra då inte eleven. Då har eleven  

börjat sökläsa. 

Bilderna visar: 

ren mil 

is ris 

en sil 

Övningen bygger på läsövning 10–11 i Läsebok 1. 

Här tränas ordläsning och ordbilden en. Om övningen upplevs svår  

för någon elev kan eleven börja med att ringa in alla en. Då blir det  

enklare att läsa ordet en som en ordbild och eleven kan  lägga energi  

på att ljuda de andra orden.  

Övningen bygger på läsövning 12–14 i Läsebok 1. 

I ljudanalysen tränar eleven att lyssna efter ljudet och försöker  

identifiera var i ordet ljudet hörs: först, i mitten eller sist. Eleven  

skriver bokstaven med versaler eller gemener i rätt ruta. Här är det  

viktigt att eleven får hjälp med att tolka bilderna, så att övningen inte  

faller på att eleven inte förstått vilket ord bilden visar.  

Bilderna visar: 

vas val av 

te rot vit not 

räv säl nät väv 

Övningen bygger på läsövning 12–14 i Läsebok 1. 

Övningen skriver orden och befäster ordbilden en.  

Bilderna visar: 

räv vev val 

väv rot not 

vas säl sil 
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Övningen bygger på läsövning 12–14 i Läsebok 1. 

Övningen tränar avkodning och läsförståelse. Många ord upprepas  

flera gånger på sidan för att eleven ska kunna lägga fokus på att tolka  

och förstå.  

Övningen bygger på läsövning 15–16 i Läsebok 1. 

I ljudanalysen tränar eleven att lyssna efter ljudet och försöka identifiera  

var i ordet ljudet hörs: först, i mitten eller sist. Eleven skriver bokstaven  

med versaler eller gemener i rätt ruta. Här är det viktigt att eleven får  

hjälp med att tolka bilderna, så att övningen inte faller på att eleven inte  

förstått vilket ord bilden visar.  

Bilderna visar: 

ek lok ko 

rik tak vak 

fe fil fel 

fot fat fet 

Övningen bygger på läsövning 15–16 i Läsebok 1. 

Här får eleven pröva sig fram vilken av vokalerna i rutan som kan bilda  

ett ord med bokstäverna. Utmaningen i övningen ligger i att det finns  

fem olika vokaler att välja mellan, och att ordet måste vara ett djur.  

Uppmana därför eleven att när de tror sig ha hittat rätt vokal, skriva  

in vokalen i ordet och dra streck till rätt bild direkt. Då märker de om  

vokalen inte bidrar till rätt ord.  

Övningen bygger på läsövning 15–16 i Läsebok 1. 

Övningen tränar avkodning och läsförståelse. Många ord upprepas  

flera gånger på sidan för att eleven ska kunna lägga fokus på att tolka  

och förstå.  
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Övningen bygger på läsövning 15–16 i Läsebok 1. 

I korsordet tränas alla språkljud som bearbetats i Läsebok 1. 

Bilderna i det övre korsordet: 

fe mos mes ren ras sil nos is fot fel en te ner 

Bilderna i det nedre korsordet: 

ram ler mer val väv lok os räv ko sal 


