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Abstrakt 
 
Syftet med vårt arbete var att fördjupa oss i några läs- och skrivinlärningsmetoder genom en 
litteraturstudie av syntetiska och analytiska metoder. Vi ville även ta reda på svenska 
respektive finska lärares motiv bakom val av metoder, samt deras tankar kring PISA-
undersökningens resultat (2003) där det framkom att finska elever har en bättre läsförmåga. 
Bakgrunden behandlar följande områden: styrdokument i Sverige och i Finland, svensk läs- 
och skrivinlärnings historia, barnets språk, språklig medvetenhet, filosofers tankar, läs- och 
skrivutveckling, syntetiska och analytiska metoder, samt forskares syn på barns läs- och 
skrivinlärning. Vi valde att utföra en kvalitativ undersökning med förutbestämda 
frågeområden, där följdfrågorna varierade. Intervjuerna genomfördes med tre finska och två 
svenska lärare i år 1–3.  Resultatet visade att de svenska lärarnas motiv var bland annat att 
undervisningen skall vara individanpassad och lustfylld för både elev och lärare, samt ta 
hänsyn till elevers inlärningsstilar, där syntetiska och analytiska metoder används. De finska 
lärarnas motiv var bland annat att det finska språkets uppbyggnad kräver ljud- och 
stavelsemetod för att underlätta elevernas rättstavning, där flertalet lärare använder 
övervägande syntetiska metoder med inslag av analytiska. Våra erfarenheter från detta arbete 
med tanke på vår blivande roll som pedagoger är att språkstimulering är av största vikt redan i 
hemmen och i förskolan med tanke på den kommande läs- och skrivutvecklingen. Hänsyn 
måste tas till elevernas olika utvecklingsnivåer och inlärningsstilar med tanke på metodval 
och arbetssätt. Vårt förhållningssätt till syntetiska och analytiska metoder har förändrats till 
insikten att metoderna går hand i hand.     
 
Nyckelord: 
Språklig medvetenhet 
Läs- och skrivinlärning 
Syntetisk- och analytisk läsläror/metoder
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Inledning 
 
Vi som blivande lärare för tidigare år inser att en av de viktigaste uppgifterna är att lägga 
grunden för elevers läs- och skrivutveckling, för att de ska få en rättvis chans att tillägna sig 
kunskaper i samtliga ämnen i skolan. Kraven på elevernas läsförmåga ökar desto högre upp i 
åren de kommer och språket i texterna blir mer abstrakta vilket medför att eleverna måste ha 
en god läsförmåga för att klara sig i dagens samhälle. I vår utbildning har vi fått ta del av 
olika läs- och skrivinlärningsmetoder och därför vill vi utforska ämnet på en djupare nivå, 
både teoretiskt och praktiskt genom en litteraturstudie. Vi avgränsar oss till några syntetiska 
och analytiska metoder vilka benämns i ett flertal böcker och aktuell forskning. Vi kommer 
även att kartlägga motivet bakom två svenska respektive tre finska lärares val av 
arbetsmetoder och arbetsmaterial i år 1-3, samt ta reda på deras tankar kring PISA resultatet 
genom intervjuer. Intresset av att intervjua svenska och finska lärare väcktes av resultatet i 
PISA 2003 (Programme for International Student Assessment) där det framkom att finska 
elever har en bättre läsförmåga än de svenska. De intervjuade lärarna arbetar på en skola i 
Tornedalen som tillämpar den svenska läroplanen, men däremot är skolans arbetsplan en 
samverkan av både svensk- och finsk kursplan. Vi tror att detta arbete kommer att leda oss till 
nya insikter och djupare förståelse för barns språkutveckling, samt vilka läs- och 
skrivinlärningsmetoder som finns och tillämpas. Vi vill även kartlägga motivet bakom val av 
metoder, samt se likheter och skillnader i svensk kontra finsk undervisningsmetod (-er) och 
för- och nackdelar som förespråkas av forskare. Denna undersökning kommer inte att 
behandla området läs- och skrivsvårigheter. 
 
Bakgrund 

Svenska styrdokument  
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 
under rubriken en likvärdig utbildning står att undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov.  Läraren ska utgå från elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper, där undervisningen ska främja elevens fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling. Vidare står det i skolans uppdrag att språk, lärande och 
identitetsutveckling är nära förknippade. Eleven ska genom rika möjligheter att samtala, läsa 
och skriva få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 
förmåga. (Lpo94)  
 
I kursplanen i svenska, under rubriken ämnets syfte och roll i utbildningen står det att språket 
har en nyckelställning i skolarbetet och att det sker genom kommunikation och samarbete 
med andra. Kunskap bildas genom språket och görs därmed synlig och hanterbar. Vidare står 
det i mål att sträva mot att skolan ska i sin svenskundervisning sträva efter att varje elev 
utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och att de kan, vill och vågar uttrycka sig i 
många olika sammanhang. Genom skrivandet och talet tar eleven in olika sätt för tänkande, 
lärande, kontakt och påverkan, samt utveckla sin förmåga att skriva läsligt för hand och att 
använda datorn som hjälpmedel. I ämnets karaktär och uppbyggnad står det att eleven via 
språket kan erövra nya begrepp och lära sig se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt 
och värdera, samt förmågan att reflektera och att förstå omvärlden växer.  
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Följande citat från grundskolans kursplan i svenska uttrycker vikten av språkets olika former 
och hur det utvecklar elevernas språkfärdigheter. 
 

När eleverna använder sitt språk – talar, lyssnar, läser, skriver och tänker – i meningsfulla 
sammanhang, kan de utveckla goda språkfärdigheter. Genom att använda språket lär sig 
eleverna att behärska situationer som ställer olika språkliga krav på inlevelse, utförlighet 
eller formell korrekthet. (http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx? sprak=SV&ar=0506& 
infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087, 12 December 2005) 

Finska styrdokument 
Enligt Opetushallitus (Utbildningsstyrelsen), www.oph.fi under rubriken Uppgiften inom den 
grundläggande utbildningen står det att varje elevs språkliga och kulturella identitet och 
modersmålsutveckling ska stödjas. Vidare under rubriken Finska som modersmål poängteras 
att elevens modersmål är grunden för lärandet och bör därför beaktas i undervisningen, 
språket är ett redskap och ett föremål för inlärning. Det centrala i årskurs 1-2 är att man 
fortsätter med språkundervisningen i modersmålet på så sätt som den redan inletts i hemmet 
och förskolan. Läraren bör ta hänsyn till att eleverna kan befinna sig på olika nivåer i 
inlärningsprocessen. Under rubriken Eleven utvecklar sina läs- och skrivfärdigheter genom att 
lära sig tekniska baskunskaper i att läsa och skriva och begrepp som är viktiga i läs- och 
skrivinlärningen; insikter i att öva och regelbundet läsa och skriva. Den finska 
utbildningsstyrelsen poängterar vikten av att utveckla elevernas språk genom att de får lyssna 
på högläsning, bekanta sig med det skrivna språket och läsa litteratur. Detta stimulerar 
ordförrådet och uttrycksförmågan, samt fantasin. Eleven ska i samband med texter vänja sig 
vid olika begrepp som bokstav, språkljud, ord, stavelse, sats, olika skiljetecken, rubrik, text 
och bild. (www.oph.fi, 12 December 2005)  

Svensk läs- och skrivinlärningshistoria 
I boken Barnet, språket och miljön tar Svensson (1998) upp att det redan på 1600-talet var 
viktigt med läskunnigheten i Sverige, där religiösa kunskaper betonades. Det var kyrkans män 
som hade läsundervisning åt barnen, människorna skulle kunna läsa Guds ord från bibeln. 
Pedagogen Comenius var med och utformade läsinstruktioner till Abc-böcker under 1600-
talet i Sverige. År 1723 ålades föräldrarna att lära sina barn att läsa, läskunnigheten 
kontrollerades genom husförhör av prästen. Om föräldrarna inte lärt sina barn att läsa fick de 
betala böter. Bokstaveringsmetoden användes under en lång tid, den inriktande sig på 
bokstavsnamnen som sedan fogades samman till stavelser och ord. På 1800-talet kom två 
metoder, ordbildsmetoden av kyrkoherden Cadmus från Vimmerby, som analyserade textens 
innehåll men fick ingen större genomslagskraft på den tiden. Ljudningsmetoden kom till 
Sverige från Tyskland, metoden byggde på analys av bokstavsljud som sammanfogades. 
Diskussioner om vilken läsinlärningsmetod som bör användas, ljudmetod kontra 
ordbildsmetoden påbörjades redan i slutet av 1800-talet och pågår än idag. År 1842 då den 
allmänna skolplikten tillkom, skulle barnen kunna läsa för att få börja skolan. Kraven på 
föräldrarna ökade och det blev för mycket för många, vilket bidrog till att småskolan infördes 
1858.  
 
I boken Vi lyssnar till barnen som lär sig läsa och skriva benämner Kullberg (1992) att den 
psykolingvistiska metoden av Maja Witting och LTG- metoden av Ulrika Leimar kom på 
1970-talet. Under 1980-talet kom en hel del läse- och läroböcker för nybörjare ut, några av 
dem används även idag. (Kullberg, 1992) 
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Barnets språk 
I handledningshäftet Språklekar efter Bornholmsmodellen av Häggström och Lundberg 
(1994) redogör de för hur barn spontant och omedvetet lär sig tala och förstå sitt modersmål 
enbart genom att vistas i en miljö där språket används naturligt. Människor har en speciell 
modul i nervsystemet som ansvarar för språkliga funktioner med en lång biologisk utveckling. 
Att lära sig läsa är mer komplicerat än att lära sig tala. Skriftspråket är ett mänskligt påfund 
och har en relativt kort historia. En metodisk, medveten eller tydlig undervisning krävs för att 
skriften ska kunna bemästras, där barn behöver vägledning från en vuxen för att förstå på 
vilket sätt skriften återger talet. (Häggström & Lundberg, 1994) 
 
 
Vidare beskriver Lundberg (1984) i boken Språk och läsning att barn sällan får problem med 
skriftspråket i skolan om de vuxit upp i hem med många böcker samt där föräldrarna har 
ägnat mycket tid åt läsning och skrivning, vilket gör dem uppmärksamma på skriftspråkets 
struktur. Högläsning är därför viktigt redan i förskolan eftersom det stimulerar och bidrar till 
att barn på ett naturligt sätt utvecklar sitt språk. (Lundberg, 1984) 
 
I boken Läs- och skrivinlärning benämner Stadler (1998) att det i en skolklass finns olikheter 
bland barnen i den språkliga medvetenheten, vilket kan bero på skillnader i 
språkstimuleringen i hemmen. Det är därför viktigt att redan i förskolan uppmärksamma dessa 
barn för att på bästa möjliga sätt stimulera deras språkutveckling genom bland annat 
högläsning. Med följande citat tar Stadler upp om barnets modersmålsinlärning: 

 
Barnet lär sig tala på sitt modersmål med riktiga satskonstruktioner och rätt intonation utan 
att någon förklarar hur det ska vara. Det tyder på att den mänskliga hjärnan är predisponerad 
för språkinlärning, och att människans medfödda grammatiska förmåga styr utvecklingen av 
talet rätt utan explicit vägledning. (Stadler, 1998, sid. 11)    

 
Svensson (1998) benämner att sexåringen befinner sig i en mycket språklig lekfull fas där 
intresset för slang, rim och ramsor samt nonsensord är stort. Det skrivna ordet blir ett större 
intresse för många barn och skillnader och likheter i det skrivna ordet uppmärksammas. Barn 
börjar förstå att bokstäver innehar en symbolisk funktion och kan ofta tyda texter på enstaka 
skyltar de ser. Barn blir mer medvetna om språket i sjuårsåldern samt att det är en del av 
personligheten, där deras kunskaper utvidgas och innehar en större betydelse vid 
problemlösning och satskonstruktionen. Språkförmågan fortsätter att utvecklas kontinuerligt 
livet ut. (Svensson, 1998) 

Språklig medvetenhet 
Enligt Svensson (1998) krävs en viss intellektuell förmåga för att kunna uppmärksamma 
språkets form. Det är inte lätt att komma underfund med att talet går att dela upp i mindre 
delar eftersom de inte syns. De olika områdena inom den språkliga medvetenheten är enligt 
Svensson (1998) följande: Fonologisk medvetenhet handlar om språkljuden. Detta går att 
stimulera genom språkliga lekar där barn ska rimma, identifiera ljud i orden, bilda ord med ett 
specifikt ljud, ta bort/lägga till fonem, att dela upp ord i fonem och att smälta samman fonem 
till ord.  Morfologisk medvetenhet handlar om ord och hur de kan förändras. Läsinlärningen 
påverkas av en denna medvetenhet eftersom den har betydelse för avkodningen. Om läsaren 
snabbt inser att ett ord börjar eller slutar på en viss förstavelse eller ändelse innebär det att 
läsaren har en god morfologisk medvetenhet. Stavningen underlättas om barn har en 
medvetenhet om varifrån orden har sitt ursprung.  
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Det går inte alltid att höra hur ett ord ska stavas för alla ord stavas inte ljudenligt vilket kan ge 
felaktiga associationer. Språklekar är väldigt bra metoder för att stimulera detta. Några 
exempel på lekar kan vara att hitta på egna ord, identifiera ord i satser, sammansätta två ord 
till ett eller genom att vända på sammansatta ord, ta bort delar av sammansatta ord, identifiera 
stavelser i orden och ta bort eller lägga till stavelser i ord. Syntaktisk medvetenhet handlar om 
hur satser byggs upp. När barn blir medvetna om språkregler sker detta genom att de 
reflekterar över hur de ska prata/pratar. Exempel på språklekar kan vara att de får fylla i ord 
som har blivit utelämnade, avslöja felaktiga ord eller avslöja omvänd ordföljd i meningar. 
Semantisk medvetenhet handlar om satsers betydelse och kan röra sig om varför saker heter 
som det heter t ex att vem har bestämt att ”gris” ska heta ”gris”. Pragmatisk medvetenhet 
handlar om hur språket används i olika situationer. Språklekarna kan handla om att barn får 
reflektera över aspekter på språkets innehåll och avslöja fel i berättelser, dubbeltydigheter 
eller felaktigheter i hopsättning av ord samt att gissa gåtor och berätta vitsar. (Svensson, 
1998) 

Piaget och Vygotskij 
Vygotskijs teori beskrivs av Svensson (1998) att barnet måste ges många situationer att 
umgås, samtala och samspela med andra barn och vuxna i varierande åldrar för att ge 
utmaningar på en nivå som resulterar i inlärning, mognad och utveckling. Om barnet får 
varierande möjligheter att undersöka och vara aktiv i sin omgivning stimuleras språket, vilket 
i sin tur ger mycket att tala om. Piaget och Vygotskijs gemensamma teori om 
begreppsbildning beskrivs vidare av Svensson i följande citat:  
 

Gemensamt för Piaget och Vygotskij är att båda anser att: 
• det krävs en allmän intellektuell förmåga (icke-språklig kognition) för att den språkliga 

utvecklingen ska komma till stånd. 
• kommunikation i vidare bemärkelse (alltså inte bara talat språk) är viktig för 

språkutvecklingen. 
• barnets sysselsättningar och de erfarenheter barnet gör är centralt för språkutvecklingen. 
• vuxna är betydelsefulla för att lära barnet hur språket kan användas. När vuxna svarar 

barn gör de det ofta med samma enkla form och funktion som barnet använder när det 
kommunicerar. De lägger även in en avsikt i barnets kommunikationsförsök. Det har 
stor betydelse att vuxna lägger in en avsikt i barnets kommunikation. På så sätt hjälper 
de barnet att använda språket samt visar på språkets sociala roll. (Svensson, 1998, 
sid.35) 

 
Vidare beskrivs Vygotskijs tankar kring barns skriftspråksutveckling av Svensson (1998) med 
följande citat:  
 

Vygotskij (1982) har visat på en tydlig brytpunkt i barns skriftspråksutveckling då de 
upphör att betrakta skriften som avbildningar av objekt och börjar se den som en avbildning 
av talspråket. Vygotskij menar att barns skrivande härstammar från deras ritande. Skriften, 
bokstäverna, har i ett första stadium samma funktion som barnens tecknande. Barnet har en 
idé om att en viss bokstav symboliserar ett objekt. Därför motsvarar barnets skrivande en 
avbildning av ett objekt eller en händelse. (Svensson, 1998, sid 115) 

 
Vygotskijs reflektioner kring skrivning beskrivs i boken Elevens Värld av Imsen (2000) att 
barn inte nödvändigtvis är medvetna om talspråkets ljudkombinationer samt om vilka 
tankemässiga procedurer som är i användning under språklig aktivitet.  
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När det gäller skriftspråket fordras däremot att barn är medvetna om språket, vad det består av 
och hur de ska sätta orden för att bilda satser, detta på grund av att det muntliga språket är 
mycket olikt det inre talet. (Imsen, 2000) 

Definitioner av läsning och skrivning 
I Nationalencyklopedins Internettjänst, Ne.se definierar Ingvar Lundberg ordet Läsning och 
dess innebörd enligt följande citat:  
 

Läsning - konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och 
omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning 
och förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. 
Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att 
både avkodningen och förståelse fungerar väl. (www.ne.se, 2005-12-05) 
 

Nationalencyklopedins Internettjänst, Ne.se definierar ordet Skrivning och dess innebörd 
enligt följande citat: 
 

Nedteckna (genom att utforma) bokstäver el. andra skrivtecken; vanl. i avsikt att uttrycka 
visst innehåll; för hand med hjälp av penna el. med skrivmaskin, ordbehandlare e.d. 
(www.ne.se, 2005-12-05) 
 

Läs- och skrivutveckling 
Olofssons tankar kring läs- och skrivutveckling beskrivs av Svensson (1998) och hur den kan 
skilja sig hos olika barn. Det finns olika stadier i utvecklingen men alla barn går inte igenom 
alla. Olofssons fyra stadier kring läsutvecklingen beskrivs av Svensson (1998) enligt följande: 
  

• Pseudoläsning – Orden läses som en helhet. Barn kan ”läsa” ordbilden på bland annat 
skyltar, varumärken med mer. Om orden däremot finns i ett annat sammanhang så 
känner de inte igen det och om några bokstäver byts ut i ordet men ser likadant ut så 
reagerar de inte. 

• Logografisk läsning – I detta stadium har barn lättast att läsa ord som skrivits med 
gemena bokstäver eftersom orden får staplar som går upp och ner. De 
uppmärksammar ordens längd, form och specifika bokstäver, känner igen sitt namn till 
exempel på lappar eller skyltar, känner igen bokstäver som finns i mammas eller 
pappas namn, samt uppfattar likartade ord som påminner om det de kan läsa.   

• Alfabetisk läsning – Insikten över sambandet mellan språkljud och bokstäver där barn 
läser via avkodning med hjälp av den fonologiska medvetenheten, vilket till en början 
kan vara krävande, men med träning blir det allt mer automatiskt. Detta stadium 
förekommer hela livet, speciellt vid svåra texter med obekanta ord.  

• Ortografisk läsning – Läsningen sker allt oftare genom att barn ser hela ordet, läser i 
delar eller helhet med hjälp av den morfologiska förmågan. Även om helheten läses så 
är varje bokstav i ordet viktigt. (Svensson, 1998) 

 
Vidare beskrivs Schickedanz syn på typiska drag i barns skriftspråksutveckling beskrivs av 
Svensson (1998) enligt följande: 
 

• Fysiskt samband –Barn försöker se sambandet mellan ett objekt eller en person och 
hur många bokstäver som symboliserar dessa. Till exempel kan barn fundera över om 
en vuxen har fler bokstäver i sitt namn eftersom de är större.  
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• Visuell utformning – Barn börjar få en förståelse för att ord inte symboliserar objektet 
fysiskt och börjar uppmärksamma det visuella genom ordbilder. Vidare börjar barn 
skriva sitt namn, där bokstäver som de inte kan ersätts med andra krumelurer. 

• Stavelsehypotesen – Barn börjar fundera över sambandet mellan det skrivna och 
muntliga uttrycket och få en förståelse av att talade ord går att dela i mindre delar, 
stavelser. När barn sedan skriver gör de det genom att koda ordet i stavelser där de 
skriver med en bokstav från varje stavelse, till exempel ordet leka skriver barn LK. 

• Bokstavskedjan – Barn börjar skriva kedjor av bokstäver och hoppas att de skrivit 
några ord samt att de frågar om vad de skrivit. Barn hittar gärna på egna regler som till 
exempel att de inte får använda för många eller för få bokstäver. Kedjorna med 
bokstäver kan bli väldigt långa och ringla från vänster till höger. Detta beror på att när 
pappret tar slut, fortsätter skrivandet raden nedanför åt andra hållet. 

• Auktoritetsbaserad strategi – Barn upptäcker att det är smartare att fråga hur ord stavas 
eller att skriva av kända ord som finns i omgivningen.  

• Tidig fonetik – Barn bildar egna stavade ord med hjälp av ljudning, som någon vuxen 
instruerat redan i auktoritetsbaserade strategin, detta för att göra kopplingen mellan 
bokstav och ljud tydlig. Ord som barn skriver innehåller mest konsonanter eftersom de 
är lättare att höra där skrivriktningen kan variera.  

• Överföring av fonem – Barn börjar komma till insikt om att ord inte alltid skrivs som 
de låter och att deras ljudbaserade stavning inte alltid leder till det ord som de tänkt,  
samt att deras stavande ord inte överensstämmer med de vuxnas sätt att stava. Barn 
börjar återigen fråga hur ord stavas eller frågar om de skrivit rätt. Det är oftast de barn 
som kan läsa som använder detta sätt. (Svensson, 1998) 

Syntetisk och analytisk metod 
I boken Läsning och läsinlärning beskriver Larson, Nauclér och Rudberg (1992) att den 
syntetiska metoden börjar från delarna/bokstäverna och byggs därefter upp till stavelser eller 
ord. Wittingmetoden (psykolingvistiska metoden) är i Sverige den mest renodlade syntetiska 
metod. Den analytiska metoden börjar däremot med det som eleverna redan kan, nämligen att 
identifiera orden både med och utan hjälp av språkliga ledtrådar. Metoden går från helheter, 
meningar och ord, som sedan delas upp i mindre delar. LTG- metoden, Läsning på talets 
grund är den mest använda och lanserades i Sverige av Leimar. (Larson et al., 1992) 
 
Kullberg (1992) beskriver olika läsinlärningssynsätt som finns kring dessa. Ett holistiskt 
synsätt är när vuxna tror på en helhet och tillämpar ett analytiskt arbetssätt. Denna metod har 
en humanistisk vetenskaplig grundsyn. Ett naturorienterat vetenskapligt synsätt är det 
motsatta förhållningssättet och kallas för det syntetiska.  Detta synsätt har dominerat sedan vi 
fick allmän skolplikt, men det analytiska synsättet har påverkat arbetet i klassrummet. 
(Kullberg, 1992) 
 
Larson et al. (1992) beskriver att det finns hela läromedelspaket som är av mer syntetisk- eller 
analytiskmodell, där tillhörande läseböcker, arbetsböcker, övningsmaterial, ljud- och 
bildband, lärarhandledningar med mera ingår.  Bokstäverna i alfabetet presenteras för det 
mesta en och en. Läseböckernas texter är till en början enkla och korta, med 
satskonstruktioner som är ljudenligt stavade och bilderna ger stöd och ledtrådar till innehållet. 
Vissa ord i texterna lärs in som ordbilder där ingen analys av de enskilda bokstäverna görs. 
(Larson et al., 1992) 
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Läsläror av syntetisk modell 
Vidare beskriver Larson et al. (1992) att arbetet med läsinlärningen inleds några veckor efter 
skolstart med en förberedande undervisning och består ofta av tal-, samtals- och 
lyssningsövningar. Läraren går igenom begreppen bokstav, rad, läsriktning och stavelser, där 
barn även får öva på att uppmärksamma ljud och träna kombinationer av ljud och bild. 
Presentation av bokstäverna sker i en viss ordning med tanke på hur de låter och ser ut, för att 
det inte ska finnas en risk att barnen blandar ihop dem till exempel u och y. Larson et al. 
(1992) beskriver huvudpunkterna vid arbetet med ett ljud enligt följande:  
  

• Ljudet presenteras – samtal kring en bild i läseboken där ord med det aktuella ljudet 
finns eller presentation av bokstaven på en skylt/bokstavsplansch eller presentation av 
läraren som visar föremål eller bilder på föremål med det aktuella ljudet. 
Lärarhandledningarna innehåller beskrivningar på olika tillvägagångssätt. 

• Analys av ljudet – Varje nytt ljud tränas framförallt med två olika analysövningar, om 
det nya ljudet finns i ett ord och var i ett ord ljudet finns, först, mitten eller sist. 

• Presentation, övning och befästandet av tecknets form – Separata alfabetskort där pilar 
visar hur bokstaven ska formas, presenteras ofta i arbetshäftena. Handledningarna 
innehåller varierade sätt på hur barnet ska öva: spåra, med fingret på alfabetskorten, 
skriva i luften och på bänken, på tavlan med våt pensel eller skriva med kritor i stort 
format på A 4- papper. Därefter får barnet övergå till penna och skriva normalstort i 
arbetsbok eller skrivbok. 

• Ordbilder lärs in – Följande ord lärs in som ordbilder: och, att, Hon, hon, Han, han, 
Du, du, Jag, jag, på detta sätt kan barnet fortare lära sig läsa hela meningar. Textade 
ord visas flera gånger så att barnet ska lära känna igen dem. Barnet ska känna igen 
orden som helhet, där ingen ljudanalys tillämpas. 

•  Sammanljudningsövningar – När barnet lärt sig några bokstavsformer och ljud, kan 
de ljuda samman dessa på olika sätt. Sammanljudning och läsriktning övas genom att 
läraren till exempel låter bokstavståg åka från vänster till höger med de aktuella 
ljuden, samtidigt säger barnen ljuden. Fler tillvägagångssätt finns i 
lärarhandledningarna. 

• Laborativt arbete – I samband med arbetet med nya bokstaven i läseboken får barnet 
ofta både muntligt och skriftligt, träna och experimentera med olika begrepp, rad, 
mening, stor eller liten bokstav, punkt, frågetecken. Övningar i att ljuda samman till 
ord och ljudanalysövningar förekommer i vissa övningsböcker. 

• Läsning – Barnet läser texten i läseboken till den aktuella bokstaven eftersom det då 
kommer fram om barnet lärt sig att koppla bokstaven med ljudet och att ljuda samman. 
Detta ska bidra till att barnet ska behärska tekniken på flytande text. 
Läsförståelsefrågor och andra aktiviteter finner läraren i den aktuella handledningen. 

• Skrivning – När barnet tränat på några bokstäver får de skriva några ljudenligt stavade 
ord med dessa. Efter att barnet tränat på flertalet bokstäver i alfabetet är det dags att 
börja skriva egna texter. (Larson et al., 1992) 

Läsläror av analytisk modell 
Larson et al. (1992) beskriver den analytiska principen, där texterna bearbetas från helhet till 
del. Meningsuppbyggnaderna är enkla men ljudstridiga ord används redan från början. Med 
hjälp av detta kan barnen skriva mer sammanhängande texter där innehållet för dem är 
meningsfullt.  
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Larson et al. (1992) beskriver vidare arbetsgången med läsläror av analytisk modell som 
följande: 
 

• Undervisningsförberedelser – Utvecklandet av språket tränas genom tal- och 
lyssningsövningar. Gemensamma upplevelser eller saker som barnet har med sig 
hemifrån diskuteras i grupp, med lärare.  Barnets läsebok innehåller verser som sägs i 
korus, vilket uppmärksammar språkets rytm och bidrar till att barnets högläsning inte 
blir mekanisk och onaturlig.  

• Läseboken –Barnet får pröva på att läsa hela texter, om barnet däremot inte klarar av 
att läsa alla ord själv, hjälper läraren till. Arbetet med texterna i böckerna sker 
antingen på egen hand eller tillsammans med någon.  

• Inlärning av bokstäver – Under hela läsinlärningsskedet pågår bokstavsinlärningen, 
vad bokstäverna heter, hur de låter, ser ut och skrivs, ordningsföljd väljs av barnet och 
övas därefter på ett varierande sätt. Vid den gemensamma bearbetningen av 
läseböckernas texter kan läraren bestämma vilken bokstav som ska tas upp och 
arbetas med. 

• Gemensamma texter – Barnets eget talade språk ska vara utgångspunkt till den första 
läsinlärningen. Texterna i läseböckerna ska kompletteras med gemensamma dikterade 
texter som bygger på barnens samtal kring egna upplevelser och erfarenheter som 
läraren antecknat. Syftet med de gemensamma texterna är att barnen ska förstå vad 
text är och öva upp sin läsförmåga, med hjälp av ett känt textinnehåll. Med hjälp av 
texterna får barnen bekanta sig med nya bokstäver, ord, meningar och läsriktning, 
samt att meningar börjar med stor bokstav och slutar med punkt. De gemensamma 
texterna bearbetas tillsammans, först innehållsmässigt genom att lyssna på texten och 
läsa den tillsammans. Därefter bearbetas språket i texten för att barnen ska få en 
förståelse hur sambandet mellan ord och bokstav ska gå till i sammanläsningen. 
Texterna går även att skrivas ut till varje elev och bearbetas enskilt. I 
handledningshäftena ges anvisningar åt läraren. (Larson et al., 1992) 

Syntetiska metoder 

Wittingmetodens grundsyn 
Larson et al. (1992) benämner Wittingmetodens olika områden där läsprocessen består av två 
delar som kallas symbolfunktion och förståelse. Symbolfunktionen innebär att man i läsningen 
ska tyda tecknen från vänster till höger och i en sammanhängande följd vilket skall resultera i 
en automatisering. Förståelsen går inte att automatiseras och förutsätter en språklig 
kompetens. Skrivprocessen består av symbolfunktionen och innehållsskapande. I skrivning 
innebär symbolfunktionen att man väljer tecknen, ordnar dem från vänster till höger samt 
håller samman och avgränsar teckenföljden för att så småningom bli automatiserad. Idéer, 
erfarenheter och kunskaper samt en språklig uttrycksförmåga behövs i innehållsskapandet och 
går inte att automatiseras. Materialet vid läsprocessen kräver speciella egenskaper som utgörs 
av vokal- och konsonantkombinationer, där dessa övas på ett tekniskt-mekaniskt sätt.  
Kombinationerna får inte bestå av ord, meningar eller text, som har ett givet innehåll. 
Däremot kan en del kombinationer motsvara befintliga ord i svenska. (Larson et al., 1992)  
 
Nyinlärning före läsinlärningen  
Enligt Larson et al. (1992) handlar detta om ett förberedande arbete innan den själva läs- och 
skrivinlärningen börjar och berör arbetet med skriftspråkets uppbyggnad och språklig 
kompetens.  
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Övningar som förekommer kan handla om att uppfatta språkljud samt självständighetsarbete, 
som ska resultera i att eleverna blir medvetna om vad de behärskar. Arbetstakten är långsam 
och ingen läsebok förekommer. (Larson et al.,1992) 
 
I boken Metod för läs- och skrivinlärning av Witting (1985) ges en tydlig bild av vad som 
karakteriserar metodens material och arbetssätt enligt följande citat: 
 

Karakteristiskt för material och arbetssätt är ett successivt uppbyggande och långsamt 
framåtskridande. Eleverna skall kunna ta ett steg i taget och även kunna ligga kvar på en och 
samma övningsnivå, tills de är säkra. (M. Witting, 1985, sidan 54) 
 

Läs och skrivinlärningen 
Metoden enligt Larson et al. (1992) består av två delar där den första behandlar ljudenligt 
tecknade kombinationer och den andra ljudstridig stavning. I den s k nyinlärningen ingår fem 
moment: symbolfunktionsarbete, fritt associerande, fri läsning, fri skrivning och ljudstridig 
stavning. 
 
Symbolfunktionsarbetet 
Larson et al. (1992) benämner att i arbetet med symbolfunktioner lärs först av allt långa 
vokaler in och därefter konsonanten l. Ex. När alla vokaler + l behärskas ges diverse övningar 
för att åstadkomma en automatisering. Sedan följer avlyssningsskrivningen som är ett viktigt 
moment av symbolfunktionsarbetet. En inlärning av konsonanten sker, därefter 
sammanljudning av vokalerna + s och kombinationer av olika automatiseringsövningar och 
sedan införs det fria associerandet som är en del av förståelsearbetet. Symbolfunktionsarbetet 
börjar med en språkljudsanalys. En ljudsaga läses högt i klassen, vilken omfattar flertalet ord 
med det ljud som ska analyseras. Sagan avslutas med ett ord som har en anknytning till det 
aktuella ljudet som slutljud och när eleverna kommit på vilket ljud det handlar om och uttalat 
ljudet rätt, läses sagan upp en gång till, samtidigt uppmanas eleverna att lyssna efter fler 
likartade ljud under sagans gång. När eleverna kommit fram till vilket ljud det handlar om, 
presenterar läraren tecknet för det aktuella ljudet. Efter det att eleverna lärt sig samtliga 
vokaler och konsonanten l är det dags att börja med nästa fas i symbolfunktionsarbetet som 
kallas sammanljudning. Sammanljudningen sker genom att läraren skriver a och l på tavlan 
med ett avstånd på 50 centimeter från varandra, där läraren håller ut a-ljudet för att utan paus 
glida över i l-ljudet. När eleverna klarar av sammanljudningen med allt mindre mellanrum, 
övas resterande vokaler tillsammans med konsonanten l. När samtliga vokaler kombinerats 
ihop med l, placeras stavelserna i en spalt för att användas i det framtida förståelsearbetet. 
(Larson et al., 1992)  
 
Witting (1985) benämner synen på arbetet kring språkljuden med följande citat: 

 
Det förtjänar att ytterligare betonas, att det är språkljuden – och inte tecknen – som 
inledningsvis framhävs för eleverna. Språkljuden är elevernas egendom, även om de från 
början knappt är medvetna om detta. (Witting, 1985, sidan 55) 
 

Nästa moment i symbolfunktionsarbetet enligt Larson et al. (1992) är avlyssningsskrivningen 
och handlar om att eleverna ska lyssna på en språkkombination, artikulera den, tänka på den 
en stund för att därefter skriva ner motsvarande teckenkombination med små bokstäver i en 
spalt. I detta arbete kan läraren be eleverna skriva ner det första ljudet det hör i kombinationen 
och därefter upprepa kombinationen för att lyssna till vilket ljud som kommer efter det första 
ljudet de skrev ner.  
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Syftet med avlyssningsskrivningen är att eleverna ska få lyssna och ta fram tecknen ur sitt 
minne, utan att något bokstavstecken eller annat skriftligt material finns i närheten. (Larson et 
al., 1992) 
 
Fritt associerande  
Författarna Larson et al. (1992) benämner att fritt associerande inleds när eleverna behärskar 
att ljuda samman samtliga vokaler inklusive konsonanten s. Eleverna lyssnar på 
kombinationer och försöker samtidigt känna igen något ord i någon av kombinationerna. 
Under första serien brukar eleverna upptäcka orden: as, ås och is. Eleverna kan även i det här 
skedet uppfatta kombinationerna som delar av ord. 
 
Fri läsning     
Larson et al. (1992) beskriver att under detta moment har eleverna förberett mötet med texten 
genom att de tidigare har genomgått arbete med associerande och skapande av ord, samt fått 
stifta bekantskap med textegenskaper som talstreck, punkt, komma och frågetecken i det 
förberedande arbetet med textläsningsövningar. Texterna finns i små texthäften, som är 
bekanta för eleverna. De har inga bilder, kontrollfrågor eller tillämpningsövningar. Häftena 
ska ses som en brygga över till böcker och tidningar, samt annat läsligt.  
 
Fri skrivning 
Enligt Larson et al. (1992) uppfattar eleverna genom avlyssningsskrivningen vilka ord de kan 
och inte kan stava till. Det är viktigt för eleverna att veta vad de behärskar och inte behärskar 
med stavningen, samt att de får hjälp, utan några förklaringar till varför orden stavas som de 
gör. 
 
Ljudstridig stavning 
Författarna Larson et al. (1992) tar slutligen upp att eleverna lär sig grundreglerna för 
ljudstridig stavning och har i samband med associerandet kommit i kontakt med lång och kort 
vokal, samt stött på ord som inte stavas som de låter. Eleverna lär sig snart att upptäcka 
skillnaden mellan betonad och obetonad stavelse och avgöra om de hör ett eller två 
konsonantljud efter den korta betonade vokalen. Eleverna läser texter, analyserar ord som de 
ska lära in, därefter ska eleverna kunna formulera en egen stavningsprincip över de 
bearbetade orden. (Larson et al., 1992)   

Bornholmsmetoden  
Häggström och Lundberg (1994) skriver att metoden bygger på språklekar som utarbetades av 
pedagoger och forskare i Umeå och på Bornholm.  Syftet är att stimulera barns språkliga 
medvetenhet under lekfulla former innan den formella läs- och skrivinlärningen börjar. 
Materialet omfattar ett strukturerat språkprogram för sex åringar, där svårighetsgraden ökar 
successivt. Metoden fungerar bäst om språklekarna tillämpas 15-20 minuter dagligen. 
Häggström och Lundberg (1994) indelar lekarna i följande sju grupper: Lyssnandelekar, Rim 
och ramsor, Meningar och ord, Stavelser, Första ljudet i ord, Analys och syntes av fonem och 
Betoningsövningar. (Häggström & Lundberg, 1994) 

Analytiska metoder 

LTG, Läsning på talets grund  
I boken LTG – Läsning på talets grund redogör Leimar (1974) LTG: s huvudpunkter enligt 
följande: 
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1. Arbetet med läsinlärningen bygger på barnens eget aktiva talspråk. Det kan handla om 

betydelseladdade ord eller gemensamma dikterade texter som läraren antecknar, 
därefter bearbetar varje barn texten individuellt. Detta arbetssätt underlättar den 
fonologiska tydningen hos barnet vid återläsningstillfället.  Varje barn väljer vilken 
del av den gemensamma texten de vill börja bearbeta, beroende på deras 
språkutveckling. 

2. Barnen får redan från början en förståelse för att text är nedskrivet tal och har 
betydelse. 

3. Hela alfabetet finns tillgänglig i klassrummet, där barnen själva får välja vilken 
bokstav de vill arbeta med. 

4. Bokstavstecknen och ljuden bearbetas individuellt med övningar i ljudanalys och 
sammanljudning. I metoden utnyttjas syntetiskt, analytiskt och ordbildsförfarande vid 
textavläsningen.  

5. Barnen övar friskrivning i samband med läsinlärningen.   
6. Bilderböcker, bredvidläsningsböcker, sagoböcker samt bandkassetter finns tillgängliga 

för att stimulera barns läsning. (Leimar, 1974)   
 
Enligt Kullberg (1992) var syftet med Leimars LTG metod att lära barn läsa och skriva på ett annat 
sätt, där de får en ökad förståelse för ljud och bokstavsprincipen samt det skrivna språkets egenskaper. 
Textmaterialet bygger på barnens egna iakttagelser och erfarenheter, som bidrar till att de får en 
förståelse för textens innebörd. Därefter bearbetas och analyseras texterna till mindre delar. LTG 
innehåller även ljudanalys och sammanljudningsövningar, eftersom de är nödvändiga för att 
barnen skall få en säkerhet i att utläsa främmande ord och texter. (Kullberg, 1992) 

Whole language  
I boken Listiga räven smyger vidare av Alleklev och Lindvall (2003) benämns att professor 
Mary Clay utarbetade Whole Language på Nya Zeeland. Vidare tar författarna upp metod 
beskrivningen enligt Goodman, Smith och Smith och Elley som beskrivs nedan:  
 

• Genom att läsa lär sig barn att läsa – Barnen ska ha böcker, skönlitteratur och 
facklitteratur med ett meningsfullt innehåll.  

• Läsningen ska alltid upplevas positivt av barnen –Barnens läslust skapas genom 
positiva upplevelser i läsningen. 

• Självständiga läsare – Barnet ska använda sig av olika ledtrådar vid läsningen, där de 
uppmuntras att pröva sig fram. Uppmuntran, handledning och stödjandet av barnet, 
samt ta reda på vilka inlärningsstrategier de använder hör till lärarens uppgifter. 

• Läsning och skrivning – Språket används för kommunikation och har alltid en mening, 
där ingen separat färdighetsträning förekommer. Det finns olika sätt att uttrycka sig 
på, som tal, skrivande, läsning, sång, teater och bild 

• Skrivning och läsning är inte enbart färdigheter – Benämns som självkänsla, 
inställning, motivation, meningsfullhet, förståelse, utveckling och kompetens. 

• Skrivutvecklingen börjar med lekskrivande även så kallat scribblings– Barn skriver på 
sitt sätt redan från början, där läraren inte uppmärksammar fel. Fokus ligger på deras 
skrift- och talspråksutveckling.  

• Bra läsare genom skrivandet – Barn blir allt mer medvetna över hur text blir till genom 
skrivandet. (Alleklev & Lindvall, 2003) 

 
I boken Lyckas med läsning skriven av Hayes och Steveson (2001) kända experter inom läs- 
och skrivinlärning och lärarutbildning i Nya Zeeland. Lyckas med läsning är ett arbetssätt 
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inspirerad av Whole Language, där läs- och skrivinlärningen börjar från det att barnen är 5 år.  
Undervisningen bygger på elevernas kunskaper. Fortlöpande utvärderingar på arbetet görs och 
ligger till grund för den fortsatta planeringen. Eleverna blir hjälpta att använda olika 
strategier, som leder till en bättre läsförståelse där de stimuleras att läsa vidare genom lagom 
svåra utmaningar. Läsinlärningen bygger på att läraren vägleder, övervakar och stöttar 
eleverna, detta minskar vartefter eleverna själva blir motiverade att ta ansvar för nästa steg i 
inlärningen. Arbetssätten som ingår i undervisningen enligt Hayes och Steveson (2001) är 
enligt följande:  
 

• Högläsningen – Ett regelbundet inslag i klassrummet, där syftet är att engagera 
eleverna i en lässtund.  

• Gemensamt läsande och skrivande - Läraren läser högt för eleverna i stora böcker, 
klassens egna texter, dikter, verser i storformat och sedan är det tänkt att eleverna 
successivt själva ska börja läsa. Kärnan i klassens läsmaterial är elevernas egna texter, 
där samtal och skrivande bygger på varje elevs egna tankar, detta stimulerar det 
skrivna språket. 

• Vägledd läsning – Läraren väljer en lämplig text och introducerar den för elever i en 
mindre grupp. Sedan läser eleverna texten tyst för sig själv och har ett samtal kring 
detta, utvärdering sker av läraren.    

• Självständig läsning - Eleverna ges tillgång till texter som sagor, bilderböcker, verser, 
dikter och elevernas egna texter som är bekanta för dem sedan tidigare, vilket ska 
resultera i bättre läsförmåga.  

 
Hayes och Steveson (2001) benämner att det efter ett högläsningspass, gemensamt genom 
vägledd läsning uppnås bäst resultat om det i klassen förberetts samtal, enligt följande citat:  

 
Det finns tre viktiga frågor som läraren bör ställa. Två av dem bör ställas innan texten 
studeras och en efter: 

• Vad tror du att texten handlar om? 
• Varför tror du att den skrevs, och för vem? 

Och den viktigaste frågan: 
• Hur reagerar du på den? Förstår du vad den vill säga, och vad tycker du om det? 

(Hayes & Steveson, 2001, sid 95) 
 

Vidare skriver Hayes och Steveson (2001) att eleverna måste få tillfälle till att tala och skriva 
ner sina reaktioner om fakta och litterära texter för att kunna uppskatta dem. Olika läs- och 
skrivaktiviteter kan vara att läsa två och två, läsa med tillhörande uppgifter, följa 
instruktioner, bokstavsspel med mera. (Hayes & Steveson, 2001) 

Listiga räven 
Boken Listiga räven skriven av Alleklev och Lindvall (2000) beskriver ett läs- och 
skrivprojekt, som genomfördes på Kvarnbyskolans år 1-3 i Rinkeby och var inspirerat av 
Whole Language. Anledningen till att Rinkeby stadsdelsförvaltning startade projektet var att 
99 procent av skolbarnen hade utländsk bakgrund och hade därför inte någon naturlig svensk 
språkmiljö. Projektet byggde på att väcka barnens naturliga nyfikenhet och lust att läsa genom 
att använda skönlitteratur och facklitteratur vid läsinlärningsprocessen. En stimulerande 
klassrumsmiljön var viktig vid inlärningen, där skönlitterära och fackböcker fanns 
lättillgängliga för eleverna. Undervisningen började med en gemensam samling från 
sexårsgruppen till år 3, där dagens arbetsgång introduceras av läraren på tavlan. Kärnan i 
arbetssätten var läsa, skriva, berätta, dramatisera och rita. Gemensamma sagor och berättelser 
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skrevs på blädderblock och lästes tillsammans, därefter bearbetades textens ord och bokstäver, 
till exempel långa och korta ord. Några av berättelserna gjordes till storböcker, som barnen 
sedan läste både i grupp och individuellt. En genomgång av alfabetet skedde under hösten, där 
eleverna fick lära sig att skriva bokstäverna på rätt sätt. I sexårsgruppen fick barnen skriva 
som de ville och kunde. Elever från år 1–3 läste sagor och egna skrivna texter för 
sexårsgruppen tre gånger i veckan. Efter lärarens högläsnings tillfällen fick eleverna 
återberätta eller dramatisera innehållet. Redan från år 1 tillämpades parläsning, där två 
likvärdiga läsare valde en bok som de sedan läste högt för varandra, samt återberättade för 
läraren, sedan ritade och skrev de om boken. Eleverna besökte biblioteket en gång i månaden, 
där de fick individuella boktips. Läsläxor förekom flera gånger i veckan redan från år 1 och 
dessa återberättades för läraren eller för hela klassen. Därefter fick eleverna rita bilder och leta 
efter bokstäver i texten. År 1 hade år 4 som fadderklass, där eleverna arbetar parvis. Den äldre 
eleven läste för den yngre, som sedan återberättade boken, de ritade sedan tillsammans en bild 
och skrev en text till den. Från år 1 och uppåt hade eleverna individuella arbetsscheman i 
svenska, där nivån på uppgifterna hade varierande svårighetsgrad. Det handlade om att skriva 
en berättelse om en bild, läsa en bok och svara på frågor. Ett arbetsmaterial som de tillämpar 
är övningsspelet Palin där barns ordförråd tränas. Det består av olika övningshäften och 
inrymmer till exempel enstaviga ord till enkel läsförståelse. I år 2-3 utvecklades elevernas 
skrivfärdigheter genom att de skrev längre berättelser och faktatexter. (Alleklev & Lindvall, 
2000) 

Forskares syn på barns skriftspråksinlärning 
I rapporten Om barns skriftspråksinlärning, Nio svenska forskares tankar redogör Kullberg 
(1995) om debatten kring barns skriftspråksinlärning där forskarnas syn på läs- och 
skrivinlärning är i fokus. Denna rapport kom till på grund av att en hel del lärarstuderande 
hade haft svårt att försöka sammanfatta olika forskares syn på barns skriftspråksinlärning från 
aktuell litteratur. Studenterna fick ta kontakt med forskarna och därefter sända in 
sammanfattningar över deras uppfattade syn på skriftspråksinlärningen. Därefter fick 
forskarna ta del av studenternas sammanfattningar och göra korrigeringar och eventuella 
tillägg. I Kullberg (1995) benämns professor Edfeldts analytiska syn på läsprocessen, där hans 
metod går från helhet till del, samt drar nytta av barns språkliga kunskap. Med följande citat 
lyfter Edfeldt vikten av meningsfull textöverföring vid läsning och skrivning: 
 

Att tala med barn om – eller på annat sätt ”visa på” sambandet mellan tal- och skriftspråk – 
är med andra ord verkningslöst. Men närhelst barn vid läsning och/eller skrivning sysslar 
med meningsfull textöverföring, gör den språkliga automatiken sin normala tjänst fullt ut 
och därmed underlättas korrekt kodning (vid skrivning), respektive avkodning (vid 
läsning).(Kullberg, 1995, sid 8) 

 
Vidare nämner Edfeldt i Kullbergs rapport (1995) att ett meningsfullt innehåll i texterna gör 
att barnen har mer motivation att läsa och den skrivna texten utvecklar den kommunikativa 
förmågan. Vidare beskriver Edfeldt i följande citat nackdelarna i den syntetiska metoden: 

 
En teknisk drill av meningslöst eller i varje fall icke meningsbärande material, tenderar 
enbart att leda uppmärksamheten till en korrekt teknisk avläsning och därmed också bort 
från all läsnings huvudändamål, nämligen att läsaren skall ta till sig ett meningsfullt budskap 
ur texten. (Kullberg, 1995, sid 10) 

  
Genom Kullberg (1995) benämns Ingvar Lundbergs syntetiska syn på läsprocessen. Det är 
enligt Lundberg nödvändigt för barn med ljudning för att lära sig läsa. I följande citat 
beskriver Lundberg kopplingen mellan bokstaven och ljudet: 
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En inre auditiv klang uppstår då som ger vägledning i sökandet efter den rätta lexikala 
enheten, dvs att man fonologiskt omkodar de grafiska tecknen för att nå de inre orden. Den 
fonologiska omkodningen har också en annan viktig funktion, den ger korttidsminnet ett 
lämpligt format för information. Undersökningar har nämligen visat att korttidslagringar 
fungerar bäst om informationen har auditiv form. (Kullberg, 1995, sid 14) 

 
Vidare nämner Lundberg i Kullbergs rapport (1995) att barn måste ha en medveten hållning 
till språket för att klarar av den fonologiska omkodningen. Caroline Liberg har valt att i sin 
forskning beskriva barns tidiga försök att läsa och skriva ur ett socio-interaktionistiskt 
perspektiv, där grundsynen är att språket växer och utvecklas i samspel med andra.  Liberg 
benämner forskning kring den tidig läs- och skrivinlärning och följderna av en traditionella 
läs- och skrivmetod. Det kan uppstå läs- och skrivsvårigheter hos barnet genom att metoderna 
förutsätter kunskaper som egentligen ska läras ut. Om barnet i hemmet blivit medvetet om 
skriftspråket så är den traditionella metoden däremot gynnsam, för då har barnet de 
förkunskaper som krävs. Liberg beskriver i Kullberg (1995) om de pedagogiska 
implikationerna för skolans läs- och skrivutlärning med stöd av hennes forskningsområde i 
följand citat:   
 

• att läs- och skrivinlärning skall ske i funktionella sammanhang, dvs i meningsskapande 
och meningsvidmakthållande sammanhang,  

• att läraren måste lära känna sina elever och den värld de lever i för att kunna skapa 
meningsfulla sammanhang som är anpassade till var och en av dem, 

• att elevers första agrammatiska läsande och skrivande (t ex låtsasläsning och 
krumelurskrivande) bör tillåtas, bemötas och utgöra utgångspunkt i den fortsatta 
undervisningen,  

• att flera olika hjälpmetoder vid läsning och skrivning, av vilka den grammatiska är den 
främsta, skall visas för eleverna,  

• att den grammatiska metoden i första hand skall läras ut genom grammatisk skrivande, 
• att effektiv läsning och skrivning skall tilldelas lika stor betydelse och lika stort utrymme 

i undervisningen eftersom vissa elever föredrar att läsa medan andra föredrar att skriva, 
och 

• att läraren skall söka sin metods förutsättningar och kontrollera att eleverna har den 
kunskap som behövs för att kunna förstå metoden. (Kullberg, 1995, sid 26-27) 

Finsk forskares syn på barns skriftspråksinlärning 
I doktorsavhandlingen Learning to read har universitetsläraren i pedagogik Marja-Kristiina 
Lerkkanen (2003) följt 114 elevers läsinlärningsprocess från år 1 till år 2 i finska skolor. 
Forsningsresultaten visade att finska barn snabbt lärde sig grundläggande läsfärdigheter, men 
läsförståelsen krävde övning. Utvecklingen av läsförmågan berodde på en mängd olika 
faktorer och resultaten visade på betydelsen av förståelse för språkljud, grundläggande 
läsförmåga och läsförståelse. Under år 1 är förmågan att uppfatta ljud och skrivandet viktigt 
för barnets läsutveckling. Även motivation och arbetssätt hade betydelse för fortskridande 
utveckling av läsförmågan. Resultaten stöttar en balans i läsundervisningen, där hänsyn tas till 
olika faktorer och förmågor i undervisningen. Det gäller redan från början att stödja och hitta 
en balans i språkutvecklingen och den språkliga medvetenheten. Det är otroligt viktigt att 
träna den fonologiska medvetenheten samt träna den grundläggande läsfärdigheten och 
läsförståelsen redan i början av läsundervisningen. Speciellt viktigt är att satsa på 
läsförståelsen som kan vara en utmaning i nybörjarundervisning. Dessutom ska läsning och 
skrivning övas jämsides.  Lerkkanen (2003) poängterar betydelsen av stödjandet av den 
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språkliga förmågan och läs- och skrivintresset genom varierande metoder och beskrivs enligt 
följande citat:  
 

In Finnish preschools children´s language skills and literacy involvement are 
promoted by various play-related methods such as using rhymes, language games, 
stories and drama, before more formal reading instruction begins at school. 
(Lerkkanen, 2003, sid 26) 

PISA 
PISA (Programme for International Student Assessment) studien är till för att undersöka i 
vilken mån respektive lands utbildningssystem bidrar till att eleverna som lämnar grundskolan 
är beredda att möta framtiden. I PISA 2003 deltog 41 länder där följande fyra 
kunskapsområden undersöktes: Matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning.  
 
Läsförståelse området innehöll två huvudgrupper: 

• Löpande texter – Bestod av meningar som fanns i stycken som ingick i längre avsnitt, 
kapitel och böcker. Där fem olika texttyper ingick: beskrivningar, berättelser 
redogörelser, argumentationer samt instruktioner.  

• Icke-löpande texter – Texternas form varierade och presenterades som följande: 
kallelser, formulär och annonser, diagram och andra grafiska framställningar, tabeller, 
kartor och schematiska teckningar. 

 
PISA 2003 mätte följande tre olika typer av läsförståelse: söka information, göra en tolkning 
och reflektera. Resultatet av PISA studien visade att läsförmågan i Finland låg högst och att 
Sverige placerade sig på en delad femte plats. Ur ett internationellt perspektiv var 
läsförmågan bland femtonåringar i Sverige fortsatt god.  
 
Syfte  
 
Vi vill göra en litteraturstudie kring forskares syn på olika läs- och skrivinlärningsmetoder 
samt kartlägga motivet bakom svenska och finska lärares val av dessa i år 1-3. 
 
Metod 
 
Vi redovisar nedan hur undersökningen av vårt arbete har gått till enligt de vetenskapliga 
teorierna och metoderna, där arbetsgång, urval, material, procedur och 
bearbetning/tolkning/analys av rådata ingår. 

Arbetsgång: 
Vi har genomfört en litteraturstudie där vi inhämtat relevant kunskap och forskning med 
anknytning till vårt syfte. Vi har även valt att använda oss av lärarintervjuer. 
Intervjuundersökningen skedde kvalitativt med förutbestämda frågeområden (se bilaga) vilket 
vi fann mest lämpat till vår undersökning. Frågorna kunde däremot variera något från intervju 
till intervju beroende på hur den intervjuade svarade och vilka aspekter denne tog upp. Syftet 
med den kvalitativa intervjun var att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt 
om vad intervjun behandlade.  
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I boken Den kvalitativa forskningsintervjun tar författaren Steinar Kvale (1997) upp att den 
kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att förstå den intervjuades eget perspektiv och 
livsvärld och beskrivs enligt följande citat:   
 

Även om forskningsintervjun till sin struktur liknar ett vardagligt samtal, utnyttjar den som 
professionell intervju ett angreppssätt och en frågeteknik av arteget slag. Tekniskt sett är den 
kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet samtal eller 
ett strängt strukturerat frågeformulär. (Kvale, 1997, sid 32)  

 
Kvale (1997) beskriver vidare att intervjun vanligen skrivs ut och utgör tillsammans med 
bandinspelningen materialet för den följande tolkningen av meningen. Nedskrivna 
bandupptagningar beskrivs enligt Kvale (1997) med följande citat: 
 

Att skriva ut från ett band är förbundet med en rad tekniska och tolkningsmässiga problem 
som det inte finns några standardlösningar på utan snarare kräver ständigt nya avgöranden. 
(Kvale, 1997, sid 155) 

 
Vi valde att inte genomföra observationer på grund av att observationerna inte hade gett en 
sanningsenlig bild av lärarnas arbete med läs- och skrivinlärningen under en så kort tid. 
Därmed bedömde vi att inte ifrågasätta de berörda lärarnas intervjusvar beträffande deras 
arbetssätt. Vidare ansåg vi att det skulle ha varit omöjligt att genomföra observationer om hur 
lärarna hade börjat i år 1 med läs- och skrivinlärningen.  
 
I boken Forskningsmetodikens grunder beskriver Patel & Davidson (1994) nackdelar som kan 
uppstå vid observationer med följande citat: 
 

Beroende på vår problemställning kan det uppstå svårigheter: När vet vi att de beteenden 
som observeras är representativa? När fångar vi spontana beteenden? Genom noggranna 
förstudier kan vi givetvis få hjälp att ringa in beteenden som är representativa och som vi 
bör studera. Däremot är det ofta omöjligt att fånga in och förutsäga förekomsten av spontana 
beteenden. (Patel & Davidson, 1994, sid 75) 

Urval  
Vi läste och granskade litteratur för att hitta och få relevant fakta kring viktiga aspekter om 
barns språkutveckling, olika läs- och skrivinlärningsmetoder samt forskares syn på dessa. 
Intervjupersonerna var 2 svensk- och 3 finskundervisande lärare i år 1 till 3 i Tornedalen, där 
samtliga var kvinnor. Intervjupersonerna arbetar med läs- och skrivinlärning i de tidigare åren 
och därför var vi intresserade av att se vilka likheter/skillnader, samt vilka bakomliggande 
motiv som låg till grund för deras val av skrivinlärningsmetod (-er). Selektionen av de utvalda 
intervjupersonerna grundade sig på vårt intresse av PISA-undersökningen där resultaten 
visade på att de finska eleverna hade en bättre placering än de svenska eleverna när det gällde 
läsförmågan. Några namn eller skolor benämndes ej. 
.  
I boken Forskningsmetodikens grunder beskriver Patel & Davidson (2003) om individers 
konfidentiella uppgifter vid rapportskrivning enligt följande citat: 
 

Alla uppgifter som vi erhåller från och om individerna måste behandlas konfidentiellt. Det 
innebär dels att vi inte får lämna uppgifter till utomstående, dels att det inte får vara möjligt 
att identifiera enskild individ när vi presenterar resultatet. (Patel & Davidson, 2003, sid 60) 
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Material 
I litteraturstudien använde vi oss av relevant litteratur och forskning. Intervjuerna spelades in 
med hjälp av bandspelare och mikrofon. Penna och papper användes vid anteckningarna 
under intervjuns gång.  

Procedur 
I litteraturstudien sökte, läste, bearbetade, tolkade och sammanfattade vi litteratur med tanke 
på vårt syfte. Inför intervjun tilldelades lärarna frågor i förväg för att på så sätt kunna 
förbereda sig. Intervjuerna genomfördes i ett enskilt och trivsamt rum, där stolarna var 
placerade i en cirkel där intervjupersonen och vi tre studenter satt, med bandspelaren placerad 
i mitten. Vi försökte skapa en trygg och harmonisk miljö för alla deltagare för att uppnå en 
bra dialog oss emellan. Intervjutillfällena var förutbestämda där en av oss studenter var 
intervjuare medan de övriga två förde anteckningar och kom med eventuella inlägg under 
intervjuns gång.   

Bearbetning/Tolkning/Analys  
Vi fokuserade på vårt syfte, där en litteraturstudie låg till grund för arbetets bakgrund, samt 
genom intervjuerna kartlagdes svenska och finska lärares motiv bakom deras val av läs- och 
skrivinlärningsmetoder i år 1-3. Vi bearbetade även rådata från intervjuerna i form av löpande 
text. Bearbetningen av materialet skedde genom läsning av rådata, där vi tolkade och 
analyserade av vad de intervjuade hade för bakomliggande motiv och val av metoder, samt 
deras tankar kring PISA. 
 
Resultat  
 
I resultatdelen presenteras huvuddragen av intervjuerna, där litteraturstudiens beskrivningar 
på syntetiska och analytiska metoder/arbetssätt är ett hjälpmedel vid tolkning och analys av de 
enskilda intervjuerna, där urval av resultaten presenteras och som är av betydelse för vårt 
syfte. Vi förtydligar lärarnas metodval, motivet bakom deras val av metod (-er), deras 
syntetiska kontra analytiska arbetssätt och material samt deras tankar kring PISA 
undersökningens resultat. Därefter följer en resultatsammanfattning av samtliga 
intervjuresultat.  

Sammanfattning av intervjuerna 
Svensk lärare i år 1 
Läraren har tagit examen i Sverige och varit yrkesverksam  i 10 år. I början av terminen 
genomgår eleverna ett språktest där en kartläggning av deras språkutveckling görs.  Redan i 
oktober-november läggs resurser in om ej framsteg skett inom läsningen. Läraren gör 
förändringar i arbetsmetoder och arbetsmaterial för att hitta en lämplig inlärningsstil för 
eleven, där en variation av uppgifter förekommer, samt poängterar att undervisningen ska 
vara lustfylld, men påpekar ändå att allt inte kan vara roligt. 
 
Bokstavsarbetet sker kontinuerligt i klassen varje vecka, där lektionen inleds med läsning ur 
boken Läslandet, som innehåller fina teckningar på bokstäver och är ett bra stöd för minnet. I 
berättelsen förekommer en bokstav flera gånger, som eleverna sedan gissar. Bokstaven ritas 
på tavlan av läraren och därefter ger eleverna förslag på ord som börjar med den. Bokstaven 
ritas av eleverna i ett häfte, där tio ord på den aktuella bokstaven skrivs. Bokstavens form 
tränas med spårning genom att läraren visar på tavlan, därefter tränar eleverna spårning på 
bänken.  
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Läraren framhåller att samtliga elever i klassen ska delta vid introduktionen av bokstäverna, 
vilket kräver mycket träning och är mer lärarstyrd. Det är viktigt med struktur och variation i 
arbetet med bokstäver, så att eleverna vet vad som krävs av dem. Därefter arbetar eleverna 
med ABC-böckerna Min egen bok och Läslandet vilka enligt läraren kompletterar varandra 
bra. I Min egen bok tränar eleverna på att skriva, höra och fylla i bokstaven på rätt ställe, ringa 
in ord de kan läsa, samt skriva av orden längre ner på sidan. I Läslandet finns bilder och olika 
ord i bubblor, som ska paras ihop. Läraren anser att eleverna uppskattar dessa böcker. De 
elever som kommit längre i läsutvecklingen får jobba med boken Skriva svenska där de får 
träna skrivning.  
 
Läsning sker under tre lektionstillfällen per vecka, klassen delas då upp i två grupper. De 
elever som kommit igång med läsningen går med en fritidspedagog, medan klassläraren tar 
hand om de övriga. Uppdelning i mindre grupper görs med de elever som inte kommit igång 
med läsningen, varje elev får sedan läsa en mening inom gruppen. Under tiden följer de 
övriga med i texten, där även ljudning och korusläsning förekommer. Fördelarna med 
gruppindelningen av klassen är att de som inte har kommit igång med läsningen, slipper få 
orden lagda i mun av någon som redan kan läsa. Läraren försöker variera arbetet genom att 
eleverna bland annat får lägga ord utav lösa bokstäver och sedan läsa orden tillsammans.  
Ordkort förekommer, där de ska para ihop rätt ord med rätt bild. Läraren framhåller att 
eleverna på det här sättet lär sig orden effektivt.  
 
Eleverna som går med fritidspedagogen arbetar bland annat med läskort, som innehåller text 
med tillhörande frågor. När frågorna är besvarade får de rita någonting som anknyter till 
texten. Eleverna får läsa fritt ur lättlästa böcker som finns tillgängliga på skolan eller sitta och 
rita en stund om tid blir över. I och med hjälp av fritidspedagogen, upplever klassläraren att 
mer tid finns tillgänglig för de elever som inte kommit igång med läsningen. Olas bok 
används vid läsning, där texterna är bekanta, eftersom den används som läxbok. Klassen har 
tre läsläxor i veckan där eleverna ska läsa för någon vuxen som sedan skriver hur det gått. 
Böckerna som används vid läsläxa är svårighetsanpassade och de är Olas bok, Elsas bok och 
Leos bok. Det finns alltid elever som kommit olika långt i sin läsutveckling, vilket man måste 
ta hänsyn till. Svårighetsgraderade böcker vid läsningen är bra, där eleverna får en lagom 
utmaning och tycker det är kul att läsa.  
 
I Måndagsboken skriver och ritar eleverna vad de gjort under helgen. De elever som inte kan 
skriva själva, hjälper läraren genom ljudning eller att orden skrivs på en lapp av läraren. 
Enligt läraren är fördelarna med ljudmetoden att när väl eleverna har lärt sig ljuda ord, 
resulterar det i att de även klarar av att ljuda ihop obekanta ord. Efter gemensamma utflykter 
och upplevelser får eleverna rita och skriva, samt diskutera om vad de upplevt, vilket är ett 
stöd för elevernas minne. Eleverna får skriva egna sagor, ibland med stöd av en bild eller 
tillsammans med klassen hitta på en saga. Läraren skriver upp meningarna på ett 
blädderblock, vilket eleverna upplever som mycket roligt. Därefter skrivs sagan ut på datorn, 
kopieras, delas ut till samtliga i klassen, för att vidare läsas om och om igen. Fördelarna med 
LTG är vid elevernas friskrivning där deras egna ord skrivs, textinnehållet därför känt, vilket 
bidrar till att de tycker om texten, samt att de gärna läser högt den i klassen.    
 
Läraren har högläsning varje morgon ur boken ”Bröderna Lejonhjärta” och framhåller att det 
är mysigt att kunna samlas kring en bok, samt upplever att eleverna börjat uppskatta 
högläsningen allt mer. Ordbilderna: en, ett samt och med flera tränas i klassen, med hjälp av 
ordkort som läraren håller upp medan ordet behandlas. Fördelarna med metoden är att 
eleverna med endast en blick ser ordet.  

 18



 

 
Lärarens tankar kring PISA undersökningen resultat är att lärare i Finland har mer tid för 
planering av lektioner, eftersom de har kortare arbetsplatsbunden tid, de har längre utbildning 
och högre status i samhället. Skolan är mer traditionell, där inga förändringar genomförs utan 
att noggrant begrunda detta som till exempel lärarutbildningen i Sverige där förändringar skett 
flera gånger under en kort tid. 
 
Analys och tolkning av intervjun 
Läraren använder sig både av syntetiska och analytiska metoder i sin undervisning, där 
motivet bakom dessa är att undervisningen ska vara lustfylld, varierande, ta hänsyn till elevers 
utvecklingsnivåer och inlärningsstilar. Lärarens syntetiska arbetssätt visar sig då arbetet är 
lärarstyrt till exempel vid bokstavsinlärningen och vid lyssnandet på enskilda bokstavsljud. 
Det analytiska arbetssättet är bland annat: skrivning i måndagsboken och gemensamma 
diskussioner kring gemensamma aktiviteter, samt när eleverna arbetar med ordkort där de ska 
para ihop rätt ord med rätt bild. Materialet som används är av syntetisk karaktär vid 
ljudningsövningar som kan handla om att eleverna ska höra och skriva in bokstaven på rätt 
plats. Läseboken som används är av analytisk karaktär där eleverna får arbeta med 
helordsövningar. Läraren tror att resultatet från PISA undersökningen beror på att 
förändringar i den finska skolan inte sker lika snabbt som i Sverige, eftersom skolan är mer 
traditionell. Lärarna har kortare arbetsplatsbunden tid och har därför längre tid för planering 
av lektioner.  
 
Finsk lärare i år 1  
Läraren har tagit examen i Finland och varit yrkesverksam i 35 år. Klassen använder 
arbetsmaterialet Salainen Aapinen som följer en viss ordning, där varje bokstav har sin egen 
bild med olika föremål som börjar med den aktuella bokstaven. Bokstavsarbetet går ut på att 
lära eleverna hur bokstäverna och stavelserna låter och ser ut. Läraren visar bland annat med 
hela kroppen hur bokstaven ser ut, därefter gör eleverna likadant. Bokstavens form övas på 
bänken och i ett häfte. Läraren läser ett kapitel ur boken och sedan arbetar eleverna i sina 
arbetshäften, där eleverna ska fylla i bokstaven i mitten av ordet eller i slutet av ordet och 
höra var i ordet bokstaven förekommer. Det finska språket innehåller dubbel beteckningar där 
fördelarna för eleverna är att de lär sig stavelserna från början eftersom det underlättar 
stavningen. Stavelserna lärs in genom klappning, där eleverna säger orden. Efter det frågar 
läraren vilka bokstäver som finns i ordet och skriver ordet på tavlan.  
 
Läseboken Salainen Aapinen är en berättelse där innehållet och karaktärerna samt även en 
liten maskin som lär ut olika ljud och är även kända för eleverna sedan förskolan. 
Lärarhandledningen kompletterar arbetet ytterligare med bland annat ordkort samt CD-skivor 
med modern musik. Fördelarna med materialet är att det underlättar både för läraren och för 
eleverna i och med att det är så välstrukturerat och lätt att följa. Däremot är det väldigt 
bindande. Läraren anser att materialet är helt okej, eleverna lär sig läsa, men svårigheter 
kommer alltid att finnas. Nackdelarna med stavelsearbetet anser läraren vara monotont, men 
däremot är det viktigt vid läsningen, när orden blir längre och svårare. 
 
Läraren anser att det är viktigt med läsning redan i år 1 eftersom läsning och skrivning är 
viktiga i samtliga ämnen. Tillgång till lättlästa böcker finns. Läraren har lässtunder två gånger 
i veckan med de elever som inte kommit igång med läsningen och en gång i veckan med dem 
som kan. Under tiden eleverna har tystläsning, tränar läraren ihopljudning tillsammans med 
de elever som inte kommit så långt med läsningen. Även läsläxa är viktig där föräldrarna 
lyssnar till sina barn, vilken eleverna sedan får läsa för läraren en och en. Högläsning sker 
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varje morgon, där läraren läser ur någon bok för eleverna, vilket enligt läraren är ett viktigt 
inslag. 
 
Läraren benämner att läsning och skrivning måste gå hand i hand,  därför måste skrivövningar 
förekomma. Vid friskrivning får eleverna skriva vad de själva vill, där läraren inte påpekar 
eventuella fel.  
 
Lärarens tankar kring PISA undersökningen resultat är att det inte beror på någon speciell 
metod, utan att alla i Finland, samhället, skolan, föräldrar med flera, tycker att det är viktigt 
att kunna läsa. Läraren kan däremot inte själv avgöra om samhällets inställning har betydelse i 
frågan. Läraren resonerar vidare över läxornas betydelse och anser att det inte enbart räcker 
med att läsa i skolan. Hon upplever att det idag har blivit vanligare med läxor än det var 
tidigare men att detta kan variera mellan skolor.   
 
Analys och tolkning av intervju 
Läraren använder sig av övervägande syntetiska metoder i sin undervisning, där motiven 
bakom detta är att eleverna redan i förskolan använt sig av materialet, som är välstrukturerat 
och inte kräver så mycket förberedelser av läraren. Skolan använder sig av materialet och om 
eleverna får lära sig stavelser och ljudning, underlättar det rättstavningen, eftersom det finska 
språket är uppbyggt med dubbla beteckningar (vokaler och konsonanter). Den analytiska 
metoden tillämpas av läraren genom att eleverna har friskrivning, där de själva väljer vad de 
vill skriva om. Materialet som används är en läsebok av syntetisk karaktär där eleverna får 
arbeta med att ljuda ihop stavelser, hela ord, forma bokstäver samt skrivövningar och 
rättskrivning. Läraren tror att resultatet från PISA-undersökningen beror på att det finska 
samhället ställer högre krav på skolan och läxorna har en större betydelse än i Sverige.  
 
Svensk lärare i år 2 
Läraren har tagit examen i Sverige och varit yrkesverksam i 25 år. Från år 1 arbetade läraren 
till en viss del med LTG, där hon tog tillvara det hon tyckte var bra och som passade henne. 
Läraren anser sig inte använda någon renodlad metod, utan hon har plockat ihop det som 
passat henne genom åren. Läseboken som användes var LÄS med oss, vilken innehöll bilder 
och ord som är bra att börja med i år 1. Läraren hade kopierat, förstorat, färgat, laminerat 
varenda bild och ord som fanns i boken, som eleverna sedan fick para ihop. Bilderna var även 
en hjälp vid arbetet med boken. Läraren poängterar att eleverna tack vare detta lärde sig 
snabbt att läsa, eftersom bilderna och orden var kända. Läraren följer Ingvar Lundberg och 
Katarina Herlins huvudpunkter: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, 
läsförståelse och läsintresse vid bokstavsinlärningen, samt vid läsning och skrivning.  
 
Vid inlärning av nya bokstäver valde läraren ut de fem första, för att eleverna skulle bli 
förtrogna med tillvägagångssättet vid arbetet med bokstäver, där ett flertal moment till varje 
bokstav ingick. Momenten var att eleverna ritade bokstäver på varandras ryggar, spårning på 
olika sätt och skrivning med hjälp av kritor, vanlig penna med mera. Allteftersom eleverna 
hade vant sig vid arbetsgången minskade antalet moment. Eleverna fick läsa en hel del 
lättlästa böcker i år 1.  
 
Läraren poängterar att i år 2 får eleverna skriva mycket, eftersom skrivandet hör ihop med 
läsandet. Läraren önskar att det fanns mer tid för läsning. I skrivstilsundervisningen får 
eleverna själva välja vilket namn från klassen de vill börja med. Enligt läraren uppskattar 
eleverna detta, där de lär sig skriva namn väldigt snyggt. När eleverna kommit en bit på vägen 
med skrivandet blir läraren mer noggrann med rättstavningen hos eleverna.  
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Tidigare då läraren arbetat med LTG mer renodlat fick eleverna konstruera egna meningar, 
som skrevs upp på tavlan och utifrån dem fick de lära sig vad rad och bokstäver är. Läraren 
såg dessa meningar som ett bra arbetsmaterial för att träna sig att läsa, ha som läxa och att 
arbeta med i klassrummet. Läraren upplevde däremot LTG som tråkigt och använder sig inte 
av metoden mer. 
 
Lärarens tror att resultaten från PISA-undersökningen beror på att i Finland har läraren en 
hårdare disciplin i klassrummet. För att barn ska lära sig är det viktigt med struktur och 
rutiner, samt att de känner sig trygga i skolan. Läraren anser vidare att samhällssynen i 
Finland är mer seriös när det gäller skola och bildning samt att läxor är viktiga. I skolarbetet 
behöver barn struktur, ordning och reda, rutiner, samt att känna trygghet när de ska lära sig. 
 
Analys och tolkning av intervju 
Läraren använder sig av en blandning av syntetisk och analytisk metod, där motivet bakom 
detta är att hon provat på olika metoder och plockat ihop det hon upplevt varit bra, samt 
passat henne. Lärarens syntetiska arbetssätt är bland annat: att läraren använder sig av fem 
olika moment som gynnar elevers läsutveckling, där bland annat den fonologiska 
medvetenheten och ordavkodning bearbetas. De analytiska arbetssätten är bland annat: arbete 
med ordkort från läseboken. Materialet som används är av både syntetisk och analytisk 
karaktär, där både ljudnings- och helordsövningar förekommer. Läraren tror att resultatet från 
PISA-undersökningen beror på att det finska samhället har en mer seriös syn på skola och 
utbildning än vad vi i Sverige har, samt att det är även viktigt med läxor i skolan.   
 
Finsk lärare i år 2 
Läraren har tagit examen i Sverige och varit yrkesverksam i 15 år. Läraren påpekar att detta är 
den första finska klass hon undervisar. Läsinlärningen började i år 1 med bokstavsljud och 
namn samt hur stavelserna sätts ihop. Eftersom det finska språket består av dubbla 
beteckningar är det en hjälp för eleverna att klappa stavelser för att höra och observera ljuden. 
Läraren tillverkade ordkort med meningslösa diftonger och med olika stavelser, för att 
eleverna skulle lära sig att binda samman ljuden, samt att det fanns ordkort med tillhörande 
bild som eleverna fick para ihop.  
 
Den första läseboken hette Salainen Aapinen den bestod av bokstäver, bilder och ord, där de 
tillsammans gick igenom en bokstav åt gången och därefter pratade om orden. 
Bokstavsinlärningen hade en speciell ordning, där läraren läste en berättelse till varje bokstav. 
Läraren hade tillverkat alla bilder och ord från första läseboken, som eleverna sedan fick träna 
på, även de som inte riktigt kunde läsa kände sig duktiga. I år 2 arbetar klassen med boken 
Salainen maa, som är en fortsättning på Salainen Aapinen, som de haft från förskolan och år 1 
och därför är karaktärerna kända för eleverna sedan tidigare. I boken läses ett kapitel åt 
gången och därefter arbetar eleverna i övningsboken. Läraren anser att det är väldigt 
läromedelstyrt i den finska klassen, där lärarhandledningen tydligt och klart beskriver 
tillvägagångssättet.  
 
Läraren poängterar vikten av ett bra självförtroende för att eleverna ska komma framåt i 
läsutvecklingen, samt att det är viktigt att eleverna redan i år 1 lär sig läsa. Individuell läsning 
sker med elever som behöver träna, när klassen har tystläsning. Dagen avrundas med 
högläsning, där läraren ibland använder sagor inlästa på band.  
 

 21



 

I läsläxan i år 1 ingick stavelser, där de fick träna på korta och långa ljud. I år 2 har eleverna 
individuell läsläxa från måndag till fredag, där läraren hävdar att det är viktigt med 
nivåanpassad läxa, eftersom för svåra läxor skapar konflikter i hemmen. 
 
Lärarens motiv bakom val av metod är att läraren ser till gruppen och ser vilka behov som 
finns, samt när en metod inte fungerar, måste läraren vara flexibel och våga prova någon 
annan metod. Nackdelen med arbetssättet som hon nu tillämpar är att hon har mycket att 
förbereda och att det tar tid att skaffa fram finska böcker. Hon hade till en början i den finska 
klassen förenklade arbetsscheman, men hon var tvungen att anpassa sig till materialet som 
fanns. I början av karriären använde läraren sig av LTG metoden, där eleverna hade egna 
individuella arbetsscheman.  Fördelarna med metoden var att eleverna arbetade individuellt 
och att hon hade mer tid att lyssna när elever läste för henne. Nackdelen var att elever som 
inte hade motivationen drog ut på arbetet och kom inte framåt som läraren ville. 
 
Läraren tror att resultatet från PISA-undersökningen beror på att de som går lärarutbildning i 
Finland måste vara väldigt duktiga för att komma in på lärarutbildningen och har därför en 
hög kompetens och mer status. Vidare tar hon upp att vem som helst i Sverige kan gå 
lärarutbildning.   
 
Analys och tolkning av intervju 
Läraren använder sig av övervägande syntetiska metoder, där motivet bakom val av metod är 
att läraren ser till gruppen och vilka behov som finns, samt förändrar metod om den inte 
fungerar. Läraren måste även vara flexibel, läsinlärningen på finska kräver en bearbetning av 
bokstavsljud och stavelser för att det finska språket består av dubbelbeteckningar och att 
eleverna sedan förskolan följt samma läseboksserie. Läraren har ett syntetiskt arbetssätt som 
är läromedelstyrt, där arbetet består av att lära sig bokstäver och stavelser, som fogas samman 
till ord och meningar. De analytiska arbetssätten består av ordkort som läraren tillverkat, med 
bilder och ord från läseboken. Materialet som används är en läsebok av syntetisk karaktär, 
som klassen följt sedan förskolan. Lärarhandledningen är väl strukturerad med flera olika 
tillvägagångssätt och övningar. Läseboken med tillhörande övningsbok innehåller bland annat 
övningar i att forma bokstäver. 
 
Läraren tror att resultatet från PISA-undersökningen beror dels på att de som gått 
lärarutbildning i Finland måste vara kompetenta för att överhuvudtaget komma in samt att 
lärarna har högre status.  
 
Finsk lärare i år 3 
Läraren har tagit examen i Finland och varit yrkesverksam i 25 år. I år 1 började 
bokstavsinlärningen med ljudmetoden, där de lyssnade på ljud och lärde sig hur bokstaven såg 
ut, detta är en hjälpmetod för att förstå hela ordet. Läraren bestämde ordningsföljden av 
bokstäverna som hon ansåg viktiga, de började med A, E, I och sedan de enklaste 
konsonanterna. Vidare benämner läraren att några bokstäver som används i svenskan inte är 
lika vanliga i finskan som till exempel C, B, K, G. Om eleverna sedan valde en sådan bokstav 
så hade de inte haft någon nytta av den. Läraren har tillverkat diverse stavelsekort som 
används vid läsinlärningen. Läraren tycker att det inte bara går att välja en metod utan hon 
tycker att man måste arbeta med flera metoder som stöttar, samt olika slags ”verktyg” behövs 
för att knäcka koden. Vidare nämner läraren att stavelsemetoden är en metod som funnits 
länge i Finland och att eleverna många gånger i hemmen fått lära sig läsa med hjälp av detta. 
Läraren tycker att eleverna på grund av detta kan ha svårigheter att ta till sig ljudmetoden och 
de får då fortsätta med stavelsemetoden även i skolan. Hon tycker dock inte att den är vidare 
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lätt att ta till sig, eftersom det är så många bokstavsljud som ska bilda ord. Läraren styr gärna 
arbetet eftersom hon vet vilka övningar eleverna behöver, men hon ger mer frihet åt eleverna i 
andra saker, vilket däremot kräver förberedelser av henne.  
  
Läraren använder sig även av helordsmetoden. Läraren tycker att finska skriftspråket är lättare 
än svenska, eftersom skriften är så likt talet. Eleverna tränar på lång vokal, kort vokal eller 
dubbel konsonant, där de bearbetar ord som eleverna redan behärskar. Läraren arbetar med 
ord som är kända för eleverna, de går från det kända till det okända och från helheter till delar. 
Läraren använder sig av metoden Listiga räven, där arbetet går ut på att läsa skönlitterära 
böcker med tillhörande uppgifter.  
En kortmetod som läraren tillverkar används där eleverna får para ihop rätt bild med text eller 
bild med ord. Läraren upplever metoden rolig och tror även att eleverna uppskattar den, 
vilken även används i år 3.  
 
Läraren nämner doktorsavhandlingen Learning to read skriven i Finland, där det forskats att 
barn läser tekniskt men att de inte förstår vad de läser. Läraren poängterar att undervisning i 
läsförståelse är viktig och att eleverna därför får läxor i detta. Frågor som eleverna ska tänka 
på vid läsning finns på tavlan i klassrummet. Bearbetningen av läxorna tar tid eftersom läraren 
färdigställer dessa till varje enskild elev och vad de behöver träna på. Läxorna är en mycket 
viktig del eftersom tiden inte räcker till i skolan. Eleverna får därför hem texter som de ska 
läsa högt för föräldrarna, eftersom det finns barn som har ett auditivt sätt att lära sig. 
Elevernas läsning noteras i ett häfte och i skolan får eleverna själva välja ut något bekant ur 
texten som redovisas för de övriga i klassen. 
 
Läraren nämner att hon som ung lärare använt sig av LTG metoden och att denna metod 
användes på hela skolan för 15 år sedan. Vidare tycker hon att LTG metoden går att användas 
till en viss del, men inte renodlat. 
 
Läraren tror att resultatet från PISA-undersökningen beror på att den finska skolan har höga 
förväntningar och om en elev inte kommit tillräckligt långt i läsandet under sen hösten i år 1 
görs en undersökning av orsakerna. Kan det vara lärarens metoder det är fel på eller har 
eleven själv några svårigheter. Läxor har alltid varit viktiga i Finland och föräldrarna stöttar 
sina barn i skolarbetet. Skolan i Finland har hög status, även om barnen inte trivs så lär de sig.   
 
Analys och tolkning av intervju 
Läraren använder sig av både syntetiska och analytiska metoder i sin undervisning, där 
motivet bakom dessa är att finska språket sägs, läses och skrivs ljudenligt. Lärandet ska vara 
lustfyllt och lärorikt för både lärare och elever, samt att eleverna behöver många ”verktyg” 
som stöttar varandra i undervisningen. Lärarens syntetiska arbetssätt är bland annat: 
ljudmetoden, bokstavsgenomgången där läraren bestämmer ordningsföljden och 
stavelsemetoden. Analytiska arbetssättet är bland annat: arbete med från kända till okända ord 
och från helhet till del, Listiga räven metoden, kort metoden - där eleverna parar ihop bild 
med ord eller bild med text. Materialet som används är av övervägande analytisk karaktär där 
eleverna får läsa varierande böcker och texter med textförståelsen i fokus.  
 
Läraren tror att resultatet från PISA undersökningen beror på att det i Finland är mer 
resultatinriktat och målstyrt, där det förväntas att alla redan i år 1 ska ha kommit igång med 
läsningen. Resurser sätts in i ett tidigt stadium om svårigheter uppmärksammas. Läxorna har 
stor betydelse, där föräldrarna stöttar sina barn. Skolan har hög status och även om barnen inte 
trivs så lär de sig. 
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Sammanfattning av resultatet  
 
Motiven bakom de svenska lärarnas val är:   
Lärare år 1: undervisningen ska vara lustfylld och varierande, ta hänsyn till elevers 
utvecklingsnivåer och inlärningsstilar.  
 
Lärare år 2: läraren har plockat ihop det hon upplevt varit bra, samt passat henne. 
 
Motiven bakom finska lärarnas val är:  
Lärare år 1 och lärare år 2: att eleverna redan i förskolan har använt sig av materialet och 
att läsinlärningen på finska kräver en bearbetning av bokstavsljud och stavelser, eftersom det 
finska språket består av dubbelbeteckningar (vokaler och konsonanter). 
 
Lärare år 1: poängterar att materialet är välstrukturerat och inte kräver så mycket 
förberedelser av läraren, samt att skolan tillämpar detta material. 
 
Lärare år 2: läraren ser till gruppen och vilka behov som finns, samt förändrar metod om den 
inte fungerar, samt att läraren måste vara flexibel. 
 
Lärare år 3: det finska språket sägs, läses och skrivs ljudenligt, lärandet ska vara lustfyllt och 
lärorikt för både lärare och elever, samt att eleverna behöver många verktyg som stöttar 
varandra i undervisningen.   
 
Lärarnas metoder är: 
2 av 2 svenska lärare arbetar med både syntetisk och analytisk metod. 
 
2 av 3 finska lärare arbetar övervägande med syntetisk metod, där inslag av analytiska 
arbetssätt ingår, var av den tredje finska läraren använder sig av både syntetisk och analytisk 
metod.  
 
Svenska lärares tankar kring PISA-undersökningens resultatet är: 
Svensk lärare år 1: att lärarna i Finland har längre tid för planering av lektioner på grund av 
kortare arbetsplatsbunden tid, skolan är mer traditionell där förändringar i skolans värld 
noggrant begrundas och sker inte lika fort som i Sverige.  
 
Svensk lärare år 2: att när barn ska lära sig behöver de struktur, ordning och reda, rutiner, 
känna trygghet när det gäller skolarbetet. Samhällssynen i Finland ser mer seriöst på skola och 
bildning och att det är viktigt med läxor i skolan.   
 
Finska lärares tankar kring PISA-undersökningens resultat är: 
Finsk lärare år 1: att alla i Finland, samhället, skolan, föräldrar med flera tycker att det är 
viktigt att kunna läsa, men anser sig inte själv kunna avgöra ifall det inverkar på läsningen. 
Vidare benämner hon vikten av läsläxorna, eftersom läsningen i skolan inte är tillräcklig.  
 
Finsk lärare år 2: att de som går lärarutbildningen i Finland måste vara väldigt duktiga för 
att komma in på lärarutbildningen. Lärarna har en hög kompetens och mer status. Vidare tar 
hon upp att här i Sverige kan vem som helst gå lärarutbildning.   
 
Finsk lärare år 3: den finska skolan har höga förväntningarna och om en elev inte kommit 
tillräckligt långt i läsandet under sen hösten i år 1 görs en undersökning av orsakerna.  
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Kan det vara lärarens metoder det är fel på eller har eleven själv några svårigheter. Läxor har 
alltid varit viktiga i Finland och föräldrarna stöttar sina barn i skolarbetet. Skolan i Finland 
har hög status, även om barnen inte trivs så lär de sig.   
 
Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer undersökningens validitet och reliabilitet redovisas. Undersökningens 
syfte kommer därefter att besvaras och slutsatser kommer att dras utifrån sammanfattningen 
av resultaten. Litteraturstudien och intervjuerna kommer att redovisas och diskuteras, där både 
forskarnas och våra egna tolkningar, reflektioner och slutsatser lyfts fram, samt förslag på 
framtida forskning presenteras.  

Överensstämmelse 
I boken Forsknings metodikens grunder beskriver Patel & Davidson (2003) resonemanget 
kring validitet med följande citat: 
 

Validiteten i en kvalitativ studie är ej heller relaterad enbart till själva datainsamlingen. 
Istället genomsyrar strävan efter god validitet forskningsprocessens samtliga delar. Detta 
kan yttra sig i hur forskaren förmår tillämpa och använda sin förförståelse i hela 
forskningsprocessen. Vad gäller själva datainsamlingen kopplas validiteten till om forskaren 
lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld. (Patel 
& Davidson, 2003, sid 103) 

 
Kvale (1997) tar upp Kerlingers (1979) definition av ordet validitet med följande citat:  
 

Validitet definieras ofta genom denna fråga: Mäter du vad du tror att du mäter? (Kvale, 
1997, sid 215) 
 

Vi har i litteraturstudien granskat och bearbetat olika källor som beskrivit vårt huvudsyfte. I 
och med att det finns mycket forskning kring läs- och skrivinlärningsmetoder upplever vi att 
vi uppnått en ”kunskapsmättnad” inom det aktuella området som beskrivs i bakgrunden. Med 
hjälp av litteraturstudien konstruerade vi intervjufrågorna som hade anknytning till 
undersökningens syfte. Intervjuernas validitet stärks av att de tilltänkta intervjupersonerna i 
förväg fick ta del av frågorna under en veckas tid för att verkligen känna sig förberedda. Vid 
eventuella oklarheter i samband intervjufrågorna, fick intervjupersonerna chans att förtydliga 
sig eller själva ställa frågor till oss, för att på så sätt ge ett så uttömmande svar som möjligt.  

Tillförlitlighet  
Patel & Davidson (1994) beskriver ordet reliabilitet och dess innebörd enlig följande citat: 
 

Instrumentets tillförlitlighet, reliabiliteten, handlar om hur väl instrumentet motstår 
slumpinflytanden av olika slag. Låt oss kalla den beskrivning vi erhåller av en individ, vare 
sig det är i form av en poäng eller en beskrivning i ord, för individens ”observerade värde”. 
Det resultat vi får, det observerade värdet, innehåller både individens ”sanna värde” och ett 
”felvärde”. Felvärdet beror på brister i instrumentets tillförlitlighet. När vi har ett instrument 
som är reliabelt så har vi minskat fel-värdet och närmat oss individens sanna värde. (Patel & 
Davidson, 1994, sid 86-87) 
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Litteraturstudiens tillförlitlighet går att ifrågasättas på grund av att önskvärd litteratur ej 
funnits tillgänglig eller tidsmässigt inte kunnat bearbetas, vilket i sin tur kan ha påverkat det 
önskvärda innehållet i bakgrunden. De genomförda intervjuerna bandades vilket medförde att 
vartenda ord i intervjupersonernas svar kom med, vilket stärkte undersökningens reliabilitet.  

 
Kvale (1997) beskriver betydelsen av bandspelare vid intervjuer med följande citat: 

 
Det vanligaste sättet att registrera intervjuer är i dag genom en bandspelare. Intervjuaren kan 
då koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Orden, tonfallet, pauserna och 
dylikt registreras i en permanent form som intervjuaren kan återvända till för omlyssning. 
(Kvale, 1997, sid 147) 

  
För att ytterliga stärka reliabiliteten undveks ledande frågor vid intervjutillfällena. Däremot 
genomfördes intervjuerna på dagtid under raster vilket kan ha förorsakat stress hos 
intervjupersonerna samt eventuellt påverkat det önskvärda uttömmande svaren till resultatet.  

Resultatdiskussion 
Vårt syfte med arbetet var att fördjupa oss i olika läs- och skrivinlärningsmetoder genom en 
litteraturstudie samt kartlägga motivet bakom svenska och finska lärares val av metoder i år 1-
3. PISA studiens resultat visade på att finska elever hade en bättre läsförmåga än svenska 
elever vilket väckte vårt intresse att jämföra svenska och finska lärares bakomliggande motiv 
till val av metod, samt se eventuella likheter och skillnader i dessa. Innan vi började med 
arbetet så satte vi oss ner och diskuterade olika synvinklar inför den kommande 
litteraturstudien. Vi påbörjade sökningen bland skolans studentlitteratur som berörde det 
aktuella området. Detta medförde en gallring av aktuell litteratur och forskning. Patel & 
Davidson (2003) beskriver litteraturgenomgångens process med följande citat: 

 
Förutom att sökandet tar tid så är det inte säkert att den litteratur vi behöver finns tillgänglig. 
Litteraturen kan vara utlånad eller så finns den kanske inte på just det bibliotek vi använder 
och vi måste beställa den från ett annat bibliotek, dvs. göra ett s.k. fjärrlån. Slutligen tar det 
tid att gå igenom den litteratur vi har lånat. (Patel & Davidson, 2003, sid 42-43) 
 

Vår studie avgränsade sig till några syntetiska och analytiska metoder och benämner inte 
eventuella läs- och skrivsvårigheter, då omfattningen av undersökningen blivit för stor med 
tanke på tidsbegränsningen. 
 
I litteraturstudien som vi genomfört och bearbetat har vi kommit fram till att svenska 
styrdokumenten inte är lika beskrivande som de finska. Vi har även fått vetskap om att den 
syntetiska metoden har dominerat läs- och skrivundervisningen i Sverige redan från 1600- 
talet då folket skulle lära sig att läsa med hjälp av bibelns texter. Diskussionerna kring val av 
metod, ljudmetoden kontra helordsmetod har pågått sedan slutet av 1800- talet. Vi har fått 
djupare förståelse och bekräftelse på hur viktig språkstimuleringen är för barns utvecklande 
av den språkliga medvetenheten redan i hemmiljön och förskoleverksamhet. Detta med tanke 
på den kommande läs- och skrivutvecklingen hos barn, där bland annat högläsning, rim och 
ramsor, lyssningsövningar vid uppmärksammandet av skriftspråket är av stor betydelse.  
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Genom vår undersökning har vi fått bredare kunskaper om läs- och skrivutvecklingens olika 
stadier som många barn genomgår för att bli kompetenta läsare och skrivare. Vi har tagit till 
oss läsningsområdets två betydelsefulla begrepp som är av största vikt. Begreppen är 
avkodning, som handlar om igenkännandet av ord och förståelse, som handlar om tolkningar 
av språkliga meddelanden. Inlärningen av läsning och skrivning bör integreras i 
undervisningen, där elevernas inlärningsstilar ska uppmärksammas. Stadler (1998) tar upp om 
sambandet mellan läsning och skrivning med följande citat: 

 
Läsning och skrivning är spegelbilder av varandra: två sidor av samma funktion. När läs- 
och skrivinlärningen integreras uppstår en bättre inlärningseffekt än om de bedrivs åtskilda. 
(Stadler, 1998, sid 67) 

   
Vidare har vi fått en tydligare överblick och insikt av olika syntetiska och analytiska läs- och 
skrivinlärningsmetoder och tillämpningen av dessa i undervisningen. Vi har kommit fram till 
att metoderna går hand i hand och en blandning av metoderna ger eleverna större möjligheter 
vid mötet med skriftspråket, där hänsyn tas till olika inlärningsstilar och utvecklingsnivåer. Vi 
har bland annat genom att ta del av Kullbergs (1995) rapport Om barns skriftspråksinlärning, 
fått inblick i nio svenska forskares tankar kring syntetiska kontra analytiska metoders för- och 
nackdelar. Vi har reflekterat och kommit fram till att varje metod har både för- och nackdelar 
men det är upp till läraren att ta till vara godbitarna ur dessa. Vi anser att fördelarna med den 
syntetiska metoden är att barn lär sig att förknippa bokstav med ljud, vilket resulterar i 
avkodning som är första steget till läsning. Vi tror även att den styrda bokstavsinlärningens 
fördelar är att läraren har uppsikt över elevernas inlärning samt att eleverna har en tydlig 
struktur i deras arbete som leder till trygghet. Däremot anser vi att nackdelarna med den 
syntetiska metoden kan vara att texterna inte alltid är meningsfulla för eleverna och detta kan 
bidra till att elevernas intresse för det skrivna språket hämmas, samt att övningarna kan 
upplevas av eleverna som meningslösa. Vi anser att fördelarna med den analytiska metoden är 
att den utgår ifrån barnets erfarenhetsvärld, där deras egna ord och intressen ligger till grund 
för undervisningen, vilket medför att eleverna får en större förståelse för det skrivna ordet. 
Eleverna får på detta sätt känna sig betydelsefulla och blir motiverade att försöka tyda de 
skrivna orden. Däremot anser vi att nackdelar med den analytiska metoden är att det kan bidra 
till att det tar längre tid för eleverna att tyda längre och svårare ord på grund av att 
bokstavsljuden kanske inte framkommer lika tydligt som i den syntetiska.  
 
De kvalitativa intervjuerna har vidgat våra vyer ytterligare genom att lärarna gett oss 
beskrivande och uttömmande svar om bakomliggande motiv över deras val av metoder i 
undervisningen. Vi har kommit fram till att lärarnas motiv bakom val av metod visade på ett 
medvetet val, där deras undervisning byggde på vad de ansåg gynnade elevernas intresse och 
inlärning. Två av de finska lärarna valde däremot att arbeta efter ett material som eleverna 
följt sedan förskolan och för att det är välstrukturerat. Vidare beskriver Stadler (1998) 
forskning kring undervisning som komplicerad med följande citat:   
 

Att forska inom området undervisning är komplicerat, främst beroende på att andra faktorer 
än undervisningsmetoden har stor inverkan på elevernas inlärning. Lärarpersonligheten 
påverkar resultatet så starkt att det blir svårt att värdera metoden som sådan. Lärarens 
kunnande och personliga kvalifikationer har i undervisningen en större betydelse än vilken 
metod som verksamheten anses tillämpa. Resultatet beror på hur man i olika situationer 
tillämpar sin metod, möter eleverna och skapar goda inlärningsmöjligheter. Lärares attityder 
och arbetssätt förändras normalt med ökad kunskap och erfarenhet så att en individuell 
kompetensutveckling sker. (Stadler, 1998, sid 51) 
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Ovanstående citat uttrycker våra tankar kring analysen av intervjuresultaten, där vi gjort egna 
tolkningar angående lärares metodval, syntetisk kontra analytisk. Vi har kommit fram till att 
de svenska lärarna använder sig både av de syntetiska och analytiska metoder, där det plockar 
ihop material som de tycker passar in i undervisningen.  
 
Däremot använder sig en av de finska lärarna ett varierande arbetssätt, där hänsyn tas till 
elevernas olika inlärningsstilar. De två andra finska lärarna använder sig av ett mer 
läromedelstyrt arbetssätt eftersom textinnehållet är bekanta för eleverna redan från förskolan. 
I finska styrdokumenten under rubriken Årskurserna 1-2 beskrivs att språkinlärningen i 
modersmålsundervisningen och litteratur bör fortsätta som den inletts redan i hemmet och 
förskolan.  
 
De likheter och skillnader i de svenska kontra finska tillvägagångssätten i undervisningen som 
vi har tagit del av genom intervjuerna är att både svenska och finska lärare arbetar relativt 
traditionellt med väl strukturerad introduktion av de första bokstäverna. Introduktionen 
innehåller bland annat ljudning, bokstavsnamn och spårning.  Det finska språkets uppbyggnad 
ligger till grund för de finska lärarnas arbetssätt. Stadler (1998) beskriver vikten av struktur i 
undervisningen vid inlärning av ny bokstav med följande citat: 
 

Eftersom vår alfabetiska skrift är svår att lära sig, bör undervisningen för att lyckas 
genomföras systematiskt efter en väl genomtänkt plan. Börja med det lätta, det som eleverna 
känner till. Gå inte vidare till det svåra, det okända, förrän det tidigare inlärda ligger fast. 
Barn behöver se en mening med vad de gör, och de vill ofta göra saker i en viss ordning. 
Följ därför samma mönster t.ex. vid inlärning av en ny bokstav. Att arbeta enligt invanda 
rutiner ger trygghet. (Stadler, 1998, sid 64) 

  
Intervjuerna visade även på att de finska lärarna arbetar med en övervägande syntetisk metod, 
eftersom det finska språket är uppbyggt med dubbelbeteckningar och kräver ljudanalys och 
bearbetning av stavelser, vilket underlättar stavningen. I doktorsavhandlingen Learning to 
read beskriver Lerkkanen (2003) Lehtonens och Bryants (2001) syn på stavelsernas betydelse 
för finska barns stavning och beskrivs med följande citat:  
 

Moreover, Lehtonen and Bryant (2001) have shown that the active use of syllables in 
reading instruction from the first to the third grade strongly supports Finnish children´s 
spelling. (Lerkkanen, 2003, sid 28) 

 
Vi anser att vi har fått en större förståelse och tagit lärdom av betydelsen av stavelsemetoden i 
det finska språket, samt att den kan vara ett stöd vid elevernas rättskrivning. 
 
Vi har genom intervjuerna fått ta del av lärarnas tankar kring PISA-undersökningens resultat 
som visade på att finska elever har en bättre läsförmåga än svenska elever. Detta tror lärarna 
bland annat beror på att samhället i Finland ser mer seriöst på skola och utbildning, samt att 
lärarutbildningen är längre och att lärarna har högre status. Skolan är välstrukturerad och 
traditionell där läxor och resultat har stor betydelse. 

Erfarenheter för framtiden 
Våra erfarenheter från detta arbete med tanke på vår blivande roll som pedagoger är att 
språkstimuleringen är av största vikt redan i hemmen och i förskolan med tanke på den 
kommande läs- och skrivutvecklingen. Vi som blivande lärare måste ta hänsyn till elevers 
olika utvecklingsnivåer och inlärningsstilar med tanke på vårt kommande metodval och 
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arbetssätt. Vårt förhållningssätt till syntetiska och analytiska metoder har förändrats till 
insikten att metoderna går hand i hand och kompletterar varandra utmärkt.  
 
Vi har blivit medvetna om att alla barn behöver få veta syftet med att kunna läsa och skriva 
och en av lärarens viktigaste uppgift är att tillsammans med eleverna diskutera innebörden av 
olika begrepp som bokstav, ord, meningar, punkt, komma, med mera, eftersom det inte är 
självklart för barn vad dessa betyder. Stadler (1998) tar bland annat upp vikten av att samtala 
kring varför man läser och skriver som man gör med följande citat: 
 

Läs- och skrivinlärningen främjas av att eleverna vet vad övningarna går ut på, att de vet 
vad de ska lära sig av vad de gör. Man kan samtala om varför man läser och skriver, om hur 
man skriver för att någon annan ska kunna läsa, och om hur man läser för få veta vad någon 
annan har skrivit. Det ska t.ex. stå klart att läsa inte är något man gör bara i skolan, och för 
att göra läraren till lags. (Stadler, 1998, sid 66)   

 
Avslutningsvis anser vi att läs- och skrivundervisningen ska vara lustfylld, intressant och 
givande som skapar meningsfullhet för eleverna, där hänsyn tas till deras mognads stadier och 
inlärningsstilar. Vidare måste vi som blivande lärare tillsammans med eleverna utvärdera och 
reflektera över undervisningen, där förnyelse och flexibilitet är ett måste för att skapa 
optimala utvecklingszonen i undervisningen. 
 

Förslag till framtida forskning 
Vi skulle tycka att det vore intressant att forska vidare om läxornas betydelse och inverkan för 
elevernas läs- och skrivutveckling. En jämförelse mellan två klasser, där den ena klassen har 
mycket läsläxor och där den andra inte har läxor alls, vore intressant att studera. På detta sätt 
skulle eventuella samband eller skillnader i läs- och skrivutvecklingen framkomma.  
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Bilaga 

Intervjufrågor 
 

Angående läs- och skrivinlärningsmetoder  
i år 1-3 

 
 

1. Hur arbetar du med läs- och skrivinlärningen från år 1 och hur fortsätter 
du med detta i år 2 och 3?  

 
 
 
 

   
2. Vilket är ditt motiv bakom val av metod (-er)? 

 
 
 
 
 

3. Vilket/vilka material använder du? 
 
 
 
 
 

4. Vilka fördelar/nackdelar ser du med ditt val av metod (-er)? 
 
 
 
 
 
 

5. Vad tror du PISA undersökningens resultat beror på, där det framkom att 
finska elever har en bättre läsförmåga än svenska elever? 
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