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Abstrakt 
 
Syftet med detta arbete har varit att få fördjupade teoretiska kunskaper om olika 
läsinlärningsmetoder samt en inblick i vad som styr verksamma lärare i deras val av 
arbetsmetoder. Bakgrunden är baserad på de fyra vanligaste metoderna i den svenska skolan. 
Den tar även upp läsprocessen, läsutvecklingen, en historisk tillbakablick samt vikten av att 
lära sig läsa. Vi valde att göra en kvalitativ enkätundersökning där tre lärare från den skola där 
vi gjorde vår VFU ingick. Resultatet från den visar att lärare inte enbart arbetar med en metod 
utan väljer att blanda olika metoder. Som blivande lärare kommer vi att ha stor nytta av de 
teoretiska kunskaperna vi fått genom litteraturen och vi går stärkta ut i yrkeslivet med större 
kunskaper om läsinlärning hos barn. 
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Inledning 
 
Vi har båda i vår utbildning valt att inrikta oss på att arbeta med yngre elever, där 
läsinlärningen kommer att bli en mycket viktig del i vårt dagliga arbete som lärare. Kraven på 
individens läsförmåga är stora i dagens moderna och informationsrika samhälle. Får eleven 
brister i sin läsning kan det få konsekvenser under hela skoltiden och även senare i vuxenlivet. 
 
Det har under de senaste åren debatterats i media om att den nya lärarutbildningen inte ger 
nyutexaminerade lärare de rätta verktygen för att kunna ge elever goda grunder i läsningen. I 
skolverkets egna kommentarer till Högskoleverkets utvärdering av lärarutbildningen (2005) 
kan man läsa följande: det finns ”många och graverande” brister i den nya lärarutbildningen. 
Dessa brister kan enligt Högskoleverket indikera en låg och ojämn kvalitet på utbildningen i 
de olika lärosätena i Sverige. 

 
Högskoleverkets bedömargrupp framhåller att undervisningen på vissa lärosäten i för läraren 
centrala kunskapsområden tycks vara närmast obefintlig. Med centrala kunskapsområden avses 
bl.a. läs- och skrivutveckling samt prov och utvärdering. Skolverket bedömer iakttagelsen som 
alarmerande (Skolverket, s.1 2005 04 07  Dnr. 2005:01067). 

 
Därför känns det extra viktigt för oss som blivande lärare att få så djupa teoretiska och 
läspedagogiska kunskaper om elevers läsutveckling som möjligt. Det gör oss säkrare när vi 
väl står där med vår första klass. Elever som börjar första klass har olika kunskaper med sig. 
En del har redan knäckt koden medan andra har precis börjat sin resa mot läskunnighet. Det 
gäller då att kunna möta varje elev utifrån deras utvecklingsnivå och kunna anpassa 
undervisningen efter den enskilde individens behov och inlärningsmönster. Vad är det då som 
avgör hur vi kommer att jobba med läsinlärningen och vad är det som har påverkat redan 
verksamma lärare i deras val av läsinlärningsmetod? Det ska vi försöka ta reda på genom att 
intervjua lärare som arbetar med elever i de yngre åldrarna. I boken Läsundervisning av Frost 
(2002) kan man läsa följande: 
 

För att kunna bli en bra läsare måste man ha goda läsfärdigheter. Därför är det bra att läraren 
har teoretiska kunskaper om läsning så att undervisningen kan utformas efter de enskilda 
elevernas behov. Läsning blir rolig först när man kan läsa (Frost, 2002 s.7). 

 
 
Bakgrund 

Förankring i styrdokumenten 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) står det att läsa att undervisningen 
skall anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Skolans verksamhet måste även 
utvärderas och prövas så att de uppställda målen nås. Det kräver en god pedagogisk ledning 
och ett gott samarbete mellan skolpersonal, elever, hemmet och samhället för en kvalitativ 
skolutveckling. 
 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 
därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer 
beständiga kunskaperna som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 
behöver.”/…./  ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Lpo94 s. 11). 
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I kursplanen för svenska kan man läsa hur svenskämnet syftar till att ge eleverna möjligheter 
att utveckla sin språkliga förmåga det vill säga att tala, lyssna, se, läsa och skriva med hjälp av 
skönlitteratur, film och teater. Eleverna måste utifrån sina egna erfarenheter och med stöd av 
lärare i samarbete med andra få möjlighet att upptäcka språkets uppbyggnad och system. I 
kursplanen finns följande mål: 
 

Eleven skall 
kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och i 
saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt 
reflektera över texter (Skolverket, Kursplaner i svenska s.3). 

 
I kursplanen finns även följande strävans mål: 
 

Utveckla sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 
läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär (Skolverket, Kursplaner i 
svenska s.2). 

Läsning ur ett historiskt perspektiv 
I boken Barnet, språket och miljön av Svensson (1998) kan vi läsa att läskunnigheten i 
Sverige var utbredd redan på 1600-talet. Kyrkan spelade stor roll i den allmänt utbredda 
läskunnigheten bland befolkningen eftersom den betonade vikten av kunskap i religiösa 
frågor. Människorna skulle själva kunna läsa ur bibeln och en allmän läskunnighet och 
förståelse för den lästa texten beslutades enligt 1686 års kyrkolag. Läsundervisningen ansågs 
till en början vara en uppgift för präster. Men eftersom det var arbetsamt och dåligt betalt att 
lära barnen läsa blev detta med tiden ett arbete för föräldrarna. Husfadern var den som hade 
ansvar för läsundervisningen och genom husförhören kontrollerades barnens läskunnighet. 
Samhället lade stor vikt vid att befolkningen var läskunnig och det krävdes för att få 
konfirmeras, delta i nattvarden, gifta sig, fostra barn och vittna vid ting. Från mitten av 1700-
talet krävdes i allt större utsträckning, förutom läskunnighet även en förståelse.  
 
Den allmänna skolplikten infördes 1842 och för att få börja skolan krävdes läskunnighet. 
Kraven att lära sina barn ökade för föräldrarna och blev för mycket för många. År 1858 
infördes småskolan som tog över ansvaret för läsundervisningen (Svensson, 1998). Lindö 
berättar i boken Det gränslösa språkrummet- om barns tal- och skriftspråk i didaktiskt 
perspektiv (2002) att metoden som då användes var bokstaveringsmetoden. Denna metod 
innebär att först upprepas bokstavens namn, därefter stavelsen och sist hela ordet: L, Ä, säger 
lä, S, A säger sa, säger läsa. Denna läsinlärningsmetod användes ända in på 1940- talet då den 
fick ge vika för ljudmetoden, som även kallas den syntetiska metoden. Vidare skriver Lindö 
att ljudmetoden introducerades redan av Comenius och är fortfarande den mest använda 
metoden i svenska skolor. Denna metod innebär att man utgår från varje bokstavsljud (hur 
bokstaven låter) och sammanfogar ljuden till ord. Eftersom svenskan som är ett ljudenligt 
språk passar ljud- eller den syntetiska metoden bra och denna läsinlärningsmetod sätter 
läsfärdigheten före läsförståelsen.  
 
Lindö (2002) beskriver ljudmetodens arbetsgång på följande sätt: 
Eleverna får lyssna till ljudet för en bokstav och själva uttala det. Vidare får eleverna ange 
ljudets placering i ett ord. Hörs den aktuella bokstavens ljud i början, i mitten eller i slutet av 
ordet. Eleverna kan även hitta på egna ord som innehåller den bestämda bokstaven. Efter 
denna presentation får eleverna se bokstaven för det nya ljudet för att lära sig kombinera ljud 
med bokstäver. Samtidigt som eleverna får säga ljudet pekar läraren på bokstaven. Nästa steg 
är att urskilja bokstaven i olika texter. Eleverna får ringa in bokstaven eller klippa ut 
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bokstaven och klistra in i eget häfte. Till sist får eleverna själva forma den nya bokstaven på 
olika sätt: rita i luften eller på bänken med ett finger, att måla med pensel. Eleverna får så 
småningom även skriva bokstaven, först med krita och sedan med penna. 
 
Även ordbildsmetoden lanserades enligt Svensson (1998) redan under början av 1800-talet, 
men fick på denna tid ingen större genomslagskraft. Eftersom denna metod bygger på analys 
av textens innehåll visuellt, kallas den även analytisk metod. Inledningsvis börjar eleven se 
orden som bilder och så småningom analysera orddelar som ändelser och bokstäver. 
Ordbildsmetoden kritiserades eftersom det fick läsaren att fokusera på textens innehåll och 
inte bokstavsljuden. Det ansågs därmed finnas en risk att läsaren skulle tolka Guds ord istället 
för att läsa dem. De som förespråkar denna metod talar om att barnet läser för att de finner en 
mening med det. De hävdar att läsinlärning via bokstavsljud är en tråkig och onaturligt väg att 
lära sig läsa. Enligt förespråkarna för ordbildmetoden får eleverna genom att lära sig hela ord 
och meningar från början, en insikt om syftet med läsning såsom förståelse, kunskap och nöje. 
Än i dag ställs tyvärr ljudmetoden mot helordsmetoden, vilket är olyckligt eftersom dessa 
metoder enligt Svensson bör komplettera varandra. 
 
Tidigt 1970-tal präglades enligt Lindö (2002) av nytänkande och som kontrast till 1960-talets 
behavioristiskt influerade undervisningsteknologi lockades nu lärare av idéer om 
antiauktoritär och frigörande pedagogik. Något som den pedagogiska idédebatten bidrog till 
var att ett friare arbetssätt och arbetsformer gjorde sitt intrång i grundskolan. Många lärare såg 
dialogpedagogiken som ett alternativ till den traditionella auktoritära pedagogiken och den 
sågs som en metod att utveckla elever frihet och självförverkligande. Med den nya synen på 
elevens lärande lanserades också nya läsinlärningsmetoder, däribland LTG- och Whole 
language metoden. 

Vikten av läskunnighet i dagens samhälle 
Taube beskriver i sin bok Läsinlärning och självförtroende (1987) vikten av att kunna läsa. I 
vårt samhälle avgörs en människas värde i hög grad av hennes förmåga att prestera. Det finns 
även en mycket markerad betoning av kognitiva prestationer och det anses vara finast att vara 
duktig på det intellektuella området. Det första steget mot en intellektuell karriär är just läs- 
och skrivkunnighet. I ett modernt samhälle är läs- och skrivkunnighet inte bara en 
förutsättning för fortsatta studier, utan något vi måste kunna för att klara oss i vardagen. 
Samhället är anpassat för en läs- och skrivkunnig befolkning och de som inte kan läsa eller 
skriva måste få hjälp av andra för att utföra sina samhälleliga plikter.  
 
I Libergs bok Hur barn läs sig läsa och skriva (1993) kan man läsa följande uttalande av 
Birgitta Ulvhammar, som tidigare var ordförande för den svenska nationalkommittén för FN:s 
läskunnighetsår (1990) Hon inledde ett tal vid en konferens om barns läsutveckling och 
läsning, med följande ord: 
 

Tillgång till det skrivna ordet hänger samman med demokrati och jämställdhet, men tillgång 
till utbildning, arbete och information, med möjligheten att kunna påverka både den egna 
situationen, det omgivande samhället och världen (Liberg, 1993, s.11) 

 
Taube (1987) menar att vuxna människor som av olika anledningar har en dåligt utvecklad 
läs- och skrivförmåga har i de flesta fall en mycket svår situation. Förutom de problem som 
uppstår med utbildning och arbete möter de ofta förödmjukande upplevelser när någon i deras 
omgivning upptäcker att de inte kan vad alla tror att de kan. 
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Men som Taube vidare skriver i sin bok har läsförmågan även andra dimensioner så som den 
oändliga rikedom skönlitteraturen kan innebära i form av avkoppling, glädje och spänning. 
Läsförmågans betydelse för den kognitiva utvecklingen är kanske något som är mindre känt. 
Men faktum är att eftersom skriften finns kvar på pappret inbjuder den till eftertanke och 
reflektion på ett annat sätt än talet som omedelbart försvinner. Att kunna läsa är med andra 
ord väldigt viktigt och de allra flesta vuxna ser därför till att överföra denna insikt till sina 
barn.  
 

Språklig medvetenhet 
I Svenssons bok Språkglädje (1995) kan man läsa att den språkliga medvetenheten, det vill 
säga barns funderingar över språket, är något som barn gör självständigt och mer eller mindre 
medvetet. Språkligt medvetna personer lägger märke till språkets form, de tänker på hur något 
sägs eller skrivs och skiljer detta från språkets betydelse. Språkets innehåll kan delas upp i 
många delar: ord och delar av ord (morfem) och ljud (fonem). Det är dessa delar som utgör 
språkets form. Den språkliga medvetenheten, både för tal och för skrift, kan tränas upp på 
olika sätt. Barn som ges möjligheten att reflektera över hur något sägs eller skrivs, få fundera 
över hur ord och orddelar eller hur språkljuden kombineras tränar sin språkliga medvetenhet. 
Vidare beskriver Svensson (1995) olika medvetenhetsnivåer. Den fonologiska medvetenheten 
som innebär en medvetenhet om språkets minsta delar, språkljuden. Om barn inte är 
fonologiskt medvetna när det ska börja läsa blir det sannolikt det när det får läsinstruktioner. 
Sambandet mellan läsinlärning och fonologisk medvetenhet är enligt författaren ett 
ömsesidigt beroende, vad som är beroende av vad, är svårt att avgöra. Den morfologiska 
medvetenheten innebär att vara medveten om ord och hur det kan förändras. 
Avkodningsförmågan vid läsning påverkas av den morfologiska medvetenheten. Den går 
snabbare och lättare genom att man läser förstavelserna och ändelser av ett ord och känner till 
vilka ordtyper den hör till. Läsaren behöver därför inte läsa ut denna del av ordet. Morfologisk 
insikt innebär att barn blir medvetna om ordets ursprung och det får betydelse för stavningen. 
Ibland är det bra att veta ordets grundform för att kunna stava rätt, det går inte alltid att höra 
eller ljuda sig fram till det. Svensson tar upp i sin bok Barnet språket och miljön (1998) även 
den syntaktiska medvetenheten som handlar om medvetenhet kring hur satser byggs upp. Barn 
blir medvetna om språkregler och reflekterar över hur det ska prata. Semantisk medvetenhet  
handlar om satsers betydelse och nyfikenhet kring varför eller vem som bestämt varför det 
heter som det heter. Pragmatisk medvetenhet handlar i sin tur om hur språket kan användas i 
olika situationer.  

Läsprocessen och läsutveckling 
 
Läsprocessen 
 
Larsson, Nauclér och Rudberg skriver om läsprocessen i boken Läsning och läsinlärning 
(1992). De menar att vi egentligen inte kan tala om en enda läsprocess, men forskare inom 
läsning brukar ändå göra det för att ha en utgångspunkt. De talas om två komponenter i 
läsprocessen, nämligen avkodning och förståelse. Avkodning innebär att läsaren identifierar 
ordet och förståelse innebär läsarens tolkning av ordet. Den vane läsaren har både en 
automatiserad avkodning och en god förståelse. Även om dessa forskare är överens om de två 
komponenterna i läsprocessen har de olika syn på vilken av dessa som bör betonas mest vid 
läsinlärningen. De forskare som förespråkar att avkodning är det som bör prioriteras vid 
läsinlärningen motiverar detta med att läsningen annars blir en gissningslek.  Läsaren tittar då 
på ord lite här och där i texten för att kontrollera om det är ”gissat rätt”. Dessa forskare 
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hänvisar till att det finns belägg för, att vana läsare inte bara kastar en blick på raden utan 
verkligen kodar av. Detta är kontrollerat genom att ögonrörelser har registrerats vid läsning. 
Det forskarna fann var att även vana läsare fixerar vart eller vartannat ord  
 
Vid läsinlärningen där avkodning prioriteras börjar inlärningen oftast med att bokstäverna 
matchas med motsvarande ljud. Dessa bokstäver sätts samman till ord som sedan identifieras 
med hjälp av ordförrådet. Orden läggs samman till meningar och fraser som i sin tur kan 
tolkas om förståelse för det enskilda ordet finns. Argumentet för att börja med att matcha 
bokstav med ljud är att träna den del av läsningen som kan automatiseras, så att den blir 
automatiserad. På det sättet frigörs kapaciteten för förståelsen, nämligen den del som aldrig 
kan automatiseras (Larsson et al. 1992). 
 
Enligt Larsson et al. (1992) är de forskare som vid läsinlärningen istället betonar förståelsen 
rädda för att den språkliga helheten kan gå förlorad, om man startar med avkodningen. De 
menar att risken finns att fastna vid avkodningen, om det ensidigt fokuserar på denna del. 
Genom att korttidsminnet överbelastas med bokstäver utan egen betydelse blir det svårigheter 
att gå vidare. Dessa forskare hävdar att, då det är dags att få ihop satsen, är det första delarna 
som avkodades redan glömda  
 
Läsutveckling 
 
Andersson et al. skriver om barns läsutveckling i boken Spökägget (2000). Hon berättar att då 
det lilla barnet kommer med en bok och vill att någon läser den, har barnet förstått något 
mycket väsentligt. Barnet har nämligen förstått att de små, konstiga krumelurerna och 
prickarna på bokens sidor har ett budskap. Läs- och skrivprocessen börjar här. Barn som får 
mycket läst för sig och som ser andra läsa börjar tidigt bete sig som läsare. De sitter då och 
håller boken precis som de sett andra läsare göra, bläddrar och ”läser” ofta med en speciell 
röst, högt för sig själva. 
 
Enligt Andersson et al. (2000) var det förr en vanlig åsikt att det fanns en magisk tidpunkt 
mellan 5 och 7 år då barn var mogna att lära sig läsa. Av denna anledning skulle varken 
pedagoger eller föräldrar lära barnen läsa för denna tidpunkt. De skulle helst inte ens svara på 
barnens frågor kring detta eftersom barnen riskerade att få tråkigt i skolan, under den riktiga 
undervisningen. Vi vet numera att de flesta barn börjar läsa av nyfikenhet och inte genom 
formell träning. De individuella skillnaderna i när barn börjar intressera sig för läsning och 
bokstäver är mycket stora. 
 
Enligt Melin och Lange i Läsning (1989) ligger det många och långa steg mellan ett barns 
första försök att få mening i några bokstäver till den vuxnes lätt flytande och ofta lustfyllda 
läsning av en berättelse. Den större delen av denna utveckling sker i skolan, men långt ifrån 
allt. Då barnen kommer till skolan har de flesta någon bokstavserfarenhet och många även en 
god läsförmåga. Hur läsutvecklingens olika stadier ser ut och utvecklingens gång är något 
som många forskare har skisserat. Att knäcka koden är bara en av stationerna och inte 
nödvändigtvis den första. En självklar – men ofta bortglömd – utgångspunkt är att de första 
stegen är något olika beroende på olika pedagogiska metoder. De första stegen i 
läsutvecklingen är de som finns bäst beskrivna och det är här framstegen är tydliga. 
 
Vidare skriver Melin och Lange (1989) att läsning kan verka lekande lätt, men det är en 
färdighet som byggs upp med hjälp av en enorm mängd mental energi. Elever som under den 
första läsinlärningen eller under den period som läsinlärningen befästs inte kan avsätta full 
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uppmärksamhet på uppgiften riskerar störningar. En allmän erfarenhet är att de faktorer som 
familjebråk, mobbing, oro samt allt annat som verkar ogynnsamt på elevens förmåga att 
koncentrera sig full på den givna uppgiften kan få olyckliga effekter på läsningen. Även 
bristande social kontakt med läraren eller bristande kontinuitet i lästräningen är faktorer som 
kan verka hämmande för läsutvecklingen.  
 
Melin och Lange (1989) menar även att högläsning för barn har en väldokumenterat 
främjande effekt på deras läsutveckling. Högläsning är en väg till skriftspråket som är 
förhållandevis lustbetonad. Eleverna möter i de upplästa sagorna eller berättelserna speciellt 
skriftspråkliga mönster som de annars skulle vara tvungna att själva avkoda och förstå. 
Eleverna får också vid högläsningen komma i kontakt med berättartekniska mönster och lär 
sig hur berättelserna brukar börja, hur intrigerna startas, konflikter etableras och hur 
berättelsen sedan avrundas så konflikterna löses och berättelsen finner sitt avslut. 
Högläsningen ger eleven möjlighet att upptäcka vad läsningen har att erbjuda. I bästa fall blir 
detta för eleven en motivation att själv, utan en högläsande vuxens hjälp komma in i 
berättelsernas värld.  
 

 

Olika läsinlärningsmetoder 
 
Enligt Melin och Lange (1989) är få saker så väl utredda som olika metoder för läsinlärning. I 
USA har oerhört stora summor satsats på både små och stora, breda och långa, 
välkontrollerade och öppna utvärderingar av de olika pedagogiska metoderna. Resultatet av 
dessa undersökningar kan sammanfattas med ett ord: oavgjort.  
 

Det behavioristiska synsättet på läsinlärning 
Åkerblom skriver i sin bok Läsinlärning från teori till praktik (1988) att det under 1900-talet 
finns två uppfattningar på hur vi lär oss läsa. Dessa grundar sig utifrån en beteende inriktad 
och en kunskapsinriktad teori. Dessa har grundläggande skillnader i fråga om kunskaps- och 
människosyn. Åkerblom menar även att många lärare inte är medvetna om vilken 
teoretiskgrund de egentligen står på vid läsundervisning. 

 
Enligt Åkerblom (1988) är det behavioristiska synsättet som varit dominerande i över 50 år. 
Amerikanen B.F Skinner är den mest kände representanten för behaviorismen. Han ansåg att 
forskning inom inlärning endast skulle göras på beteenden som kunde observeras och mätas. 
Kunskapsprocesser som sker inne i våra huvuden kan inte mätas och därför hör det inte 
hemma i seriös forskning, enligt Skinner. Åkerblom skriver vidare att enligt behavioristerna 
är varje individ en passiv mottagare av intryck utifrån. Skinner liknar vår hjärna med en 
griffeltavla, omgivningen ristar där in färdigheter av olika slag, som stegvis förändrar vårt 
beteende. Förändringen av beteendet sker med hjälp av en rad stimulus, det vill säga en 
sinnesretning eller sinnesintryck, och responsförbindelser. Denna stimulus kan till exempel 
vara en bokstav. Responsen är sedan när bokstaven namnges, det vill säga ett svar. 
Läsundervisning på behavioristisk grund innebär att man går från delar till helheten, det vill 
säga den syntetiska läsinlärningsmetoden. Enligt Larsson et al. (1992) kallas dessa 
läsinlärningsmetoder även ljudmetoder och dessa väljer att börja träna avkodning där bokstav 
matchas med ljud. Metoderna utgår på så sätt från det eleven inte kan. 
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Witting-Metoden 
I Larsson et al. (1992) beskrivs Wittingmetoden som den mest renodlade av de syntetiska 
metoderna. Den har använts i grupper och i klasser i grundskola, grundsärskola och 
vuxenutbildning. Metoden har även använts i individuell undervisning i grundskola, 
gymnasieskola, eftergymnasiala utbildningar och vid universitet för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Den kan även användas i svenskundervisning i gymnasieskolan, liksom i 
olika komplicerade inlärningssituationer som till exempel i undervisning av elever med annat 
modersmål eller i rehabilitering av afatiker (tal- och språkstörningar vanligen orsakat av 
stroke/slaganfall). 
 
Larsson et al. (1992) berättar att Maja Witting har arbetat i särskolan där hon undervisat 
elever med lässvårigheter. Hon analyserade de läsmetoder som fanns då och funderade över 
hur eleverna reagerade på dem. Hon granskade läromedel både för ljudningsmetoden och 
ordbildsmetoden och i båda dessa läromedel fann hon sådant som ställde till problem för vissa 
elever. Hon upptäckte i dessa material brister som kunde påverka såväl läsförståelsen som 
avläsningen. Vidare ansåg hon att om alla elever skulle lyckas lära sig läsa, krävdes en 
förändring i arbetsmaterialet. Materialet måste dels ge en systematisk träning av avläsningen, 
dels möjlighet att förstå efter egen förmåga. 
Vidare beskriver Larsson et al. (1992) att denna syntetiska läsinlärningsmetod utgår ifrån 
arbete med enskilda språkljud till sammanljudning av stavelser och sökande eller orddelar de 
givna stavelserna. På ett mycket systematiskt sätt arbetas det med de så kallade 
innehållsneutrala språkstrukturer. Varje konsonant i språket kombineras med varje vokal till 
stavelser som används i diktamen och avläsning. Inlärningen blir härigenom helt fri från yttre 
ledtrådar. Inledningsvis fokuserar metoden uteslutande på att matcha bokstav och ljud som 
sägs träna den fonologiska medvetenheten. Under lång period före den egentliga läsningen 
pågår symbolfunktionsarbete och fritt associerande. Under läsinlärningsperioden förekommer 
ingen läsebok. Materialet ska kunna användas både för att öva symbolfunktionen på ett 
tekniskt-mekaniskt sätt och också för att öva läsförståelsen, genom individuella associeringar. 
Detta medför i sin tur att materialet inte kan bestå av ord, meningar och text som redan har ett 
givet innehåll. Därför utgörs materialet av sådana kombinationer av vokaler och konsonanter 
som är möjliga i svenska språket. Med andra ord så kan en del av dessa språkstrukturer 
motsvara existerande ord i svenska medan andra inte gör det.  Vidare får eleverna när de 
arbetar med läsförståelsen utifrån sina egna förutsättningar associera till ord eller delar av ord. 
Vilka strukturer som fylls med innehåll och vilka som förblir innehållslösa beror helt och 
hållet på den enskilde eleven. De innehållsneutrala språkstrukturerna har stor 
variationsrikedom och de passar alla oavsett ålder eller begåvning. 
 

Bornholmsmodellen 
Bornholmsmodellen utarbetades ursprungligen av Ingvar Lundberg och hans medarbetare i 
Umeå. Jorgen Frost, Karen Troest och Anette Amtorp alla från Bornholm, Danmark översatte 
materialet och fler lekar tillkom. Detta material användes i en stor vetenskaplig undersökning 
som pågick under fyra år på Bornholm. De praktiska erfarenheterna från detta arbetssätt har 
enbart varit positiva. Den ger en direkt och säker förberedelse för barns möte med skriften 
samt förebygger eventuella framtida läsproblem. Den vetenskapliga undersökningen som 
gjordes på Bornholm, Danmark har även genomförts i andra länder bland annat i: Israel, 
Spanien, Tyskland, Finland och USA. Alla har kunnat bekräfta de goda resultat som den 
första studien gav och det anses vara ett av det mest säkra fynden i den psykologisk- 
pedagogiska forskningen. Den fonologiska medvetenheten är en viktig faktor för framgång i 
läsinlärningen (Språklekar efter Bornholmsmodellen 1994 och 2002). 
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Det färdiga materialet omfattar två delar, en handledning med kopieringsunderlag och den 
andra delen som innehåller språklekarna. Bästa resultatet nås om sexåringarna får leka med 
språket en liten stund varje dag i åtta månader (15-20 min), enligt Frost i boken Språklekar 
efter Bornholmsmodellen (1994). Vid skolstarten upprepas lekarna under en åtta veckors 
period. 
 
Upplägget på språklekarna är utifrån en struktur som gör att svårigheterna ökas successivt. 
Den stimulerar den språkliga medvetenheten, framförallt den fonologiska, innan man börjar 
med läsinlärningen. Övningarna går ut på att göra elever medvetna om att ord består av ljud, 
språkljuden och i viken ordning ljuden kommer. Eleverna får på ett lustfyllt sätt leka sig 
igenom ett systematiskt upplagt språkprogram som består av bland annat lyssnalekar, rim, 
ramsor, stavelseträning och betoningsövningar. Följande är citerat Ingvar Lundberg i boken 
Språklekar efter Bornholmsmodellen: 
 

En förutsättning för en lyckad läsinlärning är således att barnet förstått att ord kan 
segmenteras i sina beståndsdelar, fonem. Utan en sån insikt kan barnet inte knäcka koden 
och alltså inte använda det alfabetiska systemet produktivt. De flesta barn tycks behöva 
hjälp av en lärare för att nå insikt och medvetenhet om talets segmentering (Häggström & 
Lundberg, 1994 s.7). 

 

Det kognitivistiska synsättet på läsinlärning 
Vidare skriver Åkerblom (1988) att i slutet på 1950-talet var det en språkforskare, Noam 
Chomsky, som förändrade synen på språket och även vår syn på läsinlärning. Chomsky 
menade att den traditionella synen på språkinlärning, Skinners behaviorism, hade stora brister 
och kunde inte förklara hur vi tillägnar oss och använder språket. Han ansåg att språket kan ha 
två tänkta nivåer, den fysiska, som motsvarar texten eller ljudvågorna när vi talar. Den andra 
nivån motsvarar då vad texten eller talet betyder. När språkets betydelsesida aktualiserades 
startades det ett intresse hos språkforskare att se till språkets betydelse och funktion. Studier 
av kunskapsprocesser ökade under de följande decennierna och det talades om en kognitiv 
revolution. Nu väcktes intresset för vad som händer i huvudet under inlärningsprocessen, 
detta var behavioristerna helt ointresserade av. Kognitivisterna betonar främst läsförståelsen. 
Det är elevernas egna erfarenheter och språk som ska ligga till grund för läsinlärningen. 
Denna holistiska syn på läsundervisningen innebär att gå från helheten till delarna och sedan 
åter helheten. Det är denna kognitiva syn på läsinlärning som är grunden för den analytiska 
läsinlärningsmetoden. Enligt Larsson et al. (1992) väljer dessa metoder att börja med det som 
eleverna redan kan, nämligen att identifiera orden med hjälp av språkliga och icke-språkliga 
ledtrådar. 
 

LTG, Läsning på Talets Grund 
Den mest använda analytiska metoden är LTG, Läsning på Talets Grund. Metoden har en 
amerikansk föregångare LEA, Language Experience Approach. (Larsson et al. 1992). 
 
Enligt Larsson et al. (1992) utarbetades LTG under 60- och 70-talet av lågstadieläraren Ulrika 
Leimar. Hon menade att läsinlärningen inte borde vara strikt programmerad, lika för alla 
elever och styrd av en färdig läslära, utan mera fritt utgå från och bygga vidare på den 
enskilda elevens språk och egna erfarenheter. LTG-metoden kan ses som en kombinerad 
metod, som innehåller både analytiska och syntetiska moment. Det analytiska arbetssättet är 
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dock det dominerande. Läsinlärningsarbetet är individuellt men har många kollektiva inslag. 
Redan från början inriktas läsinlärningen på förståelse och skall vara en integrerad del av 
elevens hela begreppsutveckling, orientering i omvärlden, talspråksutveckling, kognitiva och 
sociala utveckling. Därför integreras läsinlärningen med undervisningen i 
orienteringsämnena, där eleverna har gemensamma upplevelser. Eleverna lär sig tillsammans 
med och av varandra då de talar om sina erfarenheter. Grundprinciper i LTG-metoden är att 
övningsmaterialet främst tas från texter som eleverna själva producerat. Eleverna har på ett 
konkret och aktivt sätt arbetat med materialet och inlärningssituationerna är så varierande att 
de svarar mot den spridning som finns i en nybörjargrupp. 
 
Larsson et al. (1992) presenterar i sin bok LTG-metodens arbetsgång på följande sätt: 
 
Samtalsfasen 
Dialogen är central i all språkutveckling. Genom att samtala med andra kan eleverna bli 
medvetna om sina tankar, då de ska formulera dessa i ord. I samtalsfasen samtalar eleverna 
och läraren om gemensamma upplevelser, erfarenheter och konkreta iakttagelser och syftet är 
att i dialogform skapa ett textunderlag, som bygger på elevernas aktiva talspråk. Dessa 
lärarledda samtal sker i mindre grupper, där elever med olika erfarenheter kan lära sig av 
varandra. 
 
Dikteringsfasen 
Här kommer den grupp som samtalat tillsammans överens om vilka meningar som ska bli den 
gemensamma texten. Läraren skriver ner meningarna på ett blädderblock och eleverna ljudar 
med naturlig intonation. Under dikteringsfasen jämförs hela tiden det talade språket med 
skriven text. På så sätt kan eleven se hur tal blir skrift, förstå att text betyder något, att skrift 
kan vara nedskrivet tal. Från sin individuella utvecklingsnivå kan de så småningom upptäcka 
och förstå skillnader mellan talspråket och skriftspråket. 
 
Laborationsfasen 
I denna fas skall den dikterade texten bearbetas och detta sker i regel dagen efter dikteringen. 
Bearbetningen är både analytiskt och syntetisk. Läraren förbereder laborationen genom att 
välja ut sådan som är lämpligt för analys. Eleverna kan få till uppgift att söka en given 
bokstav, ett givet ord eller en hel mening. Det kan även vara att komma underfund med 
användningen av interpunktionstecken och stor och liten bokstav. Uppgiften kan även vara att 
observera stavning och enkla grammatiska strukturer. Meningar, ord, stavelser och bokstäver 
ur den dikterade texten skrivs i förväg på pappersremsor. Dessa delas ut och eleverna får leta 
efter motsvarande text på blädderblocket. Eftersom remsorna går att klippa sönder möjliggörs 
ett konkret arbetssätt, där eleven kan bilda nya ord eller meningar. Arbetet sker i grupp med 
individuellt anpassade uppgifter, vilket gör att eleven i egen takt kan utveckla en säker 
förståelse för bokstäverna och dess ljud 
 
Återläsningsfasen 
Både återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen som följer därefter är individuella. 
Tillsammans med läraren ska varje elev efter förmåga läsa dikteringen, som är maskinskriven 
och stencilerad i A4-format. Varje ord som eleven kan läsa stryks under. Om eleven kan läsa 
många ord eller hela texten obehindrat, stryker läraren istället under ord som är exempel på 
olika skriftspråkskonventioner som är lämpliga utifrån elevens läs- och skrivutveckling. 
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Efterbehandlingsfasen 
Direkt efter återläsningsfasen arbetar varje elev med de ord som läraren markerat i texten. 
Uppgiften kan till exempel vara att skriva orden, illustrera dem, öva stavningen eller att böja 
dem, skriva synonymer eller motsatsord, eller också att själv skriva nya meningar där 
ordet/orden ingår. 
 
Jämsides med arbetet med de gemensamma texterna får eleverna även prova på att läsa 
”färdiga” texter, främst i form av barnböcker men även annat övningsmaterial som 
läseböcker. Redan från skolstarten skriver eleven egna berättelser och texter utan att först ha 
lärt sig det korrekta sättet att forma varje enskild bokstav. Eleverna målar hädelsebilder och 
berättar för läraren vad som händer. Med eller utan lärarens hjälp skriver de text till sin 
händelsebild. På så sätt aktualiseras åter huvudprincipen i LTG, nämligen att samtalet är 
grunden för all språkutveckling. Händelsebilderna utvecklas i individuell takt till 
händelseböcker, som är elevernas egna temaböcker där de skriver och ritar. Eleverna 
uppmuntras tidigt att skriva meddelanden och brev till sina vänner och familjer för att förstå 
skriftens kommunikativa funktion. 
 
Parallellt med läsinlärningen och det fria skrivandet arbetar eleverna individuellt med att lära 
sig alfabetet. Eleverna styr själva bokstavsinlärningen och väljer individuellt vilken bokstav 
de ska arbeta med så att de tillägnar sig bokstavens namn, det ljud som bokstaven 
representerar och hur den ska skrivas. Elevens bokstavskännedom kontrolleras av lärare 
ungefär en gång varje månad (Larsson et al. 1992). 
 

Whole language-metoden 
Alleklev och Lindvall beskriver i boken Listiga räven - läsinlärning genom skönlitteratur 
(2000) Whole language-metoden. Denna läsinlärningsmetod härstammar från Nya Zeeland 
och utarbetades av professor Mary Clay. Grundtanken bakom metoden är hur barn lär sig och 
ge barnen hjälp till självhjälp. Barnet sätts i centrum med tanken att ”ett barn är inte en vas 
som ska fyllas utan en eld som ska tändas”. 
 
Metoden är enligt Mattsson i Kan jag inte läsa och skriva drunknar jag! (2004) ett 
förhållningssätt som formar en didaktisk bas för lärare och har ett personlighetsutvecklande 
synsätt. Den handlar om att förändra vuxnas attityder gentemot eleverna, en ökad profession 
bland de styrande, samverkan med föräldrar och en helhetssyn på elevens sätt att lära. 
Skolmiljön skall vara positiv och eleverna skalla vara omgivna av stimulerande material för 
att främja en god inlärning. Ett trivsamt klassrum och en god läsmiljö med ett stort urval av 
böcker är en av grundtankarna i denna metod. Det måste även finnas tid för läsning, 
självständigt och tillsammans med andra, med stöd och hjälp från lärare och föräldrar. 
 
I boken Lyckas med läsning (2001) skriver författarna att utvärderingar är grundläggande för 
inlärnings- programmet. När läsandet utvärderas innebär det i första hand om att samla 
information om elevens kunnande, förståelse, inställningar, intressen och tidigare 
läserfarenheter. Utvärderingen om den enskilde elevens framsteg är i första hand ur ett 
diagnostiskt syfte för att kunna göra en ändamålsenlig planering av det fortsatta arbetet. 
 

I elevinriktade program börjar läraren med att ta reda på vad eleven redan kan, sätter 
därefter upp realistiska mål men utgångspunkt från individuella behov och ser sedan till att 
eleven får möjlighet att uppfylla dem (Lyckas med läsning, 2001 s.47). 
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Denna läsinlärningsmetod är enligt Sandberg, C och Sandberg, F i Barns läs- och 
skrivutveckling. Ett arbete med tyngden på ”Stor och liten bok” (2005) en kontinuerlig 
process som kräver att läraren vägleder, övervakar och stödjer eleven på ett flexibelt och 
lättillgängligt sätt. Läraren har en mycket viktig roll att skapa möjligheter för alla, oavsett 
vilken utgångspunkt eleven har. Det är viktigt att läsa texter som har betydelse och väcker 
intresse hos eleverna, texter som de kan koppla till sina egna erfarenheter. Högläsning gör 
eleverna positivt inställda till böcker, får de delta aktivt i högläsningen och ställa frågor gör 
det läsningen mer värdefull. Texten i den valda litteraturen skall kännas naturlig, tilltalande 
och lätta att läsa. Det gäller som lärare att hitta en bra balans mellan stöd och utmaning. Från 
början gäller det att inte fokusera så mycket på formen och detaljerna utan att eleven väl 
förstått texten och dess innehåll. Flytande läsning är en komplex kombination av kunskaper, 
färdigheter och förståelse. För att alla läsare, från nybörjare till fullfjädrade läsare, ska 
uppfatta innebörden i en text krävs det att olika typer av information förenas. 

 
Läsprocessen kan beskrivas som att vi ser innebörden i texten genom att skapa kopplingar 
mellan det vi läser och det vi redan vet. Skickliga läsare arbetar på det sättet på alla stadier. 
De tar med sig viktig information i all läsning och använder den tillsammans med 
informationen i texten (Lyckas med läsning, 2001 s.19). 
 

I Lyckas med läsning (2001) är läsutvecklingen indelad i tre breda nivåer. Dessa nivåer är: 
förberedandestadiet, nybörjarstadiet och fortsättningsstadiet. Här följer en kort beskrivning av 
dem. 

Förberedandestadiet: 
Läsutvecklingen startar här med att läsarna lär sig att berättelser presenteras på ett visst sätt i 
böckerna. De kan gå tillbaka när som helst och läsa att orden alltid är desamma. Förstår att det 
finns en viss information i texten och börjar komma underfund med hur de ska göra för att få 
tillgång till den. På det förberedandestadiet visar läsaren tecken på att börja använda 
semantisk, syntaktisk, visuell och fonologisk information för att förstå innebörden i en text. 

 
Nybörjarstadiet: 
På denna nivå förväntar sig läsaren att de ska se en innebörd i texten och har tillägnat sig ett 
kunnande och en inställning som hjälper dem att finna innebörden. Läsare som befinner sig på 
nybörjarstadiet lär sig mer lässtrategier för varje gång de läser. De börjar integrera 
informationskällor så som innebörden, strukturen, visuella tecken och fonetik och fortsätter 
med sina strategier på sin väg mot en integrerad läsprocess. 

 
Fortsättningsstadiet: 
På den här tredje nivån kan läsaren skapa en innebörd i längre och mer komplexa texter. De 
kan anpassa sitt läsande och klarar utmaningar som speciella stilar, former och vokabulär i 
olika texttyper. De behöver inte längre ägna någon möda åt texten eftersom de nu läser med 
flyt och har direkt information över textens innebörd. Ett annat kännetecken hos läsaren på 
denna nivå är att de anpassar läsprocessen och lässtrategierna till olika ändamål. Däremot är 
läsnivån inte alltid densamma för alla texttyper. När läsaren anpassar sig till en ny form eller 
stil blir det en annan slags utmaning, läsprocessen kan då gå betydligt långsammare (Lyckas 
med läsning, 2001). 
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För- och nackdelar hos de båda metoderna 
 
Taube (1987) tar upp både de för- och nackdelar som de olika metoderna kan medföra. Med 
LTG-metoden är fördelen att det är starkt motiverande för eleven att ha upplevt och samtalat 
om innehållet i texterna. Nackdelen med LTG är däremot att eleven genom denna metod 
faktiskt möter alla lästekniska svårigheter på en gång. Det finns en grupp elever som behöver 
en strukturerad inlärningsgång med en mycket långsamt stegrad svårighetsgrad. Fördelen med 
den traditionella läsinlärningen är därför den välstrukturerade inlärningsgången. För denna 
metod blir problemet istället texterna som till en början blir intetsägande och väldigt 
”töntiga”. Detta beror i sin tur på att texterna inte får innehålla alla bokstäverna och alla 
lästekniska komplikationer. 
 
Vidare skriver Taube (1987) att det är omöjligt att generellt ta ställning för eller emot varken 
den ena eller den andra metoden. Allt beror på vilket tillvägagångssätt som kan anses vara 
bäst i varje enskilt fall. Vad som även kan påverka är den enskilda elevens personlighet och 
inlärningsförmåga, samt lärarens preferens för och kunnighet i den ena eller den andra 
metoden. 
 
 

 
Syfte 
 
Vårt syfte är att få fördjupade teoretiska kunskaper om läsinlärning samt få en inblick i vad 
som styr lärares val av läsinlärningsmetod. 
 
Frågeställning 

- Vad motiverar lärares val av läsinlärningsmetod och vad är det som styr vid valet av 
metod? 

 
 
Metod 
 

Litteraturöversikt 
För att uppnå vårt syfte om fördjupade kunskaper inom läsinlärningsmetoder har vi valt att 
göra en forskningsöversikt. Enligt Backman i Rapporter och uppsatser (1998) lämpar sig 
forskningsöversikter särskilt bra för utbildningssammanhang. Granskningen kan här tjäna den 
dubbla funktionen att samtidigt som den är en redogörelse för en samlad vetenskaplig 
kunskapsmassa, utgör den även ett kunskaps- och lärandestoff.  
 
Vid arbetet med litteraturöversikten har vi använt oss av litteratur och forskningsrapporter 
som berör ämnet. I sammanställningen av översikten har vi gjort en analytisk jämförelse. Den 
innebär att vi söker efter regelbundenheter och sociala mönster. Enligt Svenning i 
Metodboken (2000) finns det två sätt att arbeta med analytisk jämförelse, 
samstämmighetsmetoden och olikhetsmetoden. Samstämmighetsmetoden innebär att man 
letar efter likheter i annars olika fall. Olikhetsmetoden innebär att man letar efter olikheter i 
ett likartat material. 
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Enkäter 
Rolf Ejvegård i Vetenskaplig metod (2003) beskriver hur man i forskningssammanhang 
använder sig av intervjuer och enkäter, när man vill ta reda på åsikter, uppfattningar eller 
kunskaper hos en population. Intervjun är en muntlig kommunikation medan enkäten är en 
skriftlig sådan. Vi har i vår rapport valt oss att genomföra en enkätundersökning. Fördelen 
med denna metod i jämförelse med intervjun är enligt Ejvegård att den tillfrågade i lugn och 
ro kan tänka igenom svaren. En annan fördel är att alla som deltar får samma frågor och det 
därmed blir lättare att bearbeta och jämföra svaren. 
 
Vi valde att genomföra en enkätundersökning där samtliga frågor hade öppna svar. Trost 
beskriver i Enkätboken (2001) att enkäterna liknar de personliga intervjuerna med den stora 
skillnaden att den som svarar på frågorna noterar själv sina svar. För att få ut mesta möjliga 
information förutsätter det att varje fråga besvaras så utförligt som möjligt. 
Enkätundersökningen (bilaga 1) består av tre huvudfrågor 
 

1. Vilken/vilka metoder använder du dig av vid läsinlärning? 
2. Varför har du valt detta arbetssätt? (vad är det som styrt/motiverat ditt val av 

arbetssätt) 
3. Vilka för- och nackdelar ser du med detta arbetssätt? 

Urval 
Vi har valt att utfråga de tre lärarna som arbetar i ett av arbetslagen på den skola där vi gör vår 
slutliga verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Vi anser att detta antal är med vårt syfte som 
utgångspunkt är tillräckligt då vi vill ha en inblick i vad som styr lärarna i deras val. Dessa 
lärare undervisar varsin klass i skolåren 1-3. Ser vi till de tillfrågade lärarna får vi i denna 
undersökningsgrupp en variation i yrkeserfarenhet, vilket är önskvärt enligt oss.  

Bortfall 
Samtliga av tillfrågade lärarna valde att medverka i denna enkätundersökning och detta gav 
oss därför inget bortfall. 

Genomförande 
Lärarna tillfrågades var och en enskilt där vi presenterade enkätundersökningen som en del i 
vårt pågående examensarbete. Vi förklarade syftet med denna undersökning samt vårt val av 
undersökningsmetod. Enkäten delades ut några dagar efter att de tillfrågats och lärarna fick 
cirka en vecka på sig att besvara dessa frågor. 
 
 
Resultat 
 
Vi har valt att börja resultatdelen med en sammanfattning av vår litteraturstudie. Resultaten 
från vår enkätundersökning kommer att presenteras fråga för fråga där lärarnas svar finns med 
i sin helhet. Därefter följer en analys av var och en av frågorna utifrån vårt syfte.   
 

Sammanfattning av litteraturöversikten 
I vårt arbete med litteraturen kring de olika läsinlärningsmetoderna kan vi klart koppla de 
olika metoderna till de två teoretiska synsätten som finns, den behavioristiska och den 
kognitiva teorin. Synen på läsinlärning har historiskt sett gått från att läraren lär eleven att 
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läsa, vilket kan ses som det behavioristiska synsättet på inlärning, till att läraren är den som 
ger eleven möjlighet att lära sig läsa, det vill säga det kognitiva synsättet. 
 
LTG- metoden och Whole language-metoden vilar på en kognitiv teori om hur vi människor 
tillägnar och använder oss av språket. Det är elevens eget språk och erfarenheter som ligger 
till grund för läsinlärningen. Båda dessa metoder har många gemensamma drag och LTG- 
metoden har felaktigt kopplats samman som ett utryck för Whole language-filosofin. Ulrika 
Leimar betonar dock även fonologins betydelse (Frost, 2002). Båda dessa metoder betonar 
vikten av god kommunikation mellan lärare och elever kring olika texter och att texterna skall 
ha en innebörd för eleverna. I LTG- metoden skapas ett textunderlag utifrån en dialog mellan 
lärare och elev, som bygger på gemensamma upplevelser, erfarenheter och iakttagelser. I 
Whole language är det texterna som läraren kan ha valt som ska väcka ett intresse hos eleven. 
Dessa texter ska vara naturliga och tilltalande, bygga på elevernas erfarenheter, samt vara 
roliga och läsa. Även om LTG räknas till den analytiska metoden har den i sin arbetsgång 
även inslag av syntetiska arbetsmetoder. 
 
Witting-metoden räknas som den mest renodlade syntetiska modellerna för läsinlärning hos 
elever. Där utgår man ifrån delarna till helheten. Tyngdpunkten läggs främst på att kunna 
avkoda, uppnå en lästeknisk färdighet, innan man går vidare till det innehållsmässiga i texten. 
Även Bornholmsmodellen kategoriseras efter det syntetiska synsättet. Den används främst 
med sexåringar som en grund för kommande läs- och skrivinlärning. Den är ett systematiskt 
upplagt material i form av språklekar där man stimulerar, främst den fonologiska, 
medvetenheten. 

Enkätundersökning 
Lärare A har en lågstadielärarutbildning och 30 års yrkeserfarenhet. 
Lärare B har en grundskolelärarutbildning, 1-7 Sv/So och 5 års yrkeserfarenhet.  
Lärare C har gått treårigt seminarium efter studenten och har 34,5 års yrkeserfarenhet.  
 
Fråga 1. Vilken/vilka metoder använder du dig av vid läsinlärning? 
 
Lärare A: 
Ljud- och helordmetod. Språklekar med rim och ramsor. Lyssna övningar. Skriva dikter i 
dagbok, alltid med gemener. Barnen diktar- jag skriver svagt- barnen spårar. Det som själv 
kan gör det, utan rättning!! Lösa bokstäver är ett bra komplement, när man ljudar ihop. De 
barn som kan det sporras vidare. Dikteringar- leta ord. 
 
Lärare B: 
Jag har bara haft läsinlärning med en klass. Jag använde LTG- metoden och ljudmetoden, 
ibland gick jag från helhet till delar och ibland tvärtom. Jag har använt Ingvar Lundbergs bok, 
”God läsutveckling”, som stöd och gjort LUS- schema för varje elev. Jag har också använt 
skrivandet i läsinlärningen.  
 
Lärare C: 
Grunden har varit LTG- metoden (slutet av 70- talet). Det hindrar inte att träna 
sammanljudningar (syntes) och att analysera dvs. dela ord i stavelser och enskilda bokstäver- 
ljud. Tvärtom är det ett viktigt komplement. 
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Analys av fråga 1:  
Samtliga lärare svarar i enkätundersökningen att de i sin läsundervisning använder sig av mer 
än en metod. Svaren visar även att de alla använder sig av både analytiska och syntetiska 
läsinlärningsmetoder/arbetssätt. Två utav lärarna (B och C) har LTG-metoden (analytisk) som 
grund när de arbetar med läsinlärning. Lärare A har ljudmetoden (syntetisk) som grund i sin 
undervisning. 
 
Fråga 2. Varför har du valt detta arbetssätt? (vad är det som styr/motiverar ditt val av 
arbetssätt) 
 
Lärare A: 
Man ser och hör vilka som inte kan ”höra” ljud. Alla kan jobba i sin egen takt. Vissa läsläror, 
t. ex ”Läs med oss” har en bra arbetsbok att jobba med. Den är lätt att följa, t. ex för en ny 
lärare. Den rekommenderas. Några barn har redan börjat med helordsmetoden, och fortsätter 
med det. Att skriva egna texter är ett bra komplement. 
 
Lärare B: 
Jag tror på att arbeta med olika metoder för att nå alla elever. Helheten är viktig för att skapa 
lust och förståelse. Att texter har ett budskap och ger upplevelser skapar lusten att lära. Ljuden 
är viktiga, de bygger upp orden. Eleverna behöver förstå att ljuden är kopplade till 
bokstäverna. Att man kan dela upp ord i ljud och att olika ljud läggs ihop och bildar ord. Läs- 
och skrivinlärningen går hand in hand, och en del lär sig genom skrivandet. 
 
Lärare C: 
Utbildningen i läsmetodik utgick ifrån en läslära, där bokstäverna inlärs i en bestämd ordning. 
Ganska trista texter i början och lite utrymme för fantasin. Den metoden övergav jag. Senare 
har det blivit en mix!! 
 
Analys av fråga 2: 
Denna fråga har gett oss störst variation i svaren från lärarna. Lärare A väljer sitt arbetssätt 
utifrån ett material som är lätt att följa, både för elever och för lärare. Det ger även eleverna 
möjlighet att arbeta i egen takt. Denna metod ger henne möjlighet att upptäcka hur långt 
barnen kommit i sin fonologiska medvetenhet. Lärare B styrs i sin tur av målet att nå alla 
elever och använder sig därför av olika metoder ”Att texter har ett budskap och ger 
upplevelser skapar lusten att lära” (citerat lärare B). Texternas innehåll och dess förmåga att 
väcka intresse hos barnen är något som både lärare B och C anser är viktigt. Det lärarna hade 
som en gemensam åsikt är att skrivandet av egna texter är ett viktigt moment i läsinlärningen. 
Detta visar följande citat ur enkätundersökningen: ”Skriva dikter i dagbok” (citerat lärare A), 
”Läs- och skrivinlärning går hand i hand, en del lär sig genom skrivandet” (citerat lärare B) 
samt ”Fördelarna är barnens eget språk i texterna och inte läseböckernas lite krystade ord” 
(citerat lärare C). Lärare C väljer arbetssätt med motivet att få använda elevernas eget språk i 
läsinlärning. Det ger roligare texter att arbeta med och ger mer utrymme för egen fantasi.   
 
 
Fråga 3. Vilka för- och nackdelar ser du med detta arbetssätt? 
 
Lärare A 
Fördelar: Barn som kan ljuda lär sig snabbt att ljuda ihop och börjar bli mer nyfikna. 
Nackdelarna med ljudmetoden är att många föräldrar har svårt med vad bokstäverna heter och 
hur de låter. De måste informeras om hur vi jobbar. 
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Lärare B: 
Jag har bara sett fördelar med att jobba på detta sätt. Alla elever hade knäckt läskoden i 
oktober år ett och arbetet med läsinlärningen kändes utvecklande och varierande. 
 
Lärare C: 
Fördelarna är barnens eget språk i texterna och inte läseböckernas lite krystade ord. I bästa 
fall lär sig barnen många nya ord av varandra, i naturliga sammanhang. Nackdelar är att det 
fungerar dåligt med stora klasser om det inte går att dela in i grupper. 
 
Analys av fråga 3: 
Enligt lärare A och B lär sig eleverna snabbt att läsa vilket är fördelen med respektive 
läsinlärningsmetod/arbetssätt. Lärare C ser fördelen i att eleverna lär av varandra på ett 
naturligt sätt genom de egna texterna. Nackdelarna enligt lärare A är att föräldrarna måste få 
bra information om arbetsmetoden. Lärare C ser nackdelarna med sitt sätt att arbeta då 
grupperna är stora och inte går att dela upp. Lärare B ser inga nackdelar med det arbetssätt 
hon valt.  
 
 
Diskussion 
 
I resultatdiskussionen kopplar vi resultaten från den kvalitativa enkätundersökningen med den 
kunskap som litteraturstudien gett oss samt dess tillförlitlighet. Vi avslutar denna del med 
förslag på fortsatt forskning. 

Tillförlitlighet 
Avsikten med vår undersökning var att ta reda på vad som styr/motiverar lärares val av 
läsinlärningsmetod. För att uppnå detta syfte har vi använt oss av en kvalitativ 
enkätundersökning. Enligt Johansson och Svedner i Examensarbetet i lärarutbildningen 
(2001) lämpar sig enkäten mindre bra då syftet är att vinna kunskap om synsätt, 
förhållningssätt och liknande, där det är svårt att formulera specifika, väl avgränsande frågor. 
Få orkar skriva fullständiga svar på öppna frågor av typ ”beskriv hur du ser på 
elevinflytande”, svar som dessutom är svåra att bearbeta. Trots detta anser vi att vår 
kvalitativa enkätundersökning gett oss tillfredsställande svar. Ser vi till tidigare utförda 
undersökningar av liknande karaktär hittar vi samstämmiga resultat vilket styrker vår rapports 
tillförlitlighet.   
 

Resultatdiskussion 
Vårt syfte med denna undersökning har varit att få en inblick i vad som styr lärares val av 
läsinlärningsmetod, eftersom vi själva snart ställs inför ett sådant val. Vi ville även få 
fördjupade kunskaper i de olika läsinlärningsmetoderna. Våra egna erfarenheter av den nya 
lärarutbildningen och inriktningen ”Barn, lek och lärande” som vi själva läst, är att kunskapen 
vi fick kändes otillräcklig. Eftersom det i dagens samhälle ställs väldiga krav på den enskilda 
individens läskunnighet, ligger ett stort ansvar hos oss som lärare. Vi har båda valt att läsa 
svenska för tidigare år i såväl inriktning som specialisering. Men först nu efter detta 
examensarbete inser vi hur omfattande läsinlärningspedagogiken är, samt vilka 
kunskapsluckor vi hade tidigare. Vi inser att vi aldrig blir fullärda eftersom det sker en ständig 
forskning inom området.  
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Redan innan vi påbörjade denna undersökning var vår uppfattning att de flesta lärare blandar 
olika metoder och arbetssätt. Detta har vi kunnat konstatera under vår verksamhetsförlagda 
del av utbildningen, samt i den litteratur vi granskat. Det har också visat sig stämma till stor 
del, enligt den enkätundersökning vi har gjort. Samtliga lärare har svarat att de använder sig 
både analytiska och syntetiska metoder i sin läsinlärning. Vi uppfattar dock utifrån lärarnas 
svar i undersökningen att de alla har olika utgångspunkter i sitt arbetssätt, eftersom en 
huvudsakligen har valt den syntetiska, en den analytiska, samt den tredje en blandning av 
dessa metoder. Så här i efterhand anser vi att det hade varit intressant att se om/hur resultaten 
påverkats om vi valt att låta fler lärare delta i enkätundersökningen.  
 
Lpo94 anger att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola ska behärska 
svenska språket, kunna lyssna och läsa aktivt och uttrycka sig i tal och skrift. Den säger 
däremot inget om lärarens tillvägagångssätt vid läsinlärning, men Lpo94 beskriver dock att 
undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen skall 
ha en utgångspunkt i elevernas språk, bakgrund och tidigare erfarenheter. Genom att tolka 
detta och koppla det till de olika metoderna, anser vi att endast LTG-metoden uppfyller 
läroplanens kriterier, eftersom utgångspunkten i denna läsinlärningsmetod är elevens eget 
språk.  Två av lärarna i vår undersökning använder sig av LTG-metoden i sin undervisning, 
däremot var inte läroplanens intensioner det huvudsakliga skälet till varför de valt detta 
arbetssätt. Faktum är att ingen av lärarna i vår enkät nämnde läroplanen i något av svaren, 
trots att detta dokument skall vara grundläggande för en lärares yrkesutövande. När vi tolkar 
läroplanen anser vi att den analytiska läsinlärningsmetoden borde vara den som dominerar 
den svenska skolan, trots detta menar Lindö (2002) att det fortfarande är den syntetiska 
metoden som används mest. 
 
Frost (2002) anser att båda traditionerna har viktiga saker att tillföra läsundervisningen. Även 
om en lärare kan känna sig mer tilltalad av det ena perspektivet, utesluter det inte ett att man 
bygger upp sin läsundervisning med ”ett ben i båda lägren”. För att kunna tillgodose den 
variation som finns då det gäller elevernas förutsättningar kan man inte enbart arbeta utifrån 
det ena perspektivet. Elever lär sig på olika sätt och det kräver att läraren har en allsidig syn 
på läsundervisning. De två läspedagogiska traditionerna bör därför ses som komplement till 
varandra. Frosts syn på läsinlärning stämmer väl överens med resultatet av hur lärare lägger 
upp sin läsundervisning, enligt vår enkätundersökning. 
 
Vi trodde innan denna undersökning att skolorna hade en mer styrande roll i denna fråga. 
Exempelvis att de enskilda skolorna utifrån läroplanen tagit ställning för hur läsinlärningen 
ska se ut, i fråga om vilka metoder som används och att lärarnas val styrdes mer utifrån detta. 
Enligt vår uppfattning är det inte så, utan det är upp till den enskilde läraren att själv utforma 
sin undervisning utifrån sin egen övertygelse om vilka arbetssätt som passar eleverna bäst. 
Lärarna styrs med andra ord inte av befintliga läromedel, eller skolans tankesätt kring 
läsinlärning vilket vi trodde skulle ha en betydande inverkan på deras val av metod.  
 

Erfarenheter för vårt kommande yrke 
I början av vår utbildning hade vi båda en klar uppfattning att vi ville jobba med läsinlärning 
utifrån ett analytiskt synsätt. Med den kunskap vi har idag vill vi fortfarande ha vår grund i 
detta synsätt, men det är viktigt att poängtera att detta inte utesluter att vi ser fördelar med ett 
syntetiskt tillvägagångssätt. Både Witting-metoden och Bornholmsmodellen är syntetiska och 
vi ser fördelarna med dessa metoder. Vi anser att ett viktigt steg vid läsinlärning är att 
eleverna får träna sin fonologiska medvetenhet, då detta har visat sig ha positiva effekter vid 
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läsundervisningen. Detta bekräftas av resultatet i den vetenskapliga undersökningen som 
genomfördes på Bornholm, Danmark och i andra länder. Vi delar Lindös (2002) uppfattning 
att det som talar för dessa metoder är att det syntetiska arbetssättet lämpar sig väl då svenskan 
är ett ljudenligt språk. 
 
Det analytiska synsättet stämmer väl överens om vår uppfattning om hur vi ser på eleverna 
och deras inlärning. Vi anser att de pedagogiska fördelarna med ett analytiskt synsätt är 
många. Den utgår ifrån meningsfulla texter som anknyter till elevernas egna språk och 
verklighet, vilket vi tror skapar motivation och intresse hos eleven för läsning. Eleverna får på 
detta sätt både vara aktiva, kreativa och vår roll blir att stödja och underlätta elevernas 
läsinlärning. Vi vill att detta ska vara vår grund och anser att det även är viktigt att kunna vara 
flexibel och att kunna anpassa läsinlärningen efter den aktuella elevgruppen. Eftersom varje 
elev har olika förutsättningar, blir vårt mål att hitta en god balans mellan såväl analytiskt som 
syntetiskt arbetssätt. Genom att kombinera metoderna står vi bättre rustade att möta elever 
utifrån dennes förutsättningar och behov vilket även är en av grundstenarna i Lpo-94 om 
rätten till en likvärdig utbildning 

Fortsatt forskning 
Förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka vilka läsinlärningsmetoder 
som används av specialpedagoger då eleven har konstaterade läs- och skrivsvårigheter. 
Det skulle även vara intressant att ta reda på hur specialpedagogernas arbetssätt skiljer 
sig från klasslärarens. Kan inte dessa kombineras i undervisningen för att minska läs- och 
skrivsvårigheter och vad blir effekten av detta? 
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(Bilaga 1) 

 
Enkätundersökning 

 
Tack, för att Du tar dig tid att medverka i denna undersökning. Var vänlig och besvara varje 

fråga så utförligt som möjligt! 
 
Utbildning: ……………………………………… 
Antal år i yrket: …………………………………. 

 
1.Vilken/vilka metoder använder du dig av vid läsinlärning? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Varför har du valt detta arbetssätt? (vad är det som styrt/motiverat ditt val 

av arbetssätt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     3.  Vilka för- och nackdelar ser du med detta arbetssätt? 
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