
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 

 

 

 
 

Estetisk-filosofiska fakulteten 
Svenska 

 
 
 

Johanna Öhrn 
 

 
Läsinlärningsprocessen 

 
Hur arbetar pedagoger med läsinlärning? 

 
 
 

The process of learning how to read 
 

How do teachers work with the learning of reading?  
 
 

Examensarbete 15 hp 
Lärarprogrammet  

 
 
 

 
Datum: 11-01-20 
Handledare: Helena Wistrand 

 



 

 

Sammandrag 

 

Detta arbete handlar om läsinlärning och hur man i skolan kan arbeta med olika metoder för 

att lära sina elever att läsa. Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur lärare praktiskt arbetar 

med olika läsinlärningsmetoder, vilka olika metoder som finns och används i skolan idag. 

Huvudfrågeställningen som ska leda fram till mitt syfte är följande: hur arbetar lärare 

praktiskt med olika läsinlärningsmetoder för att lära sina elever att läsa på bästa sätt? 

 

I kapitel 2 tidigare forskning presenterar jag några av de olika läsinlärningsmetoder som finns, 

vad läsning och skrivning innebär och jag tar även upp vikten av en god språklig och 

fonologisk medvetenhet.  

 

Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med tre yrkesverksamma pedagoger. Jag har 

undersökt hur pedagogerna praktiskt arbetar med läsinlärning, vilka metoder de använder och 

vilka åtgärder man vidtar för en lässvag elev. 

 

Ingen av pedagogerna arbetar renodlat med någon speciell läsinlärningsmetod. Pedagogernas 

grundmetod är ljudmetoden men de blandar också in inslag från andra metoder. Alla tre av 

mina informanter är eniga om att ljudmetoden är den metod som de flesta elever klarar av och 

lär sig läsa genom.  

 

Pedagogerna anser att det viktigaste när eleverna ska lära sig läsa är att de aldrig får känna att 

de misslyckas men samtidigt att undervisningen och materialet måste vara utmanande för 

eleven. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: läsa, språklig medvetenhet, fonologisk medvetenhet, svenskapedagogik, 
läsinlärning 
 



 

Abstract 

 

This paper deals with how pupils learn how to read and how the school can use different 

methods in teaching reading skills. The purpose of this paper is to examine how teachers work 

with different methods of teaching pupils how to read, which different methods exist and are 

being used in school today. The main question that will lead up to my purpose is: how do 

teachers work with different methods when teaching reading? 

 

In chapter 2 Tidigare forskning (previous research) i present different ways of teaching 

reading, the definition of reading and writing and also the importance of a good linguistic and 

phonological awareness. 

 

The study is based upon qualitative interviews with three professionally active educators. I 

have examined how teachers work with the teaching of reading, which method they use and 

what actions that is taken when a student does not progress. 

 

None of the teachers i have studied uses one method purely. The teacher’s main method is the 

phonic method but they also use elements from other methods in the process. All three of my 

informants agree that the phonic method is the one that most of the students are able to learn 

how to read through. 

 

The teachers believe that the most important factor when the students learn how to read is that 

students must never feel like they fail in the process. Neither should the education and the 

material be challenging for them. 
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1 Inledning 
 

Vi lever idag i ett samhälle som är influerat av media och vi omges dagligen av skrift. Även 

fast vi lever i en rik språkmiljö så fanns det i världen år 2000 cirka 104 miljoner barn som inte 

gått i skolan och cirka 862 miljoner vuxna som varken kunde läsa eller skriva.1 Läs- och 

skrivinlärning utvecklas inte spontant utan man behöver undervisning och vägledning. Vårt 

samhälle är uppbyggt på att man ska kunna läsa och skriva, inte minst för att klara skolan men 

också för att kunna klara av det vardagliga livet. Taube skriver i sin bok att lära sig läsa och 

skriva är kanske en av de viktigaste uppgifterna som ett barn har i skolan. Hon menar att 

läskunnighet är nyckeln som skall ge tillträde till all annan kunskap.2 De flesta lär sig läsa i de 

tidiga skolåren och klarar detta utan problem men tyvärr finns även de som har stora 

svårigheter och halkar efter. Läs- och skrivkunnighet är grunden till att eleverna ska lyckas i 

skolan. Vardagen ställer krav på oss individer som innebär att vi ska kunna läsa och skriva. 

Utan läs- och skrivkunskaper har man som individ svårt att klara sig i både skola och 

samhälle, vilket innebär att man måste få hjälp av andra människor att utföra sociala plikter. 

Att inte kunna läsa och skriva i dagens samhälle är ett handikapp för många.  Många gånger 

får den läs- och skrivsvage möta förödmjukande kommentarer när någon upptäcker att 

personen inte har de kunskaper man föreställer sig. Därför har vi som pedagoger en oerhört 

viktig uppgift, nämligen att lära våra elever att läsa.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur lärare praktiskt arbetar med olika 

läsinlärningsmetoder, samt olika metoder som finns och används i skolan idag. Läs- och 

skrivinlärning är något som vi pedagoger alltid kommer att komma i kontakt med och är något 

vi behöver ha mycket kunskap om. Jag kommer också att ta upp vad tidigare forskning säger 

om de olika metoderna. 

 

Uppsatsens huvudfrågeställning som ska leda fram till mitt syfte är följande: Hur arbetar 

lärare praktiskt med olika läsinlärningsmetoder för att lära sina elever att läsa på bästa sätt? 

 

                                                
1 Taube Karin, Läsinlärning och självförtroende (Norstedts akademiska förlag: Stockholm 2007) sid. 49. 
2 Taube, 2007, sid. 47. 
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1.2 Frågeställningar 
För att uppnå mitt syfte, har jag valt att försöka besvara följande tre frågeställningar: 

1. Hur kan man som pedagog arbeta med läsinlärning i skolan för att lära eleverna läsa 

på bästa sätt? 

2. Vilka metoder använder pedagogerna i sin undervisning? 

3. Vilka åtgärder vidtar man för en elev med lässvårigheter? 
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2 Tidigare forskning 
 
Jag inleder arbetet med att presentera vad tidigare forskning säger om olika 

läsinlärningsmetoder, vad det innebär att skriva och läsa samt vilken betydelse den språkliga- 

och fonologisk medvetenhet har vid läsinlärning. 

 

2.1 Att läsa 
Att ta till sig information genom skrift i olika former är ett sätt att definiera att läsa. Att 

avkoda grafiska symboler eller ord, samt att få olika föreställningar och känslor för textens 

ord och innehåll är också definitioner av att kunna läsa. När man kan läsa ger man orden på 

pappret ett innehåll. Målet med att läsa är att eleven ska förstå ordens innebörd. Ester Stadler 

menar att läsning alltid ska syfta till förståelse.3 Målet med läsning är att eleven ska förstå 

textens innehåll och dess budskap. Stadler definierar läsning som ”en skapande process där 

läsaren aktivt rekonstruerar ord och meningar, tar emot författarens tankar ur de tysta 

bokstäverna och ger dem sitt eget innehåll”.4 

 

Övning, upprepning och träning krävs för att man ska lära sig läsa. Läsning bygger i princip 

på två saker: avkodning och förståelse. När eleven kan bilda ord och meningar och känner 

igen bokstäver har en avkodning skett. Förståelse innebär att eleven förstår det han eller hon 

läser.5 Om en av processerna fattas så klarar man inte av att läsa.  

 

2.1.1 Att skriva 
Grunden till att kunna använda skriftspråket som kommunikationsätt är att man har förmågan 

att koppla samman skrivtecken med språkljud.6 Barn, ungdomar och vuxna uppfattar ofta att 

det är svårt att skriva. Att formulera sig skriftligt i olika sammanhang är inte helt enkelt. 

Genom skriftspråket utvecklas individens språkliga förmåga men även den kognitiva, sociala 

och emotionella sidan utvecklas.  

 

Att kunna skriva handlar inte bara om att stava enstaka ord. Tankar och upplevelser ska kunna 

översättas till meningar och fraser. Det tar tid att lära sig skriva: det ska vara rätt 
                                                
3 Stadler Ester, Läs- och skrivinlärning(Studentlitteratur: Lund,1998), sid. 27.  
4 Stadler, 1998, sid. 27. 
5 Elbro, C, Läsning och läsundervisning(Liber Ab: Malmö, 2004 ), sid. 18. 
6 Stadler, 1998, sid. 27. 
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meningsbyggnad, lämplig meningslängd och rätt syftning. När ett barn skriver får det uppleva 

att det som sägs kan fångas med hjälp av en massa streck och linjer. Sakta lär det sig att 

koppla samman ögats och örats språk.7 

 

2.3 Läroplan och kursplan 
Lpo -94 innehåller skolans mål och riktlinjer.  I Lpo -94 inkluderas hela grundskolan, 

fritidshem, förskolekassen och även sameskolan, specialskolan och särskolan.  

Efter grundskolan skall eleven enligt Lpo -94 behärska det svenska språket, kunna lyssna och 

läsa aktivt samt att uttrycka idéer och tankar i tal och skrift.8 

 

Kursplanen i svenska menar att språket har en nyckelroll i varje individs liv. Utbildningen ska 

utveckla den språkliga förmågan så att varje elev kan klara av skolans och vardagens krav. 

I kursplanen kan man läsa att ämnet svenska ska syfta till att ge eleverna möjlighet att 

utveckla elevens förmåga att tala, lyssna, se, läsa och att skriva.  

 

Skolans uppdrag är enligt kursplanen i svenska att skapa goda möjligheter för elevers 

språkutveckling. Språket har en stor betydelse för varje individs skolgång och för framtida 

arbete och liv.9  

 

Mål som eleverna lägst ska uppnått i slutet av det tredje skolåret 
Eleven ska beträffande läsning 

- kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt, 

- kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt, 

och 

- kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av 

innehållet muntligt eller skriftligt.10 

                                                
7 Björk Maj& Liberg Caroline, Vägar in skriftspråket - tillsammans och på egen hand ( Natur och Kultur: 
Stockholm, 2000)  
8 Skolverket, Lpo- 94 (Skolverket: Stockholm, 2006) sid.10. 
9 Skolverket Kursplan för Svenska ( Skolverket: Stockholm, 2008) sid. 4. 
10 Skolverket, 2008, sid. 4. 
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2.4 Läsinlärningsmetoder 

2.4.1 Syntetisk och analytisk läsinlärning 
Syntetisk läsinlärning kallas också ljudmetod. I det syntetiska synsättet utgår man från 

enheten språkljud. Barnet börjar med att lära sig språkets minsta beståndsdelar, dvs. 

språkljuden. De lär sig höra de enskilda bokstavsljuden/fonemen och sedan lär han/hon sig att 

ljuda samman fonemen till enkla ord.11 Wittingmetoden är ett exempel på en syntetisk 

läsinlärningsmetod.  

 

Analytisk läsinlärningsmetod kallas också helordsmetod. I det analytiska synsättet utgår man 

från enheten ordet. Barnen lär sig först helheten och bryter sedan ner den i delar. I denna 

metod utgår man från kunskap som barnen redan har och pedagogen är ett stöd vid 

inlärningen.12 LTG-metoden är ett exempel på analytisk inlärningsmetod. 

 

Idag är de flesta läsinlärningsmetoder uppbyggda av både den syntetiska och analytiska 

metoden. Larsson, Nauclér, Rudberg menar att det bästa sättet att lära sig läsa är att blanda 

syntetisk och analytisk läsning i undervisningen.13 

 

2.4.2 Läsning på talets grund (LTG) 
Metoden LTG utvecklades i början av 70-talet av Ulrika Leimar. Reaktionen på metoden var 

blandad men inte helt okänd för många eftersom metoden använts i utlandet. I USA 

förkortades metoden LEA, Language Experience Approach.14 LTG är ett begrepp för en 

metod som utvecklar barns förmåga att tala, läsa och skriva. Metoden kännetecknas av att 

undervisningen utgår ifrån barnens egna erfarenheter och gemensamma upplevelser. 

Erfarenheter och upplevelser nedtecknas eller dikteras och blir grunden för fortsatt arbete med 

inlärningen. Eleverna får analysera och läsa texterna flera gånger tills de känner igen och 

förstår textens innehåll. Principen för metoden är att man arbetar med texter som barnen 

själva har producerat.15 Texterna blir väldigt betydelsefulla för eleverna eftersom språket och 

innehållet ligger nära dem. Eleverna får en tydlig bild av hur det talande språket kan 
                                                
11 Liberg Caroline, Hur barn lär sig läsa och skriva (Studentlitteratur: Lund 2006), sid. 136. 
12 Liberg, 2006, sid. 136. 
13 Larsson Lotty, Nauclér Kerstin & Lilli-Ann Rudberg, Läsning och läsinlärning(Studentlitteratur: Lund 1992) 
sid. 23. 
14Lindö Rigmor, Det gränslösa språkrummet (Studentlitteratur: Lund 2002) sid. 38. 
15Larsson/Nauclér/Rudberg, 1992, sid. 32. 
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nedtecknas till en hel berättelse. De ser hur varje bokstav växer fram, hur ord bildas och det 

till slut blir en hel text eller berättelse.16   

 

Centralt för metoden är också att eleverna själva väljer i vilken ordning han/hon vill lära in 

bokstäverna. Utifrån den text man tillsammans arbetar med går man från helhet till delar, rad, 

mening och ord. Avslutningsvis analyseras enstaka bokstavsljud.17 

 

Det finns både för- och nackdelar med LTG-metoden. Att elever får samtala om och analysera 

egna upplevelser och erfarenheter är starkt motiverande, vilket är en fördel med LTG- 

metoden. Nackdelen med metoden är att barn som behöver en organiserad inlärning med 

stegrande svårighetsgrad kommer att stöta på problem då alla lästekniska svårigheter kommer 

på en gång.18 

 

2.4.3 Wittingmetoden 
Wittingmetoden är en syntetisk läsinlärningsmetod som har skapats av Maja Witting. Centralt 

för metoden är sökandet efter enskilda stavelser till sammanljudningen av stavelser och 

sökande efter stavelser i ord och orddelar .19 Witting menar att arbetsmaterialet är viktigt för 

att alla eleverna ska lyckas lära sig läsa. Materialet ska ligga på elevens egen nivå, det ska ge 

en systematisk träning av avläsningen och det ska finnas en möjlighet att alla ska kunna 

förstå. Brister i materialet kan påverka barnens läsinlärning och avkodning negativt. Metoden 

har två sidor: en kreativ del och en sida där färdigheter övas upp. För att bli en duktig läsare 

måste elevens färdigheter tränas från grunden vilket man gör genom att repetera eller 

överinlära.20 Metoden kräver att man grundligt arbetar med bokstäver och sammanljudning. 

Metoden används både för nyinlärning och för ominlärning.  

 

Elever som ska lära sig läsa för första gången använder nyinlärningsmetoden.  Metoden 

bygger på att långa vokaler lärs in först i en speciell ordning: a, i, o, e, ö, å, y, ä, u. Därefter 

lärs konsonanterna in i en speciell ordning: l, s, m, p, f, k, v, t, r, b, n, g, j, d, h. Eleverna 

börjar med att lära sig vokalljuden a, i och o för att de låter och artikuleras mest olika. Witting 

                                                
16Björk/Liberg, 2000, sid. 98. 
17Lindö, 2002, sid.47. 
18Taube, 2007, sid.67. 
19Larsson mfl, 1992, sid.44. 
20Larsson mfl, 1992, sid.43. 
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menar att vokalerna fungerar som bärande element i språket och därför måste man lära sig 

vokalerna först. När eleverna lärt sig de första nio vokalljuden fortsätter de med att lägga till 

en konsonant till varje vokal t.ex. al och il, sedan fortsätter de med att lägga till en ny 

konsonant t.ex. as och is. Arbetet fortsätter på samma sätt med andra vokaler och en ny 

konsonant tills det att de slutligen har de lärt sig olika kombinationer och kan bilda korta små 

ord. Klusilerna lär sig eleverna så sent som möjligt eftersom de är svåra att hålla ut.21  

 

Vokalerna och konsonanterna blir grund för de nya ord som ska läras in. Metoden bygger på 

att eleverna ska bli medvetna om de enskilda språkljuden.  Börjar eleverna med att lära sig 

<A> <a> så får eleverna höra en ljudsaga där /a/ förekommer ett antal gånger. Första gången 

lyssnar eleverna på sagans innehåll. För att göra dem medvetna om att det finns olika ljud 

ställer läraren frågor till texten. Meningen är att eleverna ska kunna urskilja a-ljudet.  Sagan 

läses upp igen och nu är uppgiften att urskilja a-ljudet ur innehållet. Om eleverna är 

tillräckligt medvetna om ljuden så ska de kunna fokusera på språkljuden och inte innehållet. 

Efter denna process går man vidare och introducerar tecknet <A> <a>. När eleven lärt sig 

vokaler och konsonanter fortsätter man med nästa steg som är sammanljudning. Innan 

eleverna börjar skriva är det viktigt att fokus har legat på att samtala i olika former. Att börja 

skriva i ett för tidigt skede kan få negativ effekt då eleven tvingas att uttrycka sig på ett sätt 

som denne ännu inte behärskar på samma sätt som att tala.22 

 

Ominlärning används för elever i grundskola, gymnasium eller för personer som har problem 

och svårigheter med att läsa. Metoden startar med ett analyssamtal, vilket ska hjälpa eleven att 

bli medveten om sitt problem eller sin svårighet. Om inte eleven är medveten om svagheterna 

och inte vill ha hjälp är det nästan omöjligt att hjälpa till. Eleven måste vilja engagera sig i 

arbetet. I samtalet går man igenom och undersöker hur eleven behärskar olika grundläggande 

moment såsom språkljud, tecken och hur relationen däremellan fungerar. Arbetar man med 

metoden ska fokus ligga på det eleven kan och inte på svårigheten.23 

 

2.4.4 Whole Langu age/Kiwimetoden 
Whole Language är en läsinlärningsmetod som används flitigt i skolorna på Nya Zeeland och 

har utarbetats av professor Mary Clay. I Sverige brukar vi kalla läsmetodiken för 

                                                
21 Witting Maja, Metod för läs- och skrivinlärning, (Ekelunds Förlag AB: Solna 1985) sid. 54. 
22 Witting, 1985, sid.61. 
23 Witting, 1985, sid.91. 
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Kiwimetoden.  Utmärkande för metoden är att fokus ligger på hur barn lär sig och på att ge 

barnen hjälp till självhjälp. Tanken med metoden är att barnet alltid ska stå i centrum. Arbetet 

utgår från var eleven befinner sig kunskapsmässigt och vad han/hon redan kan. Genom att 

man låter barnen läsa olika slags böcker lär de sig att läsa. Dock är det viktigt att innehållet är 

meningsfullt och intressant och att barnen får positiva upplevelser så att de vill fortsätta.  För 

att lyckas bli en god och självsäker läsare ska barnet ha en bra självkänsla, motivation och 

inställning.24 

 

I undervisningen närmar barnen sig läsningen på olika sätt: högläsning/gemensam läsning, 

vägledd läsning och självständig läsning.  Läraren startar upp arbetet genom att läsa ur 

storboken, en ovanligt stor bok som alla barnen har möjlighet att följa med i under läsningen. 

Nästa steg är den vägledda läsningen som innebär att läraren leder en mindre grupp elever 

som tillsammans får läsa, reflektera och tala.25 Läraren uppmärksammar nya ord och olika 

skiljetecken som förekommer, t.ex. punkt, komma och frågetecken.  Syftet med den 

delade/vägledda läsningen är att eleven ska bli bekant med bokens innehåll, få se vad det 

innebär att läsa, få en inblick i olika sätt att lära sig läsa och framförallt att få en positiv bild 

av att kunna läsa.26 Under arbetsgången får eleven kunskap om bokstäver och ljud och den 

fonologiska medvetenheten utvecklas.27 Avslutningsvis läser barnen i småböcker på egen 

hand. Böckerna är uppbyggda efter olika svårighetsgrader, från enkel till mer avancerad text. 

 

2.4.5 Tragetonmodellen 
Arne Trageton är forskare i pedagogik och har en ny syn på den tidiga läs- och 

skrivinlärningen. Han menar att datorn ska vara ett centralt verktyg vid elevers läs- och 

skrivinlärning. De traditionella ABC-böckerna, penna och papper ska bytas ut mot datorn. 

Eleven skall ses som en producent och skall lära sig läsa genom sin egen skrivning. Lärarens 

uppgift är att stimulera bearbetning och lärande.  

 

                                                
24 Alleklev Birgitta & Lindvall Lisbeth, Listiga räven – Läsinlärning genom skönlitteratur, (En bok för alla AB: 
Falun, 2002) sid.13-14.  
25 Taube, 2007, sid.68. 
26 Alleklev/Lindvall, 2002, sid.15. 
27 Taube, 2007, sid.68. 
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Enligt Trageton har nästan alla sexåringar en dator i hemmet och använder denna flitigt. 

Därför menar Trageton att om hemmet och samhället använder datorn, varför ska då inte 

skolan kunna använda datorn som ett hjälpmedel?28 

 

Arbetet med datorn börjar redan vid sex års ålder. Eleverna skall känna lust att lära och 

klassrummet skall genom sina olika verktyg bidra till att barnen känner sig skriftspråkligt 

stimulerade. Det är lättare för en sexåring att skriva på datorn än för hand. Metoden går ut på 

att eleverna genom egen producerad text skriver sig till läsning.  

 

Eleverna arbetar med datorn i mindre grupper om fyra till åtta barn åt gången. Vid varje dator 

arbetar eleverna i par för att kunna vägleda och hjälpa varandra. Fördelen med att arbeta i par 

är att den som har datorvana har möjlighet att hjälpa sin kompis. Det sociala samspelet 

utvecklas och det finns möjlighet att hjälpa varandra både språkligt och tekniskt. Läraren har 

till uppgift att handleda och stimulera elevernas lärande.  

 

I klassrummet skall bokstäverna hängas upp på flera ställen i rätt alfabetisk ordning och med 

både stora och små bokstäver. Trageton menar att de är viktigt att eleverna lär sig vilken 

ordning bokstäverna kommer i, eftersom vi idag lever i ett informationssamhälle som bygger 

på grundläggande lästeknik, t.ex. ordboksläsning.29 

 

Eleverna lär sig bokstäver genom att sitta och trycka på olika tangenter på datorn. Den 

producerade texten skrivs ut och eleven får sedan leta upp hur många <A> <a> det finns i 

texten. Bokstaven ska markeras med en viss färg och eleven ska uttala namnet på bokstaven 

högt varje gång de hittar den. Längre fram kan de också ljuda bokstaven som de hittar. När 

barnet hittat alla <A> <a> fortsätter de med att hitta nästa bokstav. Att producera 

bokstavsträckor är första steget i utvecklingen. Genom att ljuda och trycka på tangenterna lär 

sig barnen att skriva sitt namn. De prövar flera gånger och tar hjälp av kompisen och till slut 

blir det rätt.30 

 

När eleverna kommit en bit i sin utveckling så får de producera egna texter och rita bilder till 

dem. Barnet får läsa upp sin bokstavsträcka för läraren som skriver ner berättelsen på rätt sätt 

                                                
28 Trageton Arne, Att skriva sig till läsning, (Liber Ab: Malmö, 2005) sid. 55. 
29 Trageton, 2005, sid.59. 
30 Trageton, 2005, sid.62. 
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och med stor text bredvid teckningen. Lärare och elev kan tillsammans producera en text och 

eleven får berätta något för läraren som samtidigt skriver ner vad som sägs. Efter några rader 

läser elev och lärare tillsammans vad som står i texten. Eleven upplever då att det finns 

samband mellan tal och skrift. Nästa steg är att läraren uppmuntrar eleven att stava på egen 

hand. Trageton kallar momentet för ”egen påhittad stavning”. Eleven skriver de ord och ljud 

som den kan och stavar på sitt eget sätt. 31 

 

Ett bra sätt för eleverna att lära sig bokstäver och söka efter ljud är att de själva får producera 

en egen ordbok. Eleven väljer själv vilken bokstav han/hon vill börja ordboken med. 

Ordboken blir individuell och personlig och bygger på elevens intressen och begreppsliga 

förståelse.32  

 

När eleverna har utvecklat sin skrivning kan de börja arbeta med längre texter, dikter och 

olika teman. Enligt Trageton skriver sig eleverna till läsning under första året. Arbetet med 

datorn fortsätter under år två och eleverna producerar längre texter, dikter, tidningar och egna 

läseböcker som bygger på teman som klassen arbetar med. Det är först under det tredje 

skolåret som eleverna får börja med handskrivning. Undersökningar har visat att elever som 

lärt sig skriva på datorn i genomsnitt skriver finare än klasser som enbart använt sig av 

handskrivning.33 

 

2.5 Språklig medvetenhet 
När barn börjar korrigera sitt tal eller uppmärksammar någon annans sätt att tala så har en viss 

grad av språklig medvetenhet växt fram. Enligt Arnqvist har då individen utvecklat en 

förmåga att reflektera över det egna språket.34 Begreppet språklig medvetenhet innebär att en 

individ har upptäckt att språket har fler sidor än den innehållsmässiga. Man är medveten om 

att tal- och skriftspråket har både form och betydelse. Det finns egentligen ingen tydlig 

definition av begreppet eftersom det innebär att man är medveten om flera olika stadier. 

Språklig medvetenhet är något som tar lång tid och växer fram under många år. Barn är ofta 

medvetna och kommer ihåg det som sägs men inte hur själva språket var. Fokus ligger på det 

talande språket och inte på uttal, form eller ordval. När elever har en förståelse om att 

                                                
31 Trageton, 2005, sid 67. 
32 Trageton, 2005, sid.70. 
33 Trageton, 2005, sid 117. 
34 Arnqvist Anders, Barns språkutveckling, (Studentlitteratur: Lund, 1993), sid. 64. 
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bokstäver har ljud, så har en viss grad av språklig medvetenhet utvecklats.35 Oftast utvecklas 

denna medvetenhet i samband med läs och skrivinlärning. Barn upptäcker att bokstävers form 

kan bilda skrivna ord på papper. När barn börjar bli medvetna om språket riktas 

uppmärksamheten automatiskt till språkets form istället för det egentliga innehållet. Ett 

språkmedvetet barn reflekterar över hur språket är uppbyggt och uppfattar hur något skrivs 

eller sägs. Barnet kan genom sin medvetenhet fokusera på både form och innehåll, vilket inte 

var möjligt tidigare. 36 

 

2.6 Fonologisk medvetenhet 
Fonologisk medvetenhet innebär att barnet har en viss förståelse för språkets ljudsystem, 

vilket behövs för att kunna använda det alfabetiska skriftspråket som är ljudbaserat. Genom 

att vara medveten om språkets olika ljud kan man känna igen och komma ihåg och sedan 

nedteckna det man hört. För att utveckla skriftspråket är det viktigt att örat kan fånga upp ljud 

som hjärnan sedan kan bearbeta och tolka. Ljudkänslan utvecklas olika snabbt hos individer. 

Ärftliga faktorer och miljöpåverkan spelar in. Däremot har inte den fonologiska 

medvetenheten något att göra med intelligens eller språkförmåga.37 Barn som inte talar rent 

och har svårt att artikulera rätt kan få svårt att utveckla sin fonologiska medvetenhet och även 

sin läs- och skrivinlärning. En person som har en dåligt utvecklad fonologisk medvetenhet har 

svårt att uppfatta skillnader mellan olika ljud, och att komma ihåg olika ljud i ord. Ett tecken 

på att man utvecklat sin fonologiska medvetenhet är att man kan urskilja i vilken ordning 

ljuden i ett ord kommer. Det brukar vara lättast att höra det första ljudet i ordet och därefter 

det sista, medan ljuden däremellan är svåra att höra. 

 

Att kunna ljud eller att läsa ihop dem till ord och att ha förmågan att dela upp ord i enskilda 

ljud är av stor vikt för en framgångsrik läs- och skrivinlärning. Eleven kan förberedas inför 

sin läsundervisning genom att tidigt träna den fonologiska medvetenheten.38 Övningar som 

tränar den fonologiska medvetenheten ska stimulera den språkliga förmågan så att barnet kan 

upptäcka språkets enskilda ljud. Det är viktigt att dessa övningar är lustfyllda och lekfulla. 

Rimövningar, sjunga på vokaler, dela upp talande meningar i ord, öva på att höra tonande och 

                                                
35 Stadler, 1998, sid.15. 
36 Stadler, 1998, sid.15. 
37 Stadler, 1998, sid.17. 
38 Stadler, 1998, sid. 21. 
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tonlösa ljud och ta bort ljud i ord är exempel på övningar som tränar barnens fonologiska 

medvetenhet.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

                                                
39 Stadler, 1998, sid.24. 
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3 Forskningsmetod 
I min undersökning har jag valt att göra kvalitativa intervjuer, vilket jag tycker är en fördel då 

man vill ha en öppen och avslappnad diskussion. Metoden ger möjlighet att ställa följdfrågor 

och få svar på funderingar om det är något som är oklart.  

 

Steinar kvale och Svend Brinkman skriver i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun hur 

man kan gå tillväga för att genomföra en kvalitativ intervju. För att få ut så mycket som 

möjligt av intervjun bör frågorna vara okomplicerad och lätta att förstå. Det är viktigt att 

informanten får god tid på sig att svara på frågorna. Som intervjuare bör man ställa följdfrågor 

men de är viktigt att informanten känner att de svarat klart på den första frågan innan man 

ställer fler frågor. För att kunna ställa relevanta frågor och följdfrågor gäller det att man som 

intervjuare är påläst om ämnet. Som intervjuare måste man vara lyhörd och reflektera över 

den informationen som ges och fundera hur man kan gå vidare inom ämnet. 40 

 

3.1 Etiska överväganden 
Informanterna i min undersökning är anonyma och har i arbetet fått fingerade namn. Varken 

skola eller arbetsort nämns i undersökningen. Informanterna har frivilligt ställt upp på att bli 

intervjuade. I min första kontakt med pedagogerna informerade jag om hur intervjun skulle 

läggas upp, vilka frågor som skulle ställas, hur publicering av arbetet kommer att ske och 

vilket syfte undersökningen har. Pedagogerna har under arbetet haft möjlighet att ställa frågor 

om syfte, genomförande och publicering. Intervjuerna sparades som en fil på min dator för att 

jag i efterhand skulle kunna lyssna igenom och transkribera materialet.   

 

3.2 Urval 
Jag har valt att intervjua tre pedagoger som arbetar på den skola där jag har gjort min 

verksamhetsförlagda utbildning. Pedagogerna arbetar på samma skola men i olika arbetslag. 

Pedagogerna arbetar på lågstadiet och tar emot nya ettor vart tredje år, vilket innebär att 

pedagogerna kontinuerligt arbetar med läsinlärning. De har arbetat olika länge inom yrket och 

har erfarenheter av flera olika inlärningsmetoder. Då jag har haft både längre och kortare 

vikariat på skolan så har jag lärt känna alla tre pedagogerna ganska väl, vilket resulterade i att 

jag valde just dem då jag vet att de arbetar på olika sätt med läsinlärning.  

                                                
40 Kvale Steinar & Brinkman Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, (studentlitteratur: Lund, 2009) sid. 
146- 157 
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3.3 Genomförande 
Jag åkte till informanternas arbetsplats för att kontakta dem angående den kommande 

intervjun. Alla tre tilltänkta pedagoger fanns på skolan den dagen och ville mer än gärna ställa 

upp på en intervju. Jag hade ett förslag och det var att intervjuerna skulle hållas under en och 

samma dag om det var möjligt, vilket inte var något problem för pedagogerna. De fick själva 

välja tid och plats under den dagen som jag föreslagit. Alla intervjuer var individuella och 

hölls i de olika pedagogernas klassrum. Varje intervju varade cirka 30-40 minuter.  

 

Alla intervjuer gick bra och flöt på. Jag fick tydliga och konkreta svar på mina frågor.  Vid 

första intervjun höll jag mig ganska strikt till mina frågor och följdfrågor då jag var rädd för 

att inte få tillräckligt med information. Den andra intervjun var lite mer avslappnad och jag 

följde mina frågor men lät också informanten prata lite mer fritt vilket var en fördel då jag 

fick ut mer av intervjun. Sista intervjun gick egentligen bäst, jag hade kommit in i min roll 

som intervjuare. Jag ställde mina frågor och informanten fick prata på samtidigt som jag 

flikade in med följdfrågor. Även fast inte första intervjun flöt på lika bra som de andra så 

tycker jag ändå att jag fick tillräckligt med information och är nöjd med resultatet av alla tre 

intervjuerna. 

 

Alla intervjuer har spelats in på datorn vilket pedagogerna inte hade något att invända mot. 

Fördelen med att spela in på band är att jag kan fokusera på vad som sägs och hålla intervjun 

levande med hjälp av följdfrågor. Jag har valt att transkribera intervjuerna i sin helhet för att 

få en tydlig bild av hur pedagogerna har svarat.  

 

3.4 Databearbetning 
När alla tre intervjuerna var färdiga lyssnade jag igenom dem. Jag transkriberade alla 

intervjuer på datorn och skrev sedan ut dem. Intervjuerna blev mer lättlästa när jag hade 

skrivit ut dem och jag kunde börja bearbeta texten, försöka se vad som var relevant för min 

frågeställning och hur jag skulle presentera dem. Jag valde att göra tre lärarporträtt där jag 

beskriver lärarnas arbetsätt runt läsinlärning. 
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3.5 Validitet 
Mina intervjuer bygger på tre pedagogers syn på läsinlärning och hur de jobbar med olika 

metoder. Alla tre pedagogerna har sinsemellan en liknande syn på läsinlärning. Från skolans 

eller kommunens sida fanns inga riktlinjer för hur pedagogerna ska arbete med läsinlärning. 

 

Jag har gjort kvalitativa intervjuer och syftet var att tolka och förstå hur de olika pedagogerna 

arbetar med olika metoder. Intervjufrågorna är öppna och består av tydligt formulerade frågor 

som inte kan missuppfattas. Eftersom jag spelade in intervjuerna på datorn är 

undersökningens trovärdighet ganska hög eftersom ingen information har förlorats. Eftersom 

jag endast valde att intervjua tre pedagoger så finns en möjlighet att utfallet hade sett 

annorlunda ut om jag använt mig av fler informanter.  
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4 Resultat 

4.1 Pedagogporträtt Lisa 
Lisa är 50 år och har varit verksam lärare sedan 1995. Hon är utbildad 1–7 lärare med 

inriktning Svenska och SO. Innan Lisa utbildade sig till lärare arbetade hon 10 år inom  

förskoleverksamheten. Hon har hittills arbetat på två olika skolor: en i Västsverige och en i 

Mellansverige.  

 

Skolan som Lisa arbetar på nu ligger i Mellansverige och är en F– 6 skola. Skolan har inte 

några speciella riktlinjer för hur man ska arbeta med läsinlärning. Däremot har kommunen 

kommit fram till att den mest effektiva metoden är ljudmetoden. Hon menar att det är den 

metod som de flesta elever förstår och tar till sig. Lisa tydliggör också att det är upp till varje 

lärare att själv bestämma arbetsätt och metod.  

 

Lisa arbetar som klasslärare i årskurs 1 och har haft klassen sedan förskolan. I vanliga fall 

brukar hon ta emot klassen i ettan men av olika orsaker fick hon börja arbeta med gruppen ett 

år tidigare, vilket hon tycker har varit en fördel. Hon har haft möjligheten att förbereda 

eleverna på sitt sätt inför kommande läs- och skrivinlärning. Lisa valde att arbeta med 

Bornholmsmodellen i förskolan. Tonvikten låg på att utveckla elevernas språkliga och 

fonologiska medvetenhet. Hon menar att ju mer man arbetar med den språkliga 

medvetenheten desto enklare blir det när man ska lära sig att läsa. I förskoleklassen arbetade 

hon mycket med rim och ramsor samt med att klappa stavelser och göra ljudanalyser. På 

vårterminen fick klassen lyssna efter ljud, dvs. hur många ljud det fanns i ett ord och var i 

ordet de hörde ljudet. Eleverna fick träna på vad en mening, ett ord, och så småningom vad ett 

ljud är. Sista förberedelserna inför ettan var att hela klassen fick delta i ett fonologiskt 

medvetenhetstest som man har utarbetat inom Bornholmsmodellen. Testet bygger på att 

eleverna ska se olika ord, kunna rimma, lyssna efter ljud och hur många ljud det finns i ett 

ord.   

 

Språklekar, ordlekar och sånger är material som Lisa använde för att utveckla den språkliga 

sidan hos eleverna. Hon poängterar vikten av att leka in kunskapen, det får inte bli för 

allvarligt för tidigt eftersom barnen då tröttnar snabbt.  
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När det var dags att börja ettan kunde Lisa påbörja arbetet med läs- och skrivinlärningen 

direkt. Eleverna var väl förberedda och riktigt sugna på att lära sig läsa, berättar Lisa. I 

vanliga fall då hon får en helt okänd klass måste hon kolla av hur språkligt medveten gruppen 

är och hur långt barnen har kommit kunskapsmässigt. Hon berättar att det är viktigt att få en 

uppfattning om hur det ligger till för det är ofta stor spridning på eleverna.  

 

Lisa berättar att under hennes utbildning förespråkades ordbildsmetoden men att hon under 

sin lärargärning har svängt lite och kommit fram till att ljudmetoden är den som passar bäst. 

Hon berättar att hon prövat Wittingmetoden men tycker att den är väldigt tråkig och är rädd 

för att barnen ska tröttna. Samtidigt får hon ibland använda Wittingmetoden för barn som är 

lässvaga och behöver läsa läslistor för att hitta strategier.  

 

Lisa arbetar med ljudmetoden men försöker också använda ordbilder så att barnen ganska 

tidigt kan läsa korta meningar. Lisa använder ett material som heter Läs med oss, Ola, Elsa 

och Leo och en arbetsbok som heter Min egen bok. Läsläran bygger på att barnen lär sig 

bokstäverna i en speciell ordning och första bokstaven de arbetar med är <o> /o/. Varje vecka 

introduceras en ny bokstav. Till varje ny bokstav har Lisa en ramsa. De tränar både på att 

ljuda bokstaven och att skriva den. I läsboken finns det en kort text som innehåller veckans 

bokstav. Två gånger i veckan har eleverna läxa i läsboken och då tränar de på att ljuda korta 

ord som finns i boken. Till läsläran finns en arbetsbok där eleverna tränar sig på att skriva och 

forma bokstaven. I arbetsboken finns enkla uppgifter som behandlar varje bokstav. Läsläran 

bygger på att barnen lär sig de mest frekventa bokstäverna först, dvs. o, l, e, s.  

 

För att barnen ska komma igång och läsa enkla meningar använder Lisa ordbilder som jag, 

kan, en, ett och att. Med hjälp av olika övningar och genom att memorera lär sig barnen hur 

ordbilden ser ut. Samtidigt som Lisa arbetar med läsläran använder hon mycket annat extra 

material som läslådor, spel, memory, rim och ramsor, småböcker och stenciler.  

 

Lisa tycker att fördelen med ljudmetoden är att de flesta barnen lyckas med att lära sig läsa 

genom metoden och att det är få barn som misslyckas. Nackdelen är att om hon går för 

långsamt fram och inte ger de duktiga läsarna tillräckligt med utmaning, så finns risken att 

eleverna tröttnar och inte fortsätter att utvecklas. För att undvika detta måste Lisa hitta 

material som utvecklar de duktiga, t.ex. en ny läsbok och svårare arbetsuppgifter som utmanar 

eleverna.  
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Lisa berättar att hon är inne på Tragetons idé att skriva sig till läsning och försöker använda 

datorn som ett komplement till den vanliga läsinlärningen. Redan i förskoleklass fick eleverna 

börja arbeta med bärbara datorer. Till en början fick de helt fritt sitta och trycka på 

tangenterna men med tiden förstod eleverna att de producerat något. De skrev sina namn och 

korta ord som de kunde. Eleverna fick skriva egna sagor och en del kunde skriva enstaka ord 

en del skrev bokstavsstreckor som ingen mer än de själva kunde tyda. Eleverna fick sedan 

berätta vad de hade skrivit samtidigt som Lisa dikterade berättelsen under elevens text. Till 

sist fick de måla en bild till berättelsen. Lisa menar att arbetet med datorn hittills har varit 

positivt för alla. Eleverna är lyckliga när de skriver ut sin saga, och de tycker verkligen att de 

kan skriva även fast ingen annan än de själva vet vad det står. Hon märker att det är en annan 

skrivglädje när datorn används. En kille i klassen kunde inte skriva sitt namn med penna men 

första gången på datorn kunde han skriva det, vilket han blev otroligt lycklig över. Därför tror 

Lisa att datorn är ett bra hjälpmedel för barn med motoriska svårigheter. Lisa berättar att hon 

ska fortsätta arbetet med datorn men att hon inte kommer att släppa böckerna helt. Hon tror på 

ett varierat arbetsätt för att nå ut till så många som möjligt. 

 

När de vanliga inlärningsmetoderna inte fungerar och vissa elever inte utvecklas i den takt 

som de andra gör så måste Lisa försöka hitta nya lösningar. Ibland får hon backa tillbaka och 

börja om och ibland får hon hitta ett helt nytt material som passar bättre. Lisa tycker att det är 

viktigt att inte gå tillbaka till samma böcker om det inte funkar för då blir det ingen utmaning 

och barnet tröttnar lätt. Ett gott samarbete i arbetslaget och med speciallärare är av stor vikt 

när man behöver stöd för en enskild elev. Lisa är väldigt glad för att de fortfarande har 

tillgång till en speciallärare. I arbetslaget får de komma fram till hur stort behov varje klass 

har av specialläraren. Specialläraren jobbar med enskilda elever eller med en mindre grupp. 

Lisa tycker att det är viktigt att vidta åtgärder så snabbt som möjligt när hon märker att någon 

behöver extra stöd. Hon menar att det inte finns någon anledning att vänta. Redan i 

förskoleklass satte hon in extra stöd för en pojke som inte klarade det fonologiska 

medvetenhetstest.  

 

Det som Lisa anser är viktigast när man arbetar med läsinlärning är att ge eleverna tid och att 

de aldrig får misslyckas. Som pedagog ska man stärka, berömma och hitta utmaningar så att 

barnen aldrig ger upp.  

 



19 
 

4.2 Pedagogporträtt Lena 
 
Lena är 49 år och arbetar i årskurs 1. Hon är en av de sista som har den gamla 

lågstadielärarutbildningen då man läste precis alla ämnen. Lena har arbetat på fyra olika orter 

och i fyra olika skolor, både på mindre och större skolor. Nu arbetar Lena som lärare för 

grundskolans tidigare år på en F-6 skola i Mellansverige. Skolan eller kommunen har inga 

speciella riktlinjer för hur man ska arbeta med läsinlärning. På skolan arbetar de flesta mer 

eller mindre med ljudmetoden och kan använda andra metoder som ett komplement.  

 

Lena tar emot ettor vart tredje år. Hon är väldigt noga med att kolla av hur och vad eleverna 

har jobbat med i förskoleklassen så hon vet var hon kan börja. Lena tycker sig se en stor 

skillnad mellan hur väl förberedda eleverna är idag när de börjar skolan, jämfört med hur de 

var för 20 år sedan.  De två senaste omgångarna med ettor som Lena har fått har kommit långt 

i sin språkliga utveckling. I förskoleklassen har de arbetat med Bornholmsmodellen och en ny 

bokstav varje vecka. För varje år som går tycker Lena att eleverna blir mer och mer språkligt 

medvetna vilket tyder på att förskolelärarna är medvetna om vikten av en god språkförmåga.  

 

Lena arbetar med ljudmetoden men försöker till varje år komma på lite nya inslag i 

undervisningen. Hon säger att man som lärare aldrig är nöjd och alltid försöker hitta nya 

utmaningar för eleverna. Ljudmetoden är den metod som Lena känner sig trygg med: hon vill 

att eleverna lär sig en bokstav i veckan och hon vill ha en ganska välstrukturerad 

undervisning. I årskurs 1 arbetar Lena mycket med ljudanalyser. Eleverna behöver träna den 

fonologiska medvetenheten så att de kan höra var i orden de hör ett visst ljud. I klassen har de 

läsläran Läs med oss, Ola, Elsa och Leo. Till veckans bokstav läser de tillsammans, enskilt, 

hemma, jobbar med bokstaven i arbetsboken, tränar på att skriva den, gör ljudanalyser och 

lyssnar på en saga om bokstaven. Läsläran bygger på att eleverna ska lära sig ett antal 

ordbilder så att de tillsammans blir en kort berättelse. De får en ordbild i läxa med jämna 

mellanrum som de ska se och känna igen.  I skolan får de t.ex. ordbilderna: jag och kan, och 

till ordbilden ska de måla något som de kan göra, t.ex. Frida skriver jag och kan och målar en 

bild när hon dansar.  

 

När läsläran tar upp ord eller ett område som är intressant så försöker vi forska om det, säger 

Lena. Senast lärde sig eleverna ordet lo. Klassen fick forska om lodjuret, rita bilder på djuret 

och se en film om hur det lever. Klassen skrev meningar om lodjuret, klippte isär meningar 
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till ord och analyserade både meningar, enstaka ord och ljud. Under arbetet pratar Lena 

mycket om punkt, mening och ord. Till sist skrev klassen tillsammans med Lena en text om 

lodjuret. Lena säger att forskningsarbetet liknar LTG-metoden. Hon har under sin lärargärning 

arbetat mycket med LTG-metoden och tycker att den är bra och rolig, men för svaga elever 

utgör metoden ett problem. Hon anser att de flesta barn lyckas med ljudmetoden och har 

därför valt att arbeta med den. Nackdelen med metoden är att de duktiga barnen inte får 

tillräckligt med utmaning. Lena måste därför hitta extra material som ger mer utmaning. 

 

Parallellt med ljudmetoden arbetar Lena med Kiwimetoden som hon tycker är helt fantastisk. 

Till metoden finns en storbok och flera småböcker. Till alla småböcker finns ett arbetsblad 

som eleverna får med sig hem i läxa. Lena berättar att metoden bygger på att hon och en 

mindre grupp elever pratar om bilderna som finns i boken och väver sedan ihop bilderna med 

texten. Lena följer en lärarhandledning där det står exakt vad hon ska säga på varje sida och 

vad de ska prata om. De finns olika svårighetsgrader på böckerna, vilket Lena tycker är bra 

eftersom hon kan nivågruppera efter kunskap. Lena har fyra stycken kiwigrupper med sex 

elever i varje grupp. Klassen arbetar med kiwimetoden varannan vecka.  

 

Lena berättar att det inte går att arbeta med samma inlärningsmetod för alla men att grunden 

är ljudningsmetoden. Hon tycker att det är jätteviktigt att eleverna inte sitter med något som 

de inte klarar av. Till de svaga eleverna får hon hitta enskilda uppgifter som han eller hon kan 

hantera, t.ex. en enklare läslära. Det spelar ingen roll vilken bok de har, utan det viktigast är 

att boken passar den enskilda eleven och ger utmaning. Om en elev behöver extra resurs så 

tycker Lena att det är viktigt att inte vänta för länge. På skolan försöker man dela upp 

resurserna som finns så att klasser som för tillfället inte har så stort behov lämnar sina resurser 

till dem som verkligen behöver.  

 

Det som Lena tycker är viktigast att tänka på när man arbetar med läsinlärning är att eleverna 

alltid måste lyckas. För att bli en bra läsare så måste man läsa mycket och ofta. Lena tycker 

att föräldrarna har en oerhört viktigt uppgift, nämligen att stimulera sina barns läsutveckling. 

Detta gör de genom att läsa mycket för barnen hemma och att de inte slutar läsa högt bara för 

att barnen själva kan läsa. Lena kan se en tydlig skillnad på barn som kommer från ett hem 

där man läst mycket böcker och barn som aldrig har hört en saga hemma.  
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4.3 Pedagogporträtt Eva 
Eva är 58 år gammal och har arbetat som lärare i 35 år. Hon har den gamla småskolelärar- 

utbildningen. Eva är nu verksam i Mellansverige i årskurs 2. Hon har arbetat på samma ort 

under hela sin lärargärning men på tre olika skolor. Från skolans eller kommunens sida har 

Eva aldrig hört att det finns någon speciell inlärningsmetod som de ska arbeta efter. De enda 

riktlinjer som man har är målen och kriterierna i styrdokumenten. Hon berättar att lärarna ofta 

erbjuds att åka på fortbildningar och studiebesök på andra skolor för att se hur de arbetar med 

läs- och skrivinlärning, vilket Eva tycker är bra eftersom hon då har möjlighet att ta till sig 

nya idéer.  

 

Eva tar emot ettor vart tredje år och varje gång hon får en ny klass får hon kolla av hur långt 

de kommit kunskapsmässigt. Hon tycker att eleverna idag är väl förberedda när de kommer 

från förskoleklassen. Där har de arbetat med rim och ramsor, lyssnat efter ljud, klappat takter 

och stavelser, vilket har utvecklat barnens språkliga medvetenhet. Eva poängterar att 

samtidigt som de börjar med att lära sig bokstäver så fortsätter de med rim och ramsor samt 

att lyssna efter ljud. Hon fortsätter med olika sorters språkträning genomgående i årskurs 1. 

Språkträning anses ofta av eleverna var något som är roligt och annorlunda och blir därför 

som en avkopplingsstund från den vanliga undervisningen.  

 

Eva har under sin lärargärning testat och prövat olika metoder men har genom sin erfarenhet 

kommit fram till att ljudmetoden är den som hon tycker fungerar bäst. Hon tar ett ljud eller en 

bokstav i veckan och till den försöker hon göra en spännande saga. Till varje bokstav finns en 

påse med saker i som börjar på veckans bokstav. Eleverna sitter i ring på golvet och Eva låter 

alla få doppa handen i påsen och ta upp något. Tillsammans lyssnar de var i ordet de hör 

veckans bokstav: i början, inuti eller sist. Ett annat sätt att träna eleverna på att höra var i 

ordet de hör ett speciellt ljud är att arbeta med bilder. Eva sätter t.ex. upp en bild på en sol på 

tavlan och barnen ska lyssna var i ordet de hör /o/. För att göra det extra spännande för 

eleverna gömmer Eva ibland något i elevernas bänk som innehåller veckans bokstav. Eleverna 

får då leta efter saken i bänken och säga var i ordet de hör veckans bokstav. Till varje bokstav 

har Eva och en kollega hittat på en ramsa med rörelser till. Varje gång barnen lär in en ny 

bokstav så gör de tillhörande ramsa och dess rörelser. Eva tycker det blir ett inslag av 

motorikträning när de utför ramsorna. Det blir självklart också mycket annat jobb runt 
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bokstaven, berättar Eva. Hon älskar att sjunga och spela gitarr, så till varje bokstav blir det en 

Majas alfabetssång.41 Ganska mycket och ofta sjunger klassen alfabetssången, vilket Eva 

tycker är ett bra sätt att lära eleverna den alfabetiska ordningen. 

 

Eva arbetar med läsinlärningsmaterialet Läs med oss och försöker också väva in Kiwimetoden 

i sin undervisning. Hon försöker arbeta växelvis med de olika materialen varannan vecka. I 

den vanliga läsboken lär de sig bokstäverna i en speciell ordning så att de så snabbt som 

möjligt ska kunna läsa korta ord. Varje vecka har eleverna läsläxa som de ska ta med hem och 

läsa för en förälder, läsa på egen hand och lyssna när en förälder läser för dem. Eva tycker att 

det är viktigt att man i hemmet engagerar sig i läsningen och tar sig tid att både lyssna och 

läsa tillsammans med sitt barn. Till läsboken finns en arbetsbok där eleverna tränar på att 

skriva och forma bokstaven och skriva korta och enkla ord som läsboken tagit upp. Ofta 

tränar eleverna på att skriva bokstaven med vatten och pensel på tavlan eller med vattenfärger 

på papper. Eva tycker att det är bra att eleverna får använda pensel för då kan hon se att de 

formar bokstaven rätt och börjar från rätt håll. Bokstavslådor som är ett material som kom 

under 40-talet är något som Eva använder flitigt i sin undervisning. I lådan finns alla 

bokstäver i form av små brickor. Eva säger t.ex. ”lägg ordet sol” och så ska barnen lägga 

ordet framför sig på bänken.  

 

Eva försöker att arbeta med samma inlärningsmetod för alla men ibland så fungerar det inte. 

Till en början försöker Eva på egen hand att söka efter annat material som kan passa de elever 

som behöver särskild hjälp bättre. Hon pratar med kollegor, speciallärare och framför allt med 

föräldrar om vad de kan göra för att hjälpa till. Eva tycker det är viktigt att ge eleverna tid att 

knäcka läskoden, och hon brukar berätta för föräldrarna att det kan ta upp till ett år. Har 

eleven inte knäckt läskoden i slutet på skolår ett börjar det bli lite kritiskt och Eva får sätta in 

en åtgärd. Det vanligaste är att Eva pratar med ledningen och tar upp problemet på en 

klasskonferens. Lösningen brukar vara att eleven får stöd av en speciallärare som kommer ett 

antal tillfällen i veckan och arbetar intensivt med lästräning.  

 

Det som Eva anser är viktigast med läsinlärning är att det finns ett gott samarbete med 

föräldrarna. Hon menar att allt blir så mycket enklare om föräldrarna är engagerade i sina 

barns läsutveckling.  

                                                
41 Andersson Lena, Majas alfabetssånger (Raben & Sjögren: 1992). 
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5 Diskussion och slutsats 
 

5.1 Diskussion 

5.1.1 Hur kan man arbeta med läsinlärning i skolan för att lära sina elever 
läsa på bästa sä tt? 
Skolverket väljer att inte styra hur undervisningen ska utformas. De lämnar det fritt för skolan 

eller pedagogerna att lägga upp undervisningen. Skolan som mina informanter arbetar på har 

ingen utarbetad plan eller några riktlinjer för hur man ska arbeta med läsinlärning. Enligt 

pedagogerna har man friheten att välja metod och lägga upp arbetet på sitt eget sätt. Alla tre 

pedagogerna har en grundidé som de arbetar efter. Mina tre pedagogers grundidé är 

ljudmetoden. Ingen av pedagogerna följer metoden fullt ut utan de blandar från olika metoder 

och tar intryck av kollegor samt hittar på eget material som passar bra i undervisningen. Mina 

pedagogers sätt att se på läsinlärning samstämmer med Larsson/Nauclér/Rudbergs sätt att se 

på läsinlärning. Enligt Larsson m.fl. är det bästa sättet att lära sig att läsa att blanda moment 

från de syntetiska och analytiska metoderna.42 Jag håller med författarna och min uppfattning 

är att det optimala sättet är att arbeta fram en egen metod som ligger mitt emellan den 

syntetiska och analytiska metoden.  

 

Att lära sig läsa bygger på två saker: avkodning och förståelse och enligt Elbro är avkodning 

en nödvändig förutsättning för läsförståelse. Eleven måste först lära sig att avkoda ord och 

bokstäver för att senare kunna förstå ordens innehåll. För att läsinlärningen ska fungera menar 

Elbro att båda processerna måste finnas med i undervisningen för att eleverna ska lyckas med 

läsningen.43 Min uppfattning, och även pedagogernas, är att man behöver blanda olika 

metoder för att båda förmågorna ska utvecklas.  

 

Ester Stadler menar att det inte finns något entydigt svar på vilken som är den bästa 

läsinlärningsmetoden. Det är inte metoden i sig som påverkar elevens inlärning utan lärarens 

kompetens och kvalifikationer har större betydelse för hur resultatet blir.44 Precis som Stadler 

skriver så tror jag att kompetens och kvalifikationer har stor betydelse i all undervisning. Alla 

tre pedagogerna arbetar mycket efter erfarenhet och fungerar inte ett sätt att lära in kunskap så 

                                                
42 Larsson mfl, 1992, sid. 23. 
43 Elbro, 2004, sid. 33. 
44 Stadler, 1999, sid.51. 
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byter man till ett nytt. Detta tycker jag visar att lärarens kompetens inom flera olika 

inlärningsmetoder har betydelse för hur processen utformas. 

 

Ett varierat arbetsätt är något som alla pedagogerna förespråkar vare sig det gäller läsning 

eller något annat ämne. Jag anser också att det är viktigt med en varierad undervisning för att 

eleverna ska känna sig utmanade och för att de inte ska tröttna på undervisningen. I min 

undersökning kan man se att pedagogerna har samma grundidé och utgår från samma läslära. 

Det som skiljer pedagogerna åt är hur de arbetar med läsinlärning, hur de lägger upp sin 

undervisning och vilket material de använder. Alla pedagogerna använder Läs med oss som 

läsbok men som komplement till den vanliga läsläran använder två av pedagogerna 

kiwiböcker och den tredje låter ofta eleverna producera egna texter. Här tycker jag man 

tydligt kan se att det inte går att följa en metod utan man måste ta delar från flera olika 

metoder.  

 

Alleklev skriver i sin bok Listiga räven, för att bli en duktig och självsäker läsare ska eleven 

ha en bra självkänsla, motivation och inställning. Detta samstämmer till största del med mina 

pedagogers tankar kring processen. Alla tre anser att det viktigaste för att lyckas med läsning 

är att man ger eleverna tid och att de aldrig får känna sig misslyckade. Pedagogen ska finnas 

som ett stöd för eleven. Pedagogen ska stärka, berömma och hitta nya utmaningar. Två av 

pedagogerna anser att ett gott samarbete med hemmet har stor betydelse för läsningen. Mina 

tankar liknar som pedagogernas. Eleverna får inte känna att de misslyckas, materialet ska vara 

intressant och att undervisningen ska vara lustfylld och inte för enformig. Enligt mig är det  

viktigt att eleverna får närma sig läsningen på olika sätt.  

 
5.1.2 Vilka metoder väljer pedagogerna att använda vid läsinlärningen? 
Pedagogerna som jag har intervjuat har många års erfarenhet av läraryrket och ingen av dem 

jobbar renodlat med någon metod. Vilka delar av metoderna pedagogerna har valt att arbeta 

med bygger på många års erfarenhet och deras val är också beroende av vilka behov eleverna 

i klassen har. Alla tre pedagoger arbetar med ljudmetoden som grund men väver också in 

analytiska metoder för att eleverna ska få med alla bitar som krävs för att de ska bli skickliga 

läsare.   
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Mina informanter jobbar med läsinlärningsmaterialet Läs med oss, vilket bygger på ljud- och 

ordbildsmetoden. Boken är uppbyggd på både den syntetiska och den analytiska metoden. Det 

som pedagogerna anser är bra med materialet är att eleverna snabbt kan lära sig enkla ord och 

små korta meningar. Uppfattningen som jag har fått av materialet är att det är bra att blanda 

den syntetiska och analytiska metoden för att barnen då väldigt tidigt lär sig läsa. Detta 

resulterar i att eleverna känner sig inspirerade att fortsätta utvecklas. 

 

Pedagogerna är eniga om vikten av en god språklig medvetenhet för att eleverna lyckas med 

sin läsning. Eleverna har idag en bra utvecklad språklig och fonologisk medvetenhet när de 

börjar årskurs 1. Pedagogerna menar att eleverna i förskoleklassen har arbetat mycket med 

språkträning och där har haft duktiga pedagoger som är medvetna om vikten av en god 

språklig medvetenhet. 

 

Pedagogerna i min undersökning är flexibla i sina val av metoder och de är inte rädda för att 

testa något nytt. De söker hela tiden efter nya utmaningar för eleverna och för sig själva. 

Pedagogerna har som mål att alla elever ska lära sig läsa och fungerar inte en metod försöker 

de hitta en ny metod eller annat material som kan stimulera eleverna till att utvecklas. Precis 

som pedagogerna betonar Larsson m.fl. vikten av ett bra arbetsmaterial. De menar att 

materialet ska ligga på elevernas nivå och att alla ska kunna förstå.45 Jag tycker att det borde 

vara en självklarhet att eleverna ska arbeta med material som de klarar av dock tror jag det är 

svårare att hitta material som alla känner sig stimulerade av då man i klassen har minst 20 

olika individer med olika behov.  

 

 

Alla pedagogerna arbetar växelvis med olika metoder även om det är ljud- och 

ordbildsmetoden som är grunden. En av pedagogerna arbetar med IKT-metoden och började 

med detta arbetssätt i förskoleklass. Att arbeta med datorn anser pedagogen är något positivt 

och barnen är oftast väldigt inspirerade när de ska skriva. Pedagogen menar att eleverna är 

lyckliga när de får skriva ut sin saga även om bara de själva kan läsa vad det står. Att arbeta 

med dator underlättar även för barn med motoriska svårigheter, menar pedagogen.  

 

                                                
45 Larsson mfl, 1992, sid.43. 
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De andra två pedagogerna arbetar växelvis varannan vecka med den vanliga läsboken och 

med kiwimetoden. Pedagogerna tycker att kiwimetoden som är analytisk är ett bra 

komplement till ljudmetoden. Metoden bygger på att man tillsammans pratar om bilderna som 

finns i boken och väver samman bilder med text. Det som pedagogerna tycker är bra med 

materialet är att de finns olika svårighetsgrader på böckerna, dvs. det finns en bok för alla.  

 

Pedagogen Lena använder även inslag av LTG-metoden i sin undervisning. Hon har tidigare 

arbetat enbart med LTG-metoden och anser att eleverna tycker att metoden är rolig då den 

bygger på egna upplevelser, vilket är inspirerande. Björk/Liberg menar att texter som ligger 

innehållsmässigt och språkligt nära eleverna blir mycket betydelsefulla och angelägna för 

dem.46 Lena tycker dock att metoden innebär ett problem för elever som är lässvaga. Jag kan 

hålla med om att metoden kan bli ett problem för barn som behöver struktur i undervisningen 

och lära sig ett ljud i taget.  Det som jag tror är positivt med metoden är att den bygger på 

elevernas intressen och erfarenheter, vilket medför att läsningen blir lustfylld och meningsfull.  

 

5.1.3 Vilka åtgär der vidtar man när en el ev har lässvårigheter? 
Alla tre pedagogerna är eniga om att man behöver vidta åtgärder för en elev som inte 

utvecklas i samma takt som de andra. Två av pedagogerna tycker att det var viktigt att sätta in 

extra stöd så tidigt som möjligt. Den tredje pedagogen tycker att man kan vänta fram tills 

våren i årskurs 1. Hon menar att man inte ska oroa elever och föräldrar för tidigt, utan att de 

flesta elever knäcker läskoden om man ger dem tid. Jag anser att det är viktigt att man tidigt 

ser över vad som är problemet för eleven och vilka åtgärder man kan vidta. Dock tror jag inte 

att man direkt behöver ta hjälp av en specialpedagog. Jag menar att det till en början kan 

räcka långt med att hitta ett nytt arbetsmaterial som eleven känner är utmanande och som 

han/hon kan lyckas med.  

 

Pedagogerna berättar att de till en början alltid försöker hitta nytt material och nya metoder 

för den lässvaga. Alla tre är eniga om att arbetsmaterialet skall ge utmaning för eleverna. 

Eleverna ska inte behöva arbeta med ett material som inte är anpassat efter deras utveckling. 

Jag tror att det är viktigt att eleverna har ett anpassat material, då det finns en stor risk att 

eleven misslyckas och tröttnar om han/hon känner att materialet är för svårt.   

 

                                                
46 Björk/Liberg, 1996, sid.98. 
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Om pedagogernas insats inte räcker för eleven får de ta hjälp av kollegor, eller en 

specialpedagog och framförallt ta kontakt med föräldrar för att se vad de kan hjälpa till med. 

Pedagogerna anser att ett gott samarbete med arbetslaget och specialläraren är av stor vikt när 

en elev behöver extra stöd. En av pedagogerna berättar att det vanligaste är att man tar upp 

elevens problem med ledningen på en klasskonferens. Olika lösningar diskuteras och 

pedagogen får tillsammans med sitt arbetslag komma fram till hur mycket extra stöd och tid 

som arbetslagets speciallärare kan ägna åt eleven. Min uppfattning är att det är viktigt att 

tidigt se problem som elever kan tänkas ha och att man tar problemet på största allvar samt att 

man snabbt försöker hitta en ny lösning. Går det för lång tid och eleven sitter med något 

han/hon inte förstår så tror jag att det finns en risk att eleven känner ett misslyckade, vilket 

absolut inte får hända.  

 

5.2 Slutsatser 
Att lära sig läsa och skriva är en förutsättning för att man ska kunna utföra sociala plikter och 

klara av vardagen. Denna åsikt delar jag med Taube som menar att läskunnigheten är en 

nyckel som ger tillträde till all annan kunskap.47 Även i kursplanen för Svenska kan man 

tydligt läsa att språket har en stor betydelse för varje individs skolgång samt för framtida 

arbete och liv.48 Eftersom språket har en nyckelroll i varje individs liv så anser jag att vi 

pedagoger måste ge våra elever en bra utbildning i ämnet redan från skolstart. Gör vi de och 

eleverna lär sig läsa och skriva så tror jag att de har betydligt lättare att klara sig i vardagen 

och samhället. 

 

Jag anser att jag har fått svar på min frågeställning angående hur lärare arbetar med olika 

läsinlärningsmetoder för att lära eleverna att läsa. Det som jag har kommit fram till är att det 

är svårt att arbeta renodlat med en enda metod. Jag har inte kunnat komma fram till att det 

finns någon metod som är bättre eller sämre än någon annan. Som pedagog tror jag att man 

får försöka hitta sin egen metod som blandar både den syntetiska och analytiska metoden. Min 

uppfattning är att ljudmetoden är bra att arbeta med precis i starten av läsinlärningen, eftersom 

de flesta elever tycks lära sig läsa genom den. Dock tror jag inte att man enbart kan jobba med 

den då den kan bli ganska tråkig och många elever kan därmed tappa motivationen. En 

varierad undervisning som skapar glädje och utmaning för eleverna anser jag är det viktigaste.  

                                                
47 Taube, 2007, sid.47. 
48 Skolverket kursplan för svenska, 2008, sid. 4. 
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Elever lär sig läsa och skriva olika fort och genom olika metoder och med olika material 

vilket innebär att jag som pedagog måste vara flexibel i mitt yrke och försöka individanpassa 

undervisningen. Jag anser också att man tidigt ska försöka sätta in åtgärder för en elev som 

behöver extra stöd. Att vänta för länge tror jag kan vara ett stort misstag då mycket tid för 

eleven går förlorad och att det finns en möjlighet att eleven tappar glädjen och motivationen 

att lära sig.  

 

Genom denna undersökning har jag lärt mig mycket och jag kommer i min framtida roll som 

pedagog ha stor nytta av att jag skrev arbetet. Jag har fått många tips och idéer samt 

inspiration till hur jag kan jobba med läsinlärning i framtiden. Just nu är jag inte klar över hur 

jag kommer att arbeta i framtiden. Jag vet att jag kommer plocka inslag från olika metoder för 

att få en varierad undervisning som skapar lust att lära hos barnen. Som blivande pedagog är 

jag nu nyfiken och inspirerad att komma ut yrkeslivet och framförallt att undervisa min egen 

klass i läs- och skrivinlärning.  

 

5.3 vidare forskning 
Efter att ha genomfört mitt arbete tycker jag att det skulle vara intressant att jämföra vilka 

bedömningskriterier som används för att avgöra huruvida en elev är lässvag eller ej. En sådan 

undersökning skulle vara intressant för att eventuellt kunna se vilka elever som får tillgång till 

extra stöd.  
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Intervjufrågor 
1. Hur gammal är du och hur många år har du jobbat i skolan? 

2. Finns det några riktlinjer från skolans sida hur ni ska arbeta med läsinlärning? 

3. Arbetar alla på skolan med samma material och inlärningsmetod?  

4. Förbereder du eleverna på något speciellt sätt inför läsningen? 

5. Hur startar du upp arbetet med läsinlärning rent praktiskt? 

6. Arbetar du efter någon speciell läsinlärningsmetod? Fördelar och nackdelar med 

metoden? Har du prövat olika metoder under dina år som lärare? Vilka?  

7. Hur kom du fram till ditt arbetssätt?  

8. Vad använder du för material?  

9. Kan du arbeta med samma inlärningsmetod för alla elever? 

10. Har du bestämt vilken metod eller vilket arbetsätt du ska använda innan du undersökt 

barnens behov och kunskap? 

11. Vilka åtgärder vidtas när du märker att en elev har lässvårigheter? 

12. Har du möjlighet att få hjälp av en specialpedagog? 

13. Hur länge väntar du innan du vidtar några åtgärder för den lässvage? 

14. Vad anser du är det viktigaste att tänka på när man arbetar med läsinlärning? 

 


