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Abstract 
 

The phonics is traditionally firmly established within reading acquisition in Swedish 

schools. The curriculum, Lpo 94 gives spacious independence regarding the question of 

method and we have to be aware of our own point of view when we are making the 

decision regarding the method of reading acquisition. Is it tradition or is it our linguistic 

point of view that is the determining factor? Through this study of literature, different 

publications from different times are being studied and the ideas and the linguistic point of 

view are being discussed. Through comparing between the curriculums that have been 

replaced of one another, and attending to linguistic discussion and research, we will be able 

to see a change in the linguistic point of view. Consequently we also will catch a glimpse of 

the psychological direction that has had an influence in our way to look upon the language 

in general and reading in particular. It has been seen that the teaching in reading originally 

comes from the behaviouristic fundamental idea of B.F. Skinner. Nowadays the teaching in 

reading is more based on the cognitive ideas of Noam Chomsky. Trough taking part of 

other peoples linguistic point of view, the opportunity gives to reflect upon the own way to 

look upon the language. This is a fundamental condition and of a vital importance when 

you are going to choose method of reading acquisition in the teaching profession.  
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Sammandrag 
 
Traditionellt sett är ljudmetoden starkt förankrad inom läsinlärningen i svenska skolor. 

Läroplanen (Lpo 94) ger stor frihet angående metodfrågan och vi måste vara medvetna om 

vårt eget synsätt när beslutet angående läsinlärningsmetod ska tas. Är det tradition eller 

språksyn som är den avgörande faktorn? Genom litteraturstudien studeras olika texter från 

olika tider och idéerna och språksynen bakom ljudmetoden diskuteras. Genom att jämföra 

läroplaner som avlöst varandra samt också genom att följa språkdebatten och språk-

forskningen, kommer en förändring i språksynen synliggöras. Således ges även en inblick i 

de psykologiska inriktningar som påverkat vårt sätt att se på språket i allmänhet och läsning 

i synnerhet. Det har visat sig att läsundervisningen historiskt sett gått från B.F. Skinners 

behavioristiska  grundtanke, till att numera grunda sig på Noam Chomskys kognitiva 

teorier. Genom att ta del av andras språksyn ges möjligheten att reflektera över det egna 

sättet att se på språket, vilket är en grundläggande förutsättning och av avgörande betydelse 

när läsinlärningsmetod ska väljas i läraryrket.  

  

Nyckelord: Läsinlärning, ljudmetod, språksyn 
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1. Inledning 
Det finns en mängd olika läsinlärningsmetoder som kan användas i skolans värld, men 

historiskt sett är ljudmetoden (med syntetiskt ansats), den som dominerat här i Sverige. Jag 

har därför valt att titta närmare på denna metod. Det sker ständigt förändringar inom den 

svenska skolan och ett flertal läroplaner har avlöst varandra genom åren. I Läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) ges, enligt mitt 

sätt att se det, stor frihet för pedagoger att välja metoder för undervisningen och åsikterna är 

många angående vilken forskningsinriktning man ska följa. I denna studie har jag valt att 

utgå från olika författares sätt att beskriva ljudmetoden för att därigenom försöka utläsa 

vilken språksyn som ligger bakom. Jag kommer även att titta närmare på de läroplaner som 

är föregångare till Lpo 94 för att också därigenom försöka utläsa en förändring i språk-

synen. Min förhoppning är att jag, genom att studera andras språksyn, blir medveten om 

min egen syn på språket, vilket ger mig en stabil grund att stå på när jag ska välja läs-

inlärningsmetod i mitt kommande yrke. 

 

1.1 Bakgrund 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (Vfu) har jag många gånger funderat på vad det 

är som gör att man som lärare undervisar på ett specifikt sätt eller enligt en speciell metod. 

Självklart är alla människor unika i sitt sätt att vara och agera, men jag har blivit nyfiken på 

om traditionen inom skolan är så stark att den kan vara svår att bryta och då i synnerhet när 

det gäller läsinlärningen. Många verksamma pedagoger är väl medvetna om hur de ska 

undervisa enligt ljudmetoden, men är de lika medvetna om varför? Att jag som pedagog 

kan motivera varför jag väljer att undervisa enligt en specifik metod, menar jag är en 

förutsättning för att kunna bemöta varje enskild individ på ett bra sätt.  

 

1.2 Syfte 

Ljudmetoden är starkt förankrad inom läsinlärningen i skolan. Jag vill därför studera 

idéerna kring metoden, samt språksynen bakom den närmare. För att uppnå mitt syfte har 

jag valt att dela in syftet i två frågeställningar som jag i min studie avser att besvara. 

 

1.3 Frågeställning 

 Hur beskrivs ljudmetoden i olika texter från olika tider samt, vilken är språksynen bakom 

dessa beskrivningar? 
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2. Teoriram 

 

2.1 Läsinlärning ur ett historiskt perspektiv  

I sin bok Det gränslösa språkrummet, beskriver författaren Rigmor Lindö hur ansvaret för 

att folket skulle lära sig läsa överfördes på skolan, vilket skedde i och med folkskolans 

bildande år 1842. Ansvaret, gällande grunderna i läsningen, som tidigare legat på kyrkan 

och hemmen, kom även fortsättningsvis, att ligga på hemmen. Kyrkans syfte med läsningen 

var att människorna skulle kunna läsa bibeln och psalmboken. Året för folkskolans 

bildande, kom även den första svenska skolstadgan – folkskolestadgan, med riktlinjer för 

skolans arbete (2002 s. 29 f.). Det skulle ändå komma att dröja innan undervisningen helt 

och hållet sköttes av skolan. Hemmen skötte en stor del av den praktiska inlärningen länge 

parallellt med skolans undervisning. Författarna Eva Längsjö och Ingegerd Nilsson skriver 

att i samband med att folkskolestadgan infördes kan man skönja att läsundervisningen kan 

delas in i två olika riktningar. Den ena riktningen innefattar en undervisning där läroplaner, 

lagar och förordningar är bärande. Inom denna riktning ville pedagoger, via skrifter föra in 

ett nytt tänkande och nya metoder, vilka i sin tur är styrande. Författarna benämner denna 

nivå som läroplansnivån. Den andra riktningen följer, enligt Längsjö och Nilsson 

allmänhetens förväntningar, läsläror och lärarkultur och de kallar riktningen skolpraktiken. 

Författarna menar att skolpraktiken genom tiderna har varit stark och ett exempel på det är 

att vissa läsläror levt kvar i skolan långt efter att nya metoder officiellt vedertagets (Längsjö 

& Nilsson 2005 s. 30 f.). Läsinlärningen i de svenska skolorna präglades under större delen 

av 1900-talet av den så kallade ljudmetoden, (en mera ingående beskrivning av metoden 

ges i nästa stycke) en metod som kom från Tyskland redan omkring 1846. Metoden fördes 

egentligen inte in i svenska läseböcker och handledningar förrän 1860, vilket visar att 

många lärare stod tvekande inför den nya läsinlärningspedagogiken och höll kvar vid gamla 

teorier (a.a. s. 33). Andra metoder uppkom periodvis, men det är ändå ljud-metoden med 

sitt strukturerade upplägg och sin tydliga arbetsgång, som dominerat under-visningen.  

                           

2.2 Ljudmetod med syntetisk ansats  

Utgångspunkten i denna läsinlärningsmetod är de enskilda bokstäverna/bokstavsljuden. 

Man börjar således med de minsta beståndsdelarna och går sedan vidare genom att ljuda 

samman bokstäverna till ord och senare till meningar och fraser. Följaktligen går man från 

en enskild del till att bilda en syntes. Till en början introduceras ljud som ur fonologisk 
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(ljudmässig) synvinkel är enkla att binda samman och dessa ljud ska utan uppehåll kunna 

flyta ihop och bilda ord. Därför kan vokalerna a, o och i, som representerar så kallade långa 

ljud, vara att föredra till en början samt konsonanterna m, l, v, s, r som är exempel på 

hålljud, vilket innebär att de är fonologiskt lätta att hålla ut (Längsjö & Nilsson s. 54). 

Författarna ger vidare exempel på tillvägagångssätt i inlärningen:      

                                                      

• ”Lyssna till och känna igen det nya ljudet. 

• Bilda ljudet. Läraren säger ljudet gång på gång och eleven imiterar tills en 

acceptabel eftersägning nåtts. 

• Känna igen bokstaven. Bokstaven presenteras och formen analyseras. Exempel på 

övningar är att leta efter bokstaven i olika ord och texter, klippa ur, ringa in, samla 

på den nya bokstaven. 

• Forma bokstaven. Genomgång av hur man skriver bokstaven genom att t.ex. skriva i 

luften, på bordet, med våt pensel och/eller krita på tavlan, sedan på papper med krita 

och stora rörelser och så småningom med blyerts i en skrivbok. 

• Läsa samman det nya ljudet med tidigare inlärda (genomgångna) ljud.” (s. 55) 

 

Ljudmetoden blev på 1950- och 60-talet mer styrd från den dåvarande Kungliga 

skolöverstyrelsen. Läsläror med speciella handledningar för lärare, introducerades under 

denna period och de barnboksförfattare som tidigare skrivit böcker ämnade för skolans 

arbete, fick ge vika för dessa läsläror. I läslärorna presenterades texter som ansågs vara mer 

pedagogiskt riktiga och som hade sin utgångspunkt i ljudmetoden. Den pedagogiska 

grundtanken bakom de lärarhandledda läslärorna var att eleverna skulle lära sig att 

avkoda/ljuda de enklaste delarna, för att sedan gå vidare till en avkodning av de mer 

komplicerade bitarna (s.53). Som ett exempel på den styrning från Kungliga Skolöver-

styrelsen som jag ovan beskrivit, visar Längsjö och Nilsson ett utdrag ur ett häfte med 

anvisningar från 1956:  
                                      

                                  

                                    Sålunda kan med fördel självljuden och de s.k. ’håll-ljuden’, d.v.s. 

                                    ljud som gå att hålla ut, exempelvis l, r, s, m, f etc. tas före explo- 

                                    sivorna, exempelvis b, t, k etc. Under inlärningsstadiet bör barnen 

                                     icke benämna bokstäverna (stava), exempelvis äs, äl, be, kå utan 

                                    verkligen ljuda. (Kungl. Skolöverst. 1956, s.1) 

                                     Inlärandet får aldrig forceras. 
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                                    [---] 

                                    Då sammanljudningen är läsningens nyckel, måste den övas särskilt, 

                                    så att varje barn uppnår rutin i ljudbildning. Läraren bör ständigt 

                                    kontrollera, att barnen ej använder gissningar eller ljudar ”staccato” 

                                    (Kungl. Skolöverst. 1956, s. 1) 

                                    [---] 

                                    Nybörjaren instrueras att vid läsning peka under ordet och att , sam- 

                                    Tidigt som han ljudar, glida med fingret under bokstäverna och se på  

                                    dessa från vänster till höger genom hela ordet. (Kungliga Skolöverst. 

                                    1956, s. 2)  (a.a. s. 40 f.) 
 

Bara fyra år senare utges ett nytt häfte där Kungliga Skolöverstyrelsen ger praktiska 

synpunkter och uppslag för läraren att prova vid den första läsinlärningen. Det poängteras 

dock att även om de tidigare anvisningar som givits, i princip förutsätter att det är 

ljudmetoden som används i inlärningen, så ska inte det uppfattas som att man här gjort ett 

ställningstagande för denna metod. Det skrivs också att det är studieplanen som ska 

anpassas efter barnet och inte tvärtom (Längsjö & Nilsson s. 40). 

 

2.2.1 Ljudmetoden ur ett pedagogiskt perspektiv  

Synen på metodiken har varierat under årens lopp och åsikterna om denna metod har varit 

många. Universitetslektor Caroline Liberg menar i sin bok Hur barn lär sig läsa och skriva, 

att ljudmetoden med syntetisk ansats börjar läsinlärningen med en mycket komplicerad 

operation ur grammatisk synvinkel, genom att barnet ska sätta ihop de minsta delarna i 

språket och skapa ett sammanhang av det. Hon kallar detta sätt att läsa för grammatiskt 

läsande och menar att den sortens läsning passar de barn som i hemmet har lärt sig en del 

av grammatikens grunder genom att ha kommit i kontakt med olika läs- och 

skrivsammanhang där. Liberg nämner också det faktum att barn till en början faktisk ofta 

känner igen en helhet, som till exempel sitt namn. De har ifrån början ingen kunskap alls 

om de enskilda enheterna (2006 s. 36).  I boken Läsinlärning – från teori till praktik skriver 

författaren Hans Åkerblom att det Liberg benämner som grammatiskt läsande, är ett sätt att 

praktisera en atomistisk kunskapssyn. Atomistisk kommer från ordet atomer, d.v.s. de 

minsta delarna (1988 s.10). Längsjö och Nilsson har en annan invändning på ljudmetoden. 

De menar att om man väljer att jobba efter den strukturerade arbetsgång som tidigare 

beskrivits, får eleverna ett väldigt begränsat antal ord att kombinera och arbeta med och 

orden de får fram, ingår kanske inte ens i barnens talspråk, vilket i sin tur försvårar 
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inlärningen. Exempel på sådana ord kan vara mor, os, as, mos osv. (2005 s. 54). Flera 

läsläror och läseböcker med pedagogiken som utgår från del till helhet, har utkommit under 

årens lopp. Jon Naeslund, författare till boken Metodiken vid den första läsundervisningen, 

sätter ljudmetoden i förhållande till tidigare forskning: ”En syntetisk metodik utesluter inte 

insiktsfull läsning, även om detta moment ofta försummades av tidiga företrädare för 

metoden.” (1956 s. 158). Här kan man skönja att det framkommit kritik mot ljudmetoden 

redan vid den tidpunkten och Naeslund poängterar att en pedagogisk utveckling inom 

området sker. Han skriver vidare att ljudmetoden har förbättrats bl.a. genom att innehållet i 

texterna har ett innehåll som är mer anpassat till barnen (a.a. s. 158 f.). Naeslund nämner 

begränsningen av ord och han anser såsom Längsjö och Nilsson att det är en försvårande 

omständighet (1956 s. 52). Längsjö och Nilsson berör i sin bok författarna Byttner m.fl. 

som 1958 kom ut med en läsebok för skolan. I denna läsebok ingår även Naeslund som 

medförfattare. Längsjö och Nilsson skriver att Byttner m.fl. framhåller att svenska språket 

är såpass ljudenligt stavat att ljudmetoden är att föredra om man vill uppnå god läsförmåga. 

Läsundervisningen i läseboken bygger på det som Naeslund ett par år tidigare beskrivit och 

författarna tillägger att de tidigt i läseboken lagt in övningar som förutom att träna upp den 

formella förmågan att läsa, även bygger upp läsförståelsen. Läsförståelseövningarna har 

enligt författarna lagts till därför att invändningar mot ljudmetoden har förekommit. Dessa 

invändningar har poängterat att en god formell läsfärdighet uppnås med hjälp av 

ljudmetoden, men att detta sker på bekostnad av läsförståelsen. Ett annat problem som 

författarna till läseboken från 1958, anser att de kan stöta på i början av läsinlärningen, är 

att barnen lärt in bokstavsnamnen redan innan de börjat skolan, vilket försvårar när läraren 

börjar prata om bokstavsljud istället. För att underlätta för barnen att inte blanda ihop dessa 

begrepp, väljer författarna i sin läsebok att presentera gemener, eftersom barnen oftast lärt 

sig versaler hemma. Genom att göra på det sättet, anser de att barnen kommer ifrån 

bokstavsnamnen (Längsjö & Nilsson s. 56).   

 

2.2.2 Pedagogiska konsekvenser 

1973 skriver Eve Malmquist i sin bok Läsundervisning i grundskolan att det mest 

utmärkande draget i synen på vilken metodik som används i den första läsundervisningen 

vid tiden för bokens utgivning, är att läraren rekommenderas att utgå från allmänt 

accepterade resultat i forskningen från inlärnings- och barnutvecklingspsykologin. Det här 

är en stor förändring i synen på barns läsinlärning, vilken grundar sig på de många studier 

som utförts i en rad länder där man jämfört olika läsinlärningsmetoder. Det som fram-
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kommit i dessa studier, är att en ensidig metodik i vissa fall har varit orsaken till 

uppkomsten av lässvårigheter (1973 s. 59). Malmquist beskriver vidare den moderna 

läspsykologin, som gäller i början av 1970-talet, vilken menar att det är av yttersta vikt att 

barnet i sina första läsförsök, möter ord som de förstår och har en mening för dem. Således 

menar Malmquist att det är först när ordet de nyss läst svarar mot något de känner till, som 

de förstår läsningens idé (a.a. s. 64). Här kan vi se att de förbättringar Naeslund nämner i 

sin bok redan 1956, får ytterligare förstärkning och en ny syn börjar växa fram. Hans 

Åkerblom ger ett annat perspektiv på läsinlärning grundad på ljudning. Mekanisk process 

och isolerad färdighetsträning, är termer han använder sig av när han beskriver den här 

sortens läsning. Åkerblom menar att det är fullt möjligt för en elev att ljuda samman ord 

utan att ha en aning om innebörden i det lästa, dels för att koncentrationen ligger på själva 

avläsningen men också för att läraren ofta går in och rättar de felläsningar som görs, även 

om de inte förändrar innehållet i texten. Enligt Åkerblom får eleverna ingen möjlighet att 

rätta sina egna felläsningar, utan styrs helt och hållet utifrån. Följden av det, menar han, blir 

en mekanisk ytinlärning, där fokus ligger på mätbara detaljer, vilket i sin tur leder till en 

dålig läsförståelse (1988 s.11 f.). Caroline Liberg väljer i sin tur att dela upp läsningen i två 

olika inriktningar; effektiv läsning, en läsning som flyter lätt och inte störs av omständligt 

tragglande som ljudningen gör upphov till, samt grammatisk läsning, d.v.s. läsning med 

ljudningsteknik (2003 s 18 ff.). Genom att använda sig av grammatiskt läsande, förväntar 

man sig, enligt Liberg, att alla barn ska lära sig läsa med hjälp av samma metod och i stort 

sett med samma hastighet vilket är ytterligare ett problem med metoden. I detta uttalande 

stödjer hon sig på undersökningar som gjorts om hur förskolebarn lär sig läsa och skriva.  

 

2.3 Läsinlärningens byggstenar 

Resonemang och begrepp omkring läsinlärning, kommer här att studeras mera ingående, 

vilket är angeläget för att möjliggöra att en djupare förståelse i sammanhanget grundläggs. 

Det här är också av vikt när idéerna om ljudmetoden ska sättas in i ett vidare sammanhang. 

 

2.3.1 Vad är läsning? 

I boken Läs- och skrivinlärning, skriver författaren Ester Stadler att läsning är ett sätt att 

avkoda grafiska symboler – skrift, till ord. Dessa ord tolkar vi sedan och skapar oss en 

individuell föreställning om dess innebörd (1998 s. 27). Hans Åkerblom betonar även 

innebörden av att läsaren måste ta hjälp av sitt språk, sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter för att förstå de ord som avkodas (1988 s. 19). Att tala och lyssna är naturliga 
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funktioner hos människan, till skillnad från de avsiktligt inlärda funktionerna läsning och 

skrivning. Det är många fysiologiska och språkpsykologiska processer som automatiskt ska 

samordnas och fungera vid läsning. Här poängterar också författaren i likhet med 

Åkerblom, att läsning inte är en mekanisk registrering där vi är passiva mottagare av ord, 

utan en skapande process där läsaren aktivt behandlar författarens ord och ger dem sitt eget 

innehåll. Åkerblom menar således att de tidigare erfarenheter vi bär med oss är ett viktigt 

verktyg för förståelsen i läsningen, medan Stadler också nämner det omvända, att 

läsförståelsen i sin tur också skapar nya tankar och känslor, vilka har stor betydelse för den 

fortsatt läsutvecklingen (Stadler s. 26 f.).  

 

2.3.2 Språklig medvetenhet och läsinlärning 

Enligt Ester Stadler finns det olika nivåer av språklig medvetenhet. En nivå är att inse att 

skrivna ord kan läsas och en annan är att kunna känna igen ljuden i ord. När ett barn inser 

att skrift representerar talade ord, är det första steget mot språklig medvetenhet taget. 

Vidare kommer förmågan att urskilja de två sidor som språket är uppbyggt av, det vill säga, 

betydelse och form. Eftersom den språkliga medvetenheten successivt växer fram i en flera 

år lång process, är det svårt att avgöra när ett barn är språkligt medvetenhet eller inte. Men 

en väsentlig grad av språklig medvetenhet, menar Stadler har uppstått, när barnet förstår 

sammanhanget mellan bokstäver och ljud samt att bokstäverna kan läsas (1998 s. 15). 30 år 

tidigare, beskriver även Åke W Edfeldt i sin bok Att läsa, svårigheten med att bedöma 

språkfunktionernas utveckling. Han beskriver ämnet ur ett tidstypiskt perspektiv vilket är 

intressant att redogöra för, då hans beskrivning sätts in ett vidare perspektiv i kommande 

resultatdel. Vid tidpunkten för bokens utgivning, används inte begreppet språklig med-

vetenhet, men Edfeldt påpekar istället vikten av det centrala nervsystemets funktioner i 

sammanhanget. Han menar att utvecklingen av språkfunktionerna bygger på beteendeför- 

ändringar som i sin tur är en produkt av betingningsprocesser (1968 s. 6). Ester Stadler 

skriver även att de flesta barn vid skolstarten är bekanta med bokstäver och skrift och har 

därigenom fått ett visst mått av språklig medvetenhet, vilket är grundläggande för barnens 

vidare intresse för läsning (1998 s. 16). Denna aspekt tar också författaren Jörgen Frost upp 

i sin bok Läsundervisning, i vilken han också tillägger att barnen i sex eller sju års ålder 

även har ett fungerande talspråk som också är av vikt för den språkliga medvetenheten. Han 

menar att barnen när de börjar skolan kan hantera språket i vardagliga situationer, men 

tillägger att det i skolan ställs krav på ett mer nyanserat språk (2002 s. 84). Vid den första 

läsinlärningen är det enligt Ester Stadler också av stor betydelse att barnen har en generell 
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vetskap om vad skriftspråk är, samt dess funktion. Denna funktion kan de barn som fått 

lyssna på sagor och berättelser ana sig till och de har härigenom fått en bra grund att stå på i 

sin språkliga utvecklingsprocess (1998 s. 15). 

 

2.3.3 Fonologisk medvetenhet och läsinlärning 

För att uppnå en språklig medvetenhet behövs även en insikt i det ljudsystem som finns i 

språket, dvs. fonologisk medvetenhet. Ester Stadler skriver om behovet av en särskild 

känslighet för ljud, för att på bästa sätt kunna nyttja det ljudbaserade skriftsystem som 

alfabetet utgör. För att kunna lära sig läsa och skriva måste man lära sig de samband som 

finns mellan grafem (skrivtecken) och fonem (ljud i det talade språket) i vår alfabetiska 

skrift. Fonologisk medvetenhet, som enligt författaren även kan benämnas ljudkänslighet, 

varierar mellan olika individer och detta är enligt Stadler inte bara en mognadsfråga. 

Miljöpåverkan och ärftliga faktorer är också avgörande i denna utveckling. Hon tillägger 

samtidigt att den fonologiska medvetenheten inte har något att göra med en individs övriga 

språkförmåga eller intelligens. Vidare skriver hon också att den fonologiska medvetenheten 

även påverkar talspråksutvecklingen. Om ett barn inte talar rent och inte artikulerar så bra, 

kan det få svårt att utveckla den fonologiska medvetenhet som Stadler menar är 

grundläggande för läsinlärningen. Barnet får härigenom enligt författaren, även svårigheter 

att utveckla läs- och skrivförmågan. De konsekvenser som kan komma till följd av en svag 

fonologisk förmåga, är bl.a. svårigheter med att uppfatta skillnader mellan olika ljud samt 

förmågan att komma ihåg ljudsekvenser i ord (1998 s. 17 f.).   

 

2.3.4 Talspråkets inverkan på läsinlärningen   

De barn som har ett mindre utvecklat språk och ett begränsat ordförråd kan enligt Hans 

Åkerblom ha svårt för att känna sig hemma i skolan. Han menar att språk och identitet har 

ett nära samband och de här barnen kan enligt Åkerblom få svårigheter med att identifiera 

sig med skolan. Ifrågasätts språket hos barnen, ifrågasätts också barnens identitet, vilket i 

sin tur leder till att attityden gentemot skolan kan bli negativ. För pedagoger gäller det att 

till en början utgå från, acceptera och ta hänsyn till elevernas individuella språk för att 

undvika att en negativ attityd uppstår (1988 s. 64). Detta är ett dilemma som även Karin 

Taube, professor i pedagogik, tar upp i sin bok Läsinlärning och självförtroende. Hon 

tillägger också att de barn som inte har så stor erfarenhet av böcker, upplever läsinlärningen 

som ett krav utifrån samt att de har svårt att förstå att de själva skulle ha någon direkt glädje 

av att kunna läsa (1997 s. 78 f.). Ebbe Lindell, författare till boken Hur barn lär sig läsa, 
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skriver att barnen när de börjar skolan möter ett andra språk, skriftspråket. Detta språk är 

starkt beroende av talet, som Lindell benämner som det första språket. Han menar att det är 

självklart att de färdigheter barnet får i skriftspråket, följer de kunskaper som finns i det 

första språket. Lindell påpekar också att den viktigaste förberedelsen inför läsinlärningen är 

att prata mycket med barnen och att låta barnen själva komma till tals (1980 s. 101). 

 

2.4 Vad säger styrdokumenten? 

För att kunna skapa en fortlöpande förståelse och sätta in ovanstående teorier i ett 

sammanhang, följer här en kort beskrivning av läroplanerna som avlöst varandra genom 

tiderna. Detta för att synliggöra de förändringar av riktlinjer som finns/har funnits inom 

skolans ramar, vad gäller svenska som skolämne.  

 

2.4.1 Normalplanen 

1878 uppkom det första egentliga styrdokumentet för den dåvarande folkskolan. Detta 

styrdokument går under benämningen normalplanen och det är först vid den tidpunkten 

som svenskämnet blir etablerat i folkskolan. 1919 var det dags för en ny undervisningsplan 

för rikets folkskolor (U 19), där demokratiska och humanistiska tankar nu slog igenom 

stort.  Dessa tankegångar kom enligt författare Rigmor Lindö, senare att ligga till grund för 

försöksverksamhet och påverkade utredningar när grundskolan skulle införas 1962. 

Kursplaner är en sak och genomförandet av dem en annan. Med det menar Lindö att 

traditioner inom skolan är svåra att bryta. Trots att innehållet i undervisningsplanen bl.a. 

talade om respekt för barnets behov fortsatte undervisningen att vara präglad av isolerade 

och formella färdighetsövningar. De läroplaner som senare skulle komma att ersätta U 19, 

har sina rötter i denna plan (2002 s. 26).   
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2.4.2 Från Lgr 62 till Lgr 69 

1961 publicerades förslaget till en första läroplan för grundskolan som skulle komma att 

kallas Lgr 62. Genom denna läroplan utvecklades den svenska skolan från att ha varit 

folkskola till att bli en allmän, enhetlig nioårig grundskola för alla barn. En annan 

förändring som genomfördes var att ”svenska”, som ämnesbeteckning, nu ersatte det som 

förut benämnts ”modersmålet”. Studieupplägget för svenskämnet betonade vikten av 

meningsfullhet och sammanhang, samt påpekade att vi minns i helheter, vilket innebär att 

isolerad fakta, som eleverna upplevde kändes meningslösa, borde undvikas. Lindö skriver 

vidare att de isolerade färdighetsövningarna fortsatte, trots att riktlinjerna i läroplanen 

talade om motsatsen. Sju år efter att Lgr 62 utkom, kom en ny läroplan, Lgr 69. Någon 

större förändring för arbetet i svenska på låg- och mellanstadiet innebar inte denna läroplan, 

men här lyftes individualisering och målprecisering upp. Ny teknik, med ett antal olika 

läromedel och program som var självinstruerande började komma, vilket skolan såg som en 

möjlighet för varje enskild elev att tillgodose sina förutsättningar. Det blev precis tvärtom, 

menar Lindö. Tekniken som kom, förde med sig ett arbetssätt som innebär lösryckt 

färdighetsträning, vilket direkt talar emot det som läroplanen tidigare hade poängterat om 

sammanhang och meningsfullhet (2002 s. 32 f.).  

 

2.4.3 Lgr 80 

1970-talet präglades av nytänkande och en iver att genomföra förändringar genomsyrade 

hela perioden. Reformerna under 1960-talet, gällande läroplan och organisationen i grund-

skolan, hade ställt skolans inre arbete i bakgrunden. Enligt Rigmor Lindö tillsattes således 

en parlamentarisk utredning för att få fram förslag på åtgärder som rör Skolans Inre Arbete. 

Denna utredning går under namnet SIA-utredningen. Som bakgrund till denna utredning 

ligger den pedagogiska och utvecklingspsykologiska forskning som lyfts fram under slutet 

av 60-talet (2002 s. 34). Resultatet av utredningen ligger till grund för en regerings-

proposition 1976, där träningen på basfärdigheter i svenska betonas. Vidare skriver Lindö 

att Skolöverstyrelsen (SÖ) samma år ger ut skriften Basfärdigheter i svenska, där 

huvudbudskapet är att ”språkutveckling sker via språkanvändning i ett meningsfullt 

sammanhang” (a.st.). Återigen följer ett arbetskrävande läroplansarbete och det beslutas om 

en ny läroplan 1979. Lgr 80 ser nu dagens ljus. Den här gången är förändringarna många 

och stora och berör områden som; arbetssätt, innehåll, kunskaper och mål. Svenskans 

anseende stärks, vilket Lindö menar är ett led i arbetet med skolans kulturbärande roll. Ett 

forsknings- och utvecklingsarbete på uppdrag av SÖ resulterar i en ny kursplan i svenska. 
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Rigmor Lindö citerar forskaren Monica Ågren, som varit med i detta arbete och hon 

beskriver den vetenskapliga bakgrunden till kursplanen så här: 

 
                                 

                                    Om man accepterar synsättet att kunskaper, färdigheter och  

                                    förhållningssätt inte kan begränsas till människans intellektu- 

                                    ella funktioner, utan är avhängiga också av hennes perception, 

                                    känslor, manuella och totalt kroppsliga utveckling, då samman- 

                                    faller kunskaps- och färdighetsutveckling med personlighets- 

                                    utveckling, och varje ämne tjänar på att utnyttja och utveckla 

                                    hela elevens totala kapacitet. 

 

                                     I svenskämnet innebär det att man inte kan begränsa sig till att 

                                     Träna tal, läsning och skrivning och lära ut kunskaper om språk 

                                     och litteratur. Man måste börja med att skapa eller stärka sådana  

                                     kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är förutsättning- 

                                     ar för språkutveckling. Det är t.ex. att skapa omvärldsintresse, 

                                     att  träna  förmågan att med sinnena uppfatta verkligheten, att  

                                     bilda  ord och begrepp, att urskilja händelsekedjor, tankegångar 

                                     och satser, att ordna  efter likheter, olikheter och orsak-verkan- 

                                     samband, att pröva,  jämföra, dra slutsatser, att fantisera vidare  

                                     och att hjälpa eleverna att  utveckla  en personlig och social iden- 

                                     titet och självkänsla. Man måste också föra arbetsprocesserna  

                                     fram till det funktionella slutmålet – att språket fungerar som ett 

                                     verktyg i praktiskt handlande eller som en  nyckel till littera- 

                                     turens fantastiska värld. Eleverna måste kontinuerligt få göra den 

                                     erfarenheten att deras språk faktiskt fungerar och att det fungerar  

                                     i allt mer krävande situationer (Ågren, 1980, s. 16)  

                                     (2002 s. 51). 

 

I ovanstående citat menar Lindö att språksynen i Lgr 80 speglas tydligt och vill således 

påvisa att det under 1980-talet kom att pågå en hård strid gällande undervisningsinnehållet i 

svenskämnet. Den nya synen på om hur barn utvecklar språket och tänkandet, påverkade nu 

undervisningen till att bli mera baserad på ett för lärare och elever meningsfullt innehåll. I 

slutet av 80-talet förstärks även skönlitteraturens roll i svenskämnet (a.st.).  
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2.4.4 Lpo 94 

Enligt Rigmor Lindö har Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet, Lpo 94, en helt annan struktur än de tidigare läroplanerna. Som namnet 

antyder omfattar den hela det obligatoriska skolväsendet, således också sameskolan, 

specialskolan och särskolan. Den omfattar mål och riktlinjer, men det ges inga förslag på 

tillvägagångssätt för att uppnå dessa. I och med denna läroplans tillkomst upphör också 

grundskolans stadieindelning. Författaren skriver vidare att språk- samt även människo-

synen i kursplanen i svenska, däremot är likartad med de två föregångarna, men hon 

tillägger också att kursplanen uppfattas som abstrakt och formuleringarna i den är tve-

tydiga, med många tolkningsmöjligheter som följd. En annan förändring som skett i Lpo 94 

jämfört med föregångaren Lgr 80, är enligt Rigmor Lindö den betoning på att 

undervisningen i svenska är alla undervisande lärares angelägenhet, vilket leder till att 

ämnet får en starkare anknytning till övriga ämnen är förut (2002 s. 64 f.).  

 

Författarna Längsjö och Nilsson tillägger också att det sociala samspelets betydelse i 

språkutvecklingen betonas i denna läroplan. De uttrycker också att man under 1970-talet 

börjar betona vikten av att utgå från helheter, vilket ligger till grund för Lgr 80, också 

speglas i Lpo 94. Det faktum att Lpo 94 inte ger några förslag på tillvägagångssätt i 

undervisningen, menar författarna får den följden att man i dagens skola finner 

undervisning och läromedel som bygger på vitt skilda sätt att se på språket. Materialet som 

används i läsundervisningen speglar både synsättet att systematiskt börja med 

ljuden/delarna i läsningen samt det sätt att utgå från något slags helhet i texter (Längsjö & 

Nilsson 2005 s. 77 f.). I den omarbetade kursplanen i svenska som kommer hösten 2000, 

uttrycks kravet på ett mångkulturellt informationssamhälle tydligare än i tidigare 

kursplaner. Betoningen på elevens aktiva läroprocess är också starkare än förut (Lindö 2002 

s. 67). 
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3. Metod  

 
3.1 Genomförande av litteraturval 

 Genom litteraturstudier vill jag fördjupa min bild av ljudmetoden och sätta in idéerna om 

den i ett vidare sammanhang. Jag har valt att studera hur ljudmetoden i olika texter från 

olika tider har beskrivits och mitt tillvägagångssätt i sökandet av lämplig litteratur har till 

stor del varit baserad på landets universitets- och högskolebibliotek. Jag har också använt 

mig av de litteraturhänvisningar övriga författare gjort i litteratur som behandlar området jag 

valt att undersöka. Sökorden i mitt litteraturval har i huvudsak varit läsinlärning, 

ljudmetoden och språksyn. Jag har även valt att utgå från den litteratur som ingått som 

kurslitteratur tidigare i lärarutbildningen. I litteraturen har jag även utgått från de litteratur-

hänvisningar som gjorts där, för att på så vis bredda mitt urval. Syftet med att presentera det 

huvudsakliga valet av litteratur, är att klargöra dels vilken yrkesmässig bakgrund författarna 

har samt att påvisa den tidsmässiga bredden i materialet. Jag har medvetet valt att begränsa 

min presentation av författare och väljer således att lyfta upp det grundläggande materialet 

där de huvudsakliga byggstenarna i studien ingår. För dem som vill fördjupa sig ytterligare 

samt få information om övriga författare/titlar, vars teorier diskuteras i texten, hänvisar jag 

till litteraturförteckningen.  

 

 3.2 Utgångspunkt   

För att kunna närma mig en syn på, och eventuellt en förändring i synen på språket, har det 

för mig känts relevant att utgå från beskrivningar av ljudmetoden som läsinlärningsmetod 

och åsikter härom, gjorda under olika tidpunkter från 1950-talet och framåt. Motivet har 

varit att få en tidsenlig följd i studien samt att undersöka vilka forskningsteorier de olika 

författarna refererar till.  Det här finner jag också relevant då min tanke även är att kunna 

sätta in idéerna och beskrivningarna om ljudmetoden i ett vidare sammanhang.  

 

 3.3 Huvudsakligt val av litteratur 

 Som utgångspunkt historiskt sett, har jag valt att använda mig av Jon Naeslunds bok 

Metodiken vid den första läsundervisningen (1956). Naeslund, född 1917, har gjort 

omtalade försök kring läsinlärning, vilka flera författare refererar till i sina böcker. Han har 

också, bl.a. varit verksam vid lärarhögskolan i Stockholm.   
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Författaren Åke W. Edfeldt, född 1926, har varit professor i pedagogik vid Stockholms 

universitet. Han är kunnig på många områden: pedagogikens psykologi, inlärning, lästeknik 

och informationsfrågor. Edfeldt har i sin bok Att läsa (1968) sammanfattat det forsknings- 

och tillämpningsläge som gällde ovan nämnda läsinlärningsmetod, vid tidpunkten för 

bokens utgivning.  

 

I boken Läsundervisning i grundskolan (1973) ger författaren Eve Malmquist analyser av 

tillvägagångssätt vid den grundläggande läsundervisningen. Malmquist är professor i 

pedagogik och internationellt känd för sina forskningsinsatser vad gäller läsningens 

psykologi och metodik. Han bygger framställningen i boken på sin mångåriga erfarenhet 

som lärare i grundskolan, vilket gör att boken känns mycket relevant i sammanhanget.  

 

Boken Läsinlärning (1988) skriven av läsforskare Hans Åkerblom, redogör för teorierna 

bakom olika läsmetoder. Boken är baserad på internationell läsforskning och här beskrivs 

den bakomliggande tanken som ligger till grund för metoder i läsundervisningen. Detta är 

intressant då jag ska titta på idéerna om ljudmetoden i ett vidare sammanhang. 

 

Caroline Liberg, universitetslektor i lingvistik har skrivit boken Hur barn lär sig läsa och 

skriva (1993, 2006). Boken pekar på olika sätt att lära sig läsa och tar även tar upp olika 

forskningsinriktningar. Detta är en allmän bok om läsinlärning med tydliga åsikter om 

konsekvenser när det gäller val av läsinlärningsmetoder. 

 

Författaren Roger Säljö tar i sin bok Lärande i praktiken (2000), upp vilken inverkan 

traditioner, förväntningar och den kommunikativa miljön på lärandet har. Han tittar även på 

samspelet mellan lärande och omvärld, vilket är till stor hjälp när jag ska sätta in idéerna 

som finns om ljudmetoden i ett vidare sammanhang. Säljö är professor i pedagogisk 

psykologi vid Göteborgs universitet och han har en omfattande internationell publicering 

om lärande och utveckling i ett sociokulturellt/kulturpsykologiskt perspektiv bakom sig. 

 

 Rigmor Lindö, universitetslektor och lärarutbildare vid Institutionen för pedagogik och 

didaktik, Göteborgs universitet, är författare till boken Det gränslösa språkrummet (2002). 

Lindö är även aktiv som föreläsare i olika skolutvecklingsprojekt och i boken beskriver hon 

utförligt de förändringar som skett i den svenska grundskolans läroplaner genom tiderna.  
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 Att möta och erövra skriftspråket (2005) är skriven av Eva Längsjö och Ingegerd Nilsson. 

Båda har lång erfarenhet av elevers läsinlärning, först som lärare i skolan och senare som 

lärarutbildare vid Göteborgs universitet. De beskriver den svenska lästraditionen och 

härigenom visar de vad vi som lärare mer eller mindre medvetet bär med oss och som kan 

komma till uttryck i vår läsundervisning. Eftersom jag själv funderat på vad det är som gör 

att vi väljer att undervisa på ett specifikt sätt, finner jag denna bok mycket relevant i 

sammanhanget. 

 

Ester Stadler som skrivit boken Läs- och skrivinlärning (1998) har lång erfarenhet av arbete 

med läs- och skrivinlärning för elever från sex års ålder och uppåt. Hon har även varit 

verksam som metodiklektor i utbildning av speciallärare. Hon poängterar hur viktigt det är 

att läraren tar hänsyn till den variation som finns hos barnen vad gäller intresse för 

bokstäver och beredskap inför läs- och skrivinlärningen. Stadler beskriver också utförligt de 

byggstenar som läsinlärningen vilar på, såsom t.ex. fonologisk medvetenhet. 

 

Språk- och inlärningsforskare Frank Smith har skrivit boken Läsning (2000). Denna bok 

vänder sig till lärare som intresserar sig för läsprocessen och om hur vi lär oss att läsa, 

vilket gör den intressant att använda i studien. Frank Smith har varit professor vid många 

universitet och han har även skrivit ett 20-tal andra böcker i olika pedagogiska ämnen. 
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4. Resultat 
Genom denna litteraturstudie, har forskningstraditionen omkring ljudmetoden och åsikterna 

härom diskuterats. Utgångspunkten har varit texter som behandlar ljudmetoden som läs-

inlärningsmetod, för att, om möjligt, härigenom identifiera den rådande språksynen. Som en 

naturlig följd i denna studie har även grundläggande förutsättningar för läsinlärning berörts 

och olika tidsperioders gällande styrdokument har studerats. Med utgångspunkt ur, och stöd 

av professor Roger Säljös teorier i hans bok Lärande i praktiken (2000), samt boken 

Läsinlärning från teori till praktik (1988), skriven av läsforskaren Hans Åkerblom, kommer 

följande avsnitt presentera grunddragen i den vetenskapliga inriktning, med sin specifika 

syn på lärande och läsundervisning, som det under studiens gång har visat sig att ljud-

metoden kan ha sitt ursprung i.   

 

4.1 Behaviorismen 

Enligt Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi, är behaviorismen en psykologisk 

inriktning som anser att man bör förstå beteende som en funktion av tidigare förstärkningar i 

omgivningen. Således är det enligt behaviorismen, det yttre beteendet som uppfattas som 

konkret och verkligt. Behaviorismen menar också att vetenskapen inte kan säga något om 

tänkande eller reflektion, eftersom dessa inte går att observera med hjälp av objektiva 

metoder (Säljö 2000 s. 50). 

 

4.1.1 Betingade reflexer 

Behaviorismens grundtankar kommer från den berömde ryske fysiologen och psykologen 

Ivan Pavlovs (1849-1936) studier. Pavlov observerade hur en naturlig reaktion (reflex) 

ibland kunde utlösas av något annat än det som normalt brukade utlösa denna reaktion. De 

berömda studierna utfördes med hundar och Pavlov observerade hur en naturlig reflex, 

exempelvis hundens utsöndring av saliv när den fick mat i munnen, kunde utlösas av något 

helt annat än det som normalt brukade utlösa reflexen. Pavlov kallade reaktionerna för 

betingade reflexer och ägnade hela sitt fortsatta vetenskapliga arbete åt att studera 

uppkomsten av reflexerna, samt också hur man kan skapa och kontrollera dem. Pavlov 

beskrev de betingade reflexerna som onaturliga kopplingar mellan en retning (stimulus) och 

en reaktion (respons). Han menade således att kopplingarna uppkommer genom erfarenheter 

och samband som inte finns i naturligt tillstånd, vilket i sin tur kan ses som en inlärd 

reaktion (Säljö 2000 s. 50 f.). 
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4.2 B.F. Skinner (1904-1990) 

Den amerikanske psykologen B.F Skinner tog den behavioristiska traditionen ett steg vidare 

och har genom det kommit att bli den mest kände representanten för denna beteende-

inriktade teori. Roger Säljö beskriver Skinner som den som utvidgade behaviorismen genom 

att överföra fokus från de redan befintliga studieobjekten till vardagliga beteenden. Skinner 

menade att betingning äger rum i många fler situationer och beteenden än i de beteenden 

som är kopplade till reflexer. Det Skinner genom observationer av djurs beteende upptäckte, 

var att individer hade en tendens att upprepa ett beteende som efterföljdes av ett positivt 

resultat, vilket kallas belöning eller förstärkning (2000 s. 52).  

 

 4.2.1 Behaviorismens syn på lärande 

Enligt författaren Hans Åkerblom kan man enligt behaviorismen definiera inlärning som en 

förändring av ett beteende som är observerbart. I boken Språkteorins relevans för 

språkundervisningen skriver språkforskaren Jens Allwood om den behavioristiska psyko-

login som kom att dominera inom språkundervisningen på 1950-talet. Han skriver vidare att 

intresset ökade för objektiva och exakta metoder samtidigt som intresset för språkets 

innehållssida minskade och tillägger även att språkets innehåll inte ansågs åtkomligt för 

vetenskaplig beskrivning (1981 s. 3). Åkerblom skriver att Skinner ansåg att endast bete-

enden som direkt kunde observeras samt också mätas, var det man inom forskning och 

inlärning skulle ägna sig åt. Detta innebär enligt författaren, att de mentala processer vi idag 

vet är viktiga för kunskapsinlärningen, inte togs hänsyn till vid undervisning som bygger på 

behavioristiska teorier. Enligt Åkerblom, ansåg inte Skinner att olika kunskapsprocesser var 

relevanta i seriös forskning, vilket Skinner motiverade med att de processerna inte gick att 

observera och mäta eftersom de ägde rum inne i våra huvuden. Enligt Skinner och andra 

behavioristers synsätt, är varje individ en passiv mottagare av information och intryck 

utifrån. Åkerblom skriver vidare att Skinners teorier om inlärning endast bör användas på 

djur och inte generaliseras till teorier om människors inlärning. Åkerblom grundar denna 

åsikt på att Skinner endast använt djur i sina försök (1988 s. 9 f.). Författaren Roger Säljö 

skriver att det i dagens läge kan vara svårt för oss att förstå att Pavlovs teorier och upp-

täckten av betingning, kunde innebära en så stor revolution som det faktiskt gjorde. Han 

menar att betingningen kom att framstå som en nyckel till människors inlärning samt också 

en nyckel till att förstå att människors erfarenheter leder till förändringar (2000 s. 51). 
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4.3 Kognitivismen 

Roger Säljö redogör för kognitivismen som en tradition, vars intresse är inriktat på att 

beskriva samt att förstå den mekanism som är centrum för den enskilde individens tänkande. 

Kognitivismen utgår således från tanken att denna mekanism samt dess processer, kan 

studeras för sig. Denna tradition blev enligt Säljö, inflytelserik inom den amerikanska 

beteendevetenskapen i slutet på 1950-talet och växte sig även stark inom språkveten-

skaperna (2000 s. 55).   

 

4.3.1 Noam Chomsky (född 1928) 

Roger Säljö beskriver den amerikanske språkforskaren Noam Chomsky, som i slutet av 

1950-talet skrev boken Syntactic Structures (1957), vilken skulle komma att bli orsaken till 

att behaviorismens glansperiod tog slut. Enligt Säljö kritiserade Chomsky i sin bok, 

behaviorismens sätt att se språk och språkanvändning som endast ett verbalt beteende, vilket 

Chomsky inte tyckte var nog övertygande. Dessa tankegångar kom att ligga till grund för att 

förändra vår syn på språket. Chomsky ifrågasatte också behavioristernas sätt att förklara de 

mänskliga förmågor som har med tänkande och intellekt att göra, endast genom att referera 

till principer som grundar sig på förstärkning eller betingning. Roger Säljö poängterar också 

att det egentligen inte var så konstigt att behavioristerna inte hade så lätt att förklara de 

mänskliga förmågor som har med tänkande och intellekt att göra, med tanke på att 

forskningen som Skinner bedrev, i stort sett endast ägde rum på djur (2000 s. 53 f.). Jens 

Allwood skriver att i och med Chomskys bok lades nu fokus istället på syntax (om språkets 

byggnad i satser och meningar), vilket ansågs vara språkets centrala område (1981 s. 3). 

 

4.3.2 Kognitivismens syn på lärande 

Enligt Åkerblom hävdade Chomsky i sin bok, att den behavioristiska synen på 

språkinlärning inte längre kunde accepteras, då den enligt den amerikanske språkvetaren 

hade så stora brister. Chomsky ansåg att det sätt, på vilket vi tillägnar oss och använder 

språket, inte kan förklaras enbart med hjälp av förbindelser mellan stimulus och respons. 

Hans Åkerblom har i sin bok sammanfattat tre punkter där han skriver att kognitiva teorier 

beskriver:  

 

• ”hur vi tar emot och bearbetar ny information 

• hur denna information omvandlas till kunskap och lagras i vårt minne samt 

• hur denna kunskap används för att styra vårt beteende.” (1988 s. 13 f.) 
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Några exempel på komponenter och processer som dessa teorier innefattar är enligt 

Åkerblom bl.a. inlärning, minne, motivation och språk. Noam Chomsky själv skriver i 

boken Människan och språket, att alla språk, kan sägas ha två nivåer; en fysisk nivå som 

motsvarar själva texten/talet och en nivå som svarar mot textens/talets betydelse. Chomsky 

skriver att det är skillnad mellan den information man får av tryckta ords utseende 

(ytstrukturen) och ordens verkliga mening (djupstrukturen). Han beskriver det vidare som 

att alla språk som finns, kan ses som ett speciellt förhållande mellan själva ljudet och 

betydelsen. Således är enligt Chomsky yt- och djupstrukturen bundna till varandra genom 

ett antal operationer som sker i vårt mentala medvetande. Han beskriver dessa operationer 

som grammatiska transformationer d.v.s. omvandlingar (1969, s. 28). Språk- och inlärnings-

forskare Frank Smith utvecklar det här vidare i boken Läsning, där han tillägger ytterligare 

en faktor som kan ha avgörande betydelse i språket. Han menar att förståelsen i språket först 

kan uppstå när läsaren själv har infört sin mening i det lästa (2000 s. 89 f.). 

 

 Tack vare Noam Chomskys nya begrepp i sin språkbeskrivning, börjar språkforskningen 

samt även den pedagogiska forskningen rikta sitt intresse mot språkets betydelse och 

funktion. Intresset för studier av kunskapsprocesser ökar avsevärt och nu börjar man även 

intressera sig för det som sker i vårt huvud under inlärningsprocessen, vilket är något som 

behavioristerna inte alls tagit hänsyn till. Enligt Åkerblom är det tack vare att intresset 

ökade för språkets betydelse och funktion, som vi kan tala om en kognitiv revolution (1988 

s. 13).   
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5. Diskussion 

 
5.1 Traditionens betydelse 

I bakgrunden tar jag upp min nyfikenhet vad gäller kopplingen mellan dagens skola och 

tradition, då i synnerhet när det handlar om läsinlärning. Jag ställer mig frågan om det kan 

vara så att traditionen inom skolan är så stark att det är den som styr valet av 

läsinlärningsmetod. Eva Längsjö och Ingegerd Nilsson menar att skolpraktiken genom 

tiderna har varit stark och ett exempel på det är att vissa läsläror levt kvar i skolan långt 

efter att nya metoder officiellt vedertagets. Längsjö och Nilsson skriver också att ljud-

metoden är den läsinlärningsmetod som dominerat under större delen av 1900-talet, vilket 

de menar kan bero på dess strukturerade upplägg och tydliga arbetsgång (2005 s. 30). 

Påtagligt blir då, att det kan vara en kombination mellan starka traditionsband och den stora 

frihetsgrad i Lpo 94, i fråga om val av metod för undervisning, som ligger till grund för att 

pedagoger inom skolan väljer att använda sig av en väl inarbetad och strukturerad metod i 

läsinlärningen istället för att individanpassa undervisningen och sträva efter den djup-

struktur jag tidigare beskrivit.  

 

5.2 Läsundervisning ur behavioristisk synvinkel 

Jag har i denna studie tagit del av texter från olika tider som på skilda sätt beskriver 

ljudmetoden som inlärningsmetod. För att kunna redogöra för språksynen bakom beskriv-

ningarna har även de olika läroplaner som avlöst varandra under 1900-talets gång studerats. 

Genom att ta del av de förändringar och tillägg som gjorts i de olika läroplanerna och 

samtidigt också studera vad ett flertal författare har att tillägga i ämnet, har jag därigenom 

kunnat följa utvecklingen inom språkdebatten och språkforskningen. Således har jag även 

fått inblick i de psykologiska inriktningar som haft en avsevärd påverkan på vårt sätt att se 

på språket i allmänhet och läsning i synnerhet.  

 

Kan då kopplingar göras mellan den behavioristiska synen, att ett beteende bör förstås som 

en funktion av tidigare förstärkningar i omgivningen, till den tidigare beskrivna syntetiska 

läsinlärningsmetoden? Hans Åkerblom framställer läsundervisningen, som vilar på en 

behavioristisk grund som atomistisk, vilket innebär att kunskap delas upp i mindre bestånds-

delar som sedan fogas samman till en helhet med de kunskaper som redan är inlärda. 

Författaren menar således att ljudmetoden som utgår från det enskilda bokstavsljudet, vidare 
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till stavelser, för att sedan fogas ihop till ord och meningar, mycket väl kan kopplas till 

Skinners behavioristiska tänkande kring stimulus – responsförbindelser. En bokstav kan stå 

för ett stimulus (sinnesintryck) och när vi talar om vilken bokstav det är, eller vilket ljud 

bokstaven representerar, avger vi en respons (ett svar). Åkerblom skriver vidare att det 

enligt det behavioristiska sättet att tänka, endast är responsen/svaret som är intressant, i det 

hänseende att detta är det enda beteende som kan observeras och således också mätas. Det 

som sker mellan stimulus och respons är enligt författaren inte av intresse för 

behavioristerna eftersom det bara är det yttre beteendet som uppfattas som konkret och 

verkligt (1988 s. 9 f.). Hans Åkerblom benämner, som en följd av ovanstående beskrivning, 

läsinlärning på behavioristisk grund som den ”svarta lådans pedagogik”. Innebörden av 

denna benämning förtydligas med följande citat av Åkerblom:  

 
                                              Den mentala aktivitet, som pågår när vi lär 
                                                       oss att läsa, kan man ju inte ’se’. Därför 

                                                       bortser man från vad som händer inne i  

                                                      ’lådan’, d.v.s. i vårt huvud, och koncen- 

                                                       trerar sig istället på de beteenden som man 

                                                       kan observera, nämligen responerna. 

                                                       (Åkerblom 1988 s. 9) 

 

Enligt Åkerblom tar inte läraren hänsyn till hur eleverna kommer fram till ett svar, om 

läsundervisningen bygger på behaviorismens idéer. Det som är centralt, är att de kan svara 

rätt. Åke W Edfeldt poängterar i sin bok Att läsa, vilket nästan kan ses som en bekräftelse 

på Åkerbloms beskrivning av den ”svarta lådans pedagogik”, att huvudsaken är att man 

som pedagog inser att det bakom en individs språkutveckling, ligger fortlöpande beting-

ningsprocesser, vilka skapar förutsättningar för vidare inlärning (1968 s. 6). Caroline 

Liberg beskriver, den syntetiska läsinlärningsmetoden, som ett grammatiskt läsande, vilket 

medför att hon ställer sig kritisk till metoden. Hon poängterar dock att det grammatiska 

läsandet kan vara en bra teknik att använda när det effektiva läsande inte fungerar så bra. 

Här drar hon också parallellen mellan läsning och musik. Hon menar att, om en melodi 

spelas felaktigt, måste den som spelar stanna upp och ta en ton i taget. Det blir ingen musik 

av enstaka toner, men tillsammans skapar de melodin. Det, menar hon, kan jämföras med 

enstaka bokstäver som var för sig inte har någon innebörd, men som tillsammans bildar en 

förstående helhet (a.a. s. 28 ff.).  
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1956 beskrev Jon Naeslund hur ljudmetoden förbättrats genom att innehållet i texterna 

anpassats till barnen. Naeslund uttrycker också att begränsningen av ord att arbeta med är 

en försvårande omständighet (s. 158 f. Enligt författaren Roger Säljö har Skinners 

behaviorism fått stå modell för lärande i utbildningssammanhang på flera sätt. Läromedel, 

vilka byggde på omedelbar förstärkning av elevers responser, har konstruerats och utbild-

ningar har byggts upp systematiskt med tydligt formulerade mål som grund. Dessa mål har 

enligt Roger Säljö, fått ligga till grund för undervisning, som i sin tur grundar sig på 

behaviorismens syn på hur kunskap byggs upp bit för bit från de minsta delarna (2000 s. 

53).   

 

5.2.1 God läsförmåga på bekostnad av läsförståelse? 

Kritiken mot ljudmetoden, som enligt Längsjö och Nilsson har framkommit, grundar sig på 

metodens uppdelning mellan å ena sidan läsfärdighet och å andra sidan läsförståelse. Det 

här innebär att barnen till en början sätts in i huvudprinciperna i det alfabetiska systemet. 

Här ska barnen, enligt författarna, i ett första skede, öva på sambandet mellan fonem och 

grafem. Först när detta samband fungerar generellt och automatiskt har barnen uppnått 

läsförmåga. När läsförmåga uppnåtts, kan barnen sedan, enligt detta synsätt, ägna sig åt 

textens innehåll för att därigenom öva upp sin läsförmåga (2005 s. 54). Jon Naeslund 

beskriver i sin bok, i motsats till Längsjö och Nilsson, ljudmetodens förtjänster, vilka han 

anser är den goda kännedom om sambandet mellan fonem och grafem som barnen får 

genom denna metod. Han menar att den positiva följden blir att barnen genom detta 

tillvägagångssätt ges möjlighet att läsa ut vilket ord som helst. Metoden är också uppbyggd 

av en väl strukturerad, svårighetsstegring, som enligt Jon Naeslund underlättar för läraren 

rent undervisningstekniskt (1956 s. 15). Naeslund påpekar också, som jag tidigare skrivit, 

att en anpassning av texterna gjorts, vilket enligt Naeslund innebär att de riktats mer mot 

barnens intresse. Detta i sin tur leder till en god läsförståelse (1956 s. 158). Här är det 

påtagligt att, debatten omkring texters innehåll kommit igång och nu är det möjligt att 

skönja en förändring i den rådande språksynen. Forskningsinriktningen tar vid den här 

tidpunkten en vändning och synen på språket börjar nu vidgas. Som jag ser det ligger 

fokuseringen mer på innehåll än form inom språkteorin, vilket kan skönjas i Lgr 62 och Lgr 

69. Det märkliga i sammanhanget är att de isolerade färdighetsövningarna inom skolan, 

som ljudmetoden enligt författarna anses innefatta, fortlöpte, trots att riktlinjerna i 

läroplanen talade om motsatsen. 
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5.2.2 Reformernas tid 

Under mitten av 1960-talet gör den nya tekniken sitt intåg i skolan, vilket Rigmor Lindö 

beskriver som en undervisningsteknologisk våg som sveper in. Med anledning av detta 

ställer hon sig frågande till om skolan på grund av denna teknik, nu låter den pedagogiska 

programvaran styra läroprocessen, istället för barnen själva (2002 s. 33). För mig innebär 

de självinstruerande program och läromedel som infördes, ett steg tillbaka i utvecklingen, 

vad gäller pedagogisk undervisning, samt även vad gäller den vidgade språksyn som 

började växa fram. Författaren Eve Malmqvist beskriver hur hela 1970-talet präglas av 

nytänkande och ett livligt intresse att genomföra förändringar. Han beskriver också vikten 

av att utgå ifrån allmänt accepterade resultat i forskningen inom inlärnings- och 

barnutvecklingspsykologin som poängteras vid denna tidpunkt. Studier som utförts, har 

enligt Malmquist visat, att en ensidig metodik i vissa fall kan vara orsaken till att 

lässvårigheter uppstår. För att motverka detta menar Malmqvist att det är av stor vikt att 

sträva efter att ge barnen läslust och läsglädje, vilket enligt hans sätt att se det, är en 

grundförutsättning för lyckad framgång i läsinlärningen  (1973 s. 59-64).  SIA-utredningen, 

som tidigare beskrivits, kom till stånd med bakgrund av den pedagogiska och 

utvecklingspsykologiska forskning som lyfts fram under slutet av 60-talet. Denna utredning 

fick så småningom ligga till grund för den läroplan som utkom 1980 (Lindö 2002 s. 34). 

Den nya synen på barns utvecklande av språket och tänkandet, påverkade nu under-

visningen till att bli mera baserad på ett för lärare och elever meningsfullt innehåll. Detta 

skulle man uppnå med hjälp av en undervisning som grundar sig på ömsesidig respekt och 

samarbete mellan lärare och elever (a.a. s. 51). 

 

5.3 Läsundervisning ur kognitivistisk synvinkel 

Hur kan då läsundervisningen preciseras om utgångspunkten är grundad på kognitiva 

teorier? Som jag tidigare skrivit uttrycker Hans Åkerblom att Noam Chomskys teorier om 

människans tänkande och intellekt kopplat till läsning, samt intresseökningen för språkets 

betydelse, kan ses som en kognitiv revolution. Språkforskningen samt även den pedagogiska 

forskningen riktar vid tidpunkten för utgivningen av Lgr 80, sitt intresse mot språkets 

betydelse och funktion. Intresset för studier av kunskapsprocesser ökar avsevärt och nu 

börjar man även intressera sig för det som sker i vårt huvud under inlärningsprocessen, 

vilket är något som behavioristerna inte alls tagit hänsyn till (1988 s. 13). Jag personligen 

ser Lgr 80 som en språngbräda för de begrepp som Noam Chomsky lagt fram i sin 
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språkbeskrivning redan i slutet av 1950-talet och det är först när denna läroplan kommer till 

stånd, som den kognitiva revolution Åkerblom nämner, blir synlig inom skolan.  

 

5.3.1 Läsförståelsen poängteras 

Hans Åkerblom skriver att läsförståelsen är det viktigaste enligt de kognitiva teorierna. Han 

menar att eleverna måste kunna knyta an till sitt eget språk och sina egna erfarenheter när de 

läser texter, då de kognitiva anhängarna anser att läsa är det samma som att förstå. 

Åkerblom beskriver den här synen på kunskap och läsning som holistisk (helhet), vilket 

innebär att man i läsundervisningen på kognitiv grund, utgår från en helhet, t.ex. en 

sammanhängande text. Därifrån går man sedan vidare till de mindre delarna, såsom 

meningar, ord, stavelser, bokstäver och fonem. Avslutningsvis går man återigen till 

helheten. Enligt det kognitivistiska sättet att se det, är detta tillvägagångssätt enligt 

Åkerblom, att jämföra med hur vi människor lär oss att tala. Författaren menar att barn 

exempelvis kan förstå en menings tankeinnehåll utan att förstå varje enskilt ord, vilket man 

enligt Åkerblom också kan bygga vidare på vad gäller arbetet med läsinlärning (1988 s. 14).  

 

5.3.2 Språkets två nivåer 

I boken Människan och språket beskriver Noam Chomsky att språket är uppbyggt av å ena 

sidan en ytstruktur (de tryckta ordens utseende) och å andra sidan en djupstruktur (ordens 

verkliga mening). Mellan dessa två strukturer råder enligt Chomsky ett speciellt förhållande, 

vilket han beskriver som en förbindelse genom grammatiska transformationer (1969 s. 28).  

Det är således de grammatiska transformationerna, som Chomsky beskriver, som är 

”osynliga” och icke mätbara, i den behavioristiska läsinlärningen. Tack vare Chomskys 

språksyn tar språkforskningen nu ytterligare ett steg framåt. Läs- och inlärningsforskarna 

Frank Smith och Hans Åkerblom beskriver båda två, vikten av att läsarna själva måste 

omvandla den text de läser för att skapa en förståelse. Smith menar att förståelse i språket 

först kan uppstå när läsaren själv fört in sin mening i det lästa (2000 s. 89 f.). Hans 

Åkerblom betonar också tre viktiga ingredienser för att en förståelse för ord i läsning ska 

uppnås. Han menar att det egna språket, tidigare kunskaper samt tidigare erfarenheter är av 

avgörande betydelse i läsningen (2000 s. 89 f.).  
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5.3.3 Att väcka ord till liv 

Enligt Ester Stadler är läsning ett sätt att avkoda grafiska symboler – skrift, till ord. Dessa 

ord tolkar vi sedan och skapar oss en individuell föreställning om dess innebörd, vilket kan 

jämföras med Chomskys förbindelser mellan grammatiska transformationer. Författaren 

beskriver vidare läsning och skrivning som avsiktligt inlärda färdigheter i att kunna ta del av 

skriftspråket, vilket hon menar står i kontrast till talandet och lyssnandet som är naturliga 

funktioner. Hon skriver att det är många fysiologiska och språkpsykologiska processer som 

automatiskt ska samordnas och fungera för att uppnå denna inlärda färdighet. Stadler menar 

liksom Åkerblom och Smith att en text får mening genom läsarens egen kreativitet och 

språkliga kompetens, vilket hon också beskriver som att läsaren med hjälp av dessa 

egenskaper väcker tänkta eller talade nedskrivna ord till liv (1998 s. 26 f.). 

 

5.3.4 Det talade ordets innebörd i läsinlärningen 

Som jag ser det, är det av oerhört stor vikt att barns utveckling av språk och tänkande, har 

fått större utrymme i dagens undervisning. Jag anser att vi inom skolan bör ta mer hänsyn 

till barnens egna erfarenheter och det språk de redan har när de börjar skolan, för att där 

kunna möta dem och bygga vidare på deras kunskaper. Den här aspekten tar också Karin 

Taube upp i sin bok Läsinlärning och självförtroende, där hon menar att det för pedagoger, 

gäller att till en början utgå från, acceptera och ta hänsyn till elevernas individuella språk 

för att undvika att en negativ attityd uppstår. Hon menar att många barn inte har så stor 

erfarenhet av böcker och läsning när de börjar skolan. Således kan de då inte förstå de 

fördelar man har av att kunna läsa. Följaktligen uppfattar de enligt Karin Taube, skolans 

läsinlärning som ett påtvingat krav (1997 s. 78 f.). Här anser jag att skolan har ett stort 

ansvar att ”fånga upp” dessa barn och tillsammans försöka bygga en gemensam plattform 

att jobba utifrån. Genom att föra en dialog med dessa barn, går det att synliggöra barnens 

språk, vilket i sin tur med fördel kan ligga till grund läsinlärningen. Författaren Jörgen Frost 

tar även upp relationen mellan barns fungerande talspråk och den språkliga medvetenheten. 

Han menar att barnen när de börjar skolan kan hantera språket i vardagliga situationer, men 

tillägger att de i skolan möter ett mer nyanserat språk, vilket innebär en omställning för 

dem (2002 s. 84). Det här är också något som Ebbe Lindell, författare till boken Hur barn 

lär sig läsa, beskriver. Han menar att barnen, när de börjar skolan möter skriftspråket, som 

enligt Lindell, är starkt beroende av talet. Lindell skriver vidare att det är självklart att de 

färdigheter barnen får i skriftspråket, bygger på de kunskaper som de har i talspråket. 

Författaren tillägger också att skolan (vid tidpunkten för bokens utgivning) ofta försummar 
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sambandet mellan det talade språket och läsningen i undervisningen. Han menar att 

fokuseringen istället ligger på exempelvis handmotoriken. Lindell påpekar också, precis 

som jag själv skrev tidigare, att den viktigaste förberedelsen inför läsinlärningen är att prata 

mycket med barnen och att låta barnen själva komma till tals (1980 s. 101).  

 

5.4 Från Skinner till Chomsky 

Jag har tidigare med hjälp av författaren Rigmor Lindö beskrivit utvecklingen från Lgr 62 

till den idag gällande läroplanen Lpo 94. Påtagligt blir nu att forskningsinriktningen 

utvecklats från ett behavioristiskt tänkande när det gäller läsinlärning, till ett mer kogni-

tivistiskt synsätt. Läroplanerna har formats efter rådande forskningsinriktningar och barns 

utveckling av språk och tänkande har fått ett allt större utrymme i undervisningen. Vi har 

kunnat följa beskrivningar utifrån ljudmetoden med en språksyn som vilar på stimulus-

responsförbindelser, samt också beskrivningar utefter en språksyn som genomsyras av en 

holistisk undervisning, där helheten således är utgångspunkt och barnens erfarenheter och 

språk ingår som en naturlig ingrediens. Den moderna skolan har på det sättet följt en 

utveckling som gått från Skinners behavioristiska teorier till Chomskys kognitiva 

revolution.  

 

5.4.1 Pedagogisk reflektion 

Jag menar att det är viktigt att vara flexibel och lyhörd i mitt val av undervisningsmetod, då 

det i barngrupper finns många olika individer där alla har skilda förutsättningar i sin 

inlärning. Jag har tidigare skrivit om Caroline Libergs syn på ljudmetoden som 

läsinlärningsmetod. Hennes åsikter om ljudmetoden kan sammanfattas med några få ord; 

grammatiskt läsande och isolerad färdighetsträning. Liberg tillägger å andra sidan att det 

grammatiska läsandet också kan vara en bra teknik att använda när det effektiva läsande 

inte fungerar så bra (2003 s. 28 ff.). Här menar jag att hon ger exempel på ett förhållnings-

sätt som visar på både flexibilitet och lyhördhet. De behavioristiska och kognitivistiska 

teorierna kan ses som varandras motsatser, men jag anser ändå att de på ett utmärkt sätt 

även kan komplettera varandra i läsundervisningen, precis som Liberg menar att en teknik 

kan användas när det arbetssätt man valt inte fungerar. Jag menar också att det är lätt att 

förkasta en metod eller ett tillvägagångssätt om man inte har tillräckligt med kunskaper 

inom området. Det som är viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att det inte finns 

någon universalmetod för läsundervisning, som ger positiva resultat för alla barn. Enligt 

Frank Smith behöver pedagoger inom skolan en förståelse för speciella möjligheter som 
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finns i olika metoder och läsmaterial. De behöver också förståelse för hur barn lär sig att 

läsa, samt en förståelse för vad barn med särskilda behov tycker är lätt och svårt (Smith 

2000 s. 12 f.). Liksom Frank Smith, menar jag, som jag tidigare påpekat, att det inte är 

tillräckligt att jag som pedagog är förtrogen med hur undervisningen ska bedrivas. Enligt 

mitt sätt att se det måste jag även vara medveten om varför jag väljer att undervisa på ett 

specifikt vis. Det här är också något som Längsjö och Nilsson poängterar i boken Att möta 

och erövra skriftspråket. De skriver att det inte är metodfrågan som är den viktigaste för 

pedagoger i mötet med nya elever, med olika bakgrund av läsinlärningsstrategier. De menar 

att den fråga man först ska ställa sig, är hur man ser på kunskap och lärande, samt även 

frågan om vilken språksyn man har. När man gjort det, kan man enligt författarna söka efter 

ett förhållningssätt som får bli grundläggande i sökandet efter en variation av metoder, detta 

för att kunna möta de olika eleverna på rätt sätt (2005 s. 133).  

 

Genom att ta del av beskrivningar av ljudmetoden i olika texter från olika tider, har min 

bild av språkforskningen nyanserats och breddats. Härigenom har en god grund att stå på 

skapats, som en utgångspunkt i mitt eget sätt att se på språk och läsning. Jag har även, 

genom att ta del av varierade texter i ämnet, fått olika infallsvinklar angående valet av 

tillvägagångssätt i läsinlärningen. Kritiska åsikter omkring ljudmetoden som läsinlärnings-

metod, har även givit möjlighet till reflektion omkring mitt eget förhållningssätt till 

läsundervisningen, vilket överensstämmer med Längsjö och Nilssons åsikter. De skriver att 

det är lättare för lärare att själv utveckla metoder för att hjälpa elever med läsinlärning om 

man har mycket kunskap om de olika teorierna om läs- och skrivutvecklingen. De tillägger 

också att lärare behöver känna till vår lästradition samt hur den har påverkat oss. Enligt 

dessa författare blir det med en bred kunskap, lättare att ta ställning i olika frågor, vilket i 

sin tur leder till att beroendet av läromedel minskar (2005 s. 25). Jag menar, liksom de ovan 

beskrivna författarna, att det är oerhört viktigt att ta reda på den historia som finns kring 

läsinlärning. Skolan är påverkad av en lång tradition och det är omöjligt att utveckla en 

egen kunskapssyn om man inte är medveten om de förutsättningar och forsknings-

inriktningar som ligger till grund på området. Lpo 94 ger stor frihet i valet av metoder för 

undervisningen. Detta faktum är en enorm utmaning för lärare, då friheten i metodvalet 

kräver stor medvetenhet och kunskap omkring de olika teorier som finns inom läs-

inlärningen. I läraryrket är det av stor vikt att kunna förankra det praktiska arbetet 

tillsammans med barnen, i teorin.    
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