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Abstract 

 
The purpose of this study is to analyse the reading- and writing-approaches: the LTG-method 

and the whole language-theory. The attention is to perform a comparative literate-study to 

distinguish their similarities and differences, and examine which one of the approaches that is 

most clearly anchored in the syllabus of the subject Swedish. The starting-point of the study is 

the questions: Which similarities respectively differences have the LTG-method and the whole 

language-theory? Which one of these theories is most clearly anchored in the syllabus of the 

subject Swedish? The study has shown that both the whole language-theory and the LTG-

method can anchor in the syllabus for Swedish. However the whole language-theory has 

stronger hold in the syllabus, as the whole language emphasises the meaning of literature for 

reading- and writing-learning, and considers the pupils reflection during their learning-process 

and conquered knowledge-goal. The whole language-theory and the LTG-method have a 

number of similarities and emanate from similar influences. Finally I insinuate that the LTG-

method could be a part or a direction under the parasol of the whole language-theory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammandrag 

 
Syftet med studien är att studera läs- och skrivlärorna LTG-metoden och whole language-

teorin. Avsikten är att utföra en komparativ litteraturstudie, för att urskilja de bådas likheter 

och olikheter, samt undersöka vilken av dem som är tydligast förankrad i kursplanen för 

svenska. Studiens utgångspunkt är frågeställningarna: Vilka likheter respektive skillnader har 

LTG och whole language-teorin? Vilken av dessa teorier finns tydligast förankrad i 

kursplanen för svenska? Studien har visat att såväl whole language-teorin som LTG-metoden 

kan förankras i kursplanen för svenska. Dock har whole language-teorin starkare fäste i 

kursplanen, då whole language-teorin betonar litteraturens betydelse för läs- och 

skrivinlärning, samt behandlar elevernas reflektion under deras inlärningsprocess och 

erövrade kunskapsmål. Whole language-teorin och LTG-metoden har en rad 

beröringspunkter, samt utgår från liknande influenser. Slutligen antyder jag att LTG-metoden 

skulle kunna vara en del eller en riktning under whole language-teorins parasoll.  

 

 

 

 

 



Innehåll                                                                                                   
 
 
1. Inledning .............................................................................................................................. 1 

    1.1  Syfte ............................................................................................................................... 2 

    1.2  Frågeställning ................................................................................................................. 2 

2. Teoriram .............................................................................................................................. 3 

     2.1 Läsinlärning utifrån två synsätt ...................................................................................... 3 

     2.2 Språklig medvetenhet..................................................................................................... 4 

     2.3 Meningsfull läsning........................................................................................................ 5 

     2.4 Definition av läsning som studien ansluter sig till ......................................................... 6 

           2.4.1 Definition av läsprocess som studien ansluter sig till ........................................... 6 

     2.5 De läskunnigas förening................................................................................................. 6 

     2.6 Lärarens roll för läs- och skrivutveckling ...................................................................... 7 

     2.7 Läsning utgör sin egen respons ...................................................................................... 8 

     2.8 Läsa och skriva............................................................................................................... 9   

3. Metod – Urval .....................................................................................................................10 

     3.1 Huvudsakligt urval av litteratur.....................................................................................10 

           3.1.1 Whole language-teorins bakgrund samt utveckling i Nya Zeeland .....................10  

           3.1.2 Whole language-teorin i svensk praktik...............................................................11 

           3.1.3 LTG – en tidig metod ...........................................................................................12 

4. Resultat................................................................................................................................13 

    4.1 Whole language-teorins rötter ........................................................................................13 

    4.2 Vad är whole language? .................................................................................................13 

    4.3 Whole language-teorin i Sverige....................................................................................14 

          4.3.1 Listiga räven-projektet ..........................................................................................14 

          4.3.2 Kiwimetoden .........................................................................................................15 

    4.4 Vad är LTG?...................................................................................................................16 

          4.4.1 Bakgrunden till LTG .............................................................................................16 

    4.5 Från helhet till del ..........................................................................................................17 

    4.6 Möta eleven för att gynna läs- och skrivutveckling .......................................................18 

    4.7 Samtalets roll..................................................................................................................19 

          4.7.1 Samtalet som grund i praktiken.............................................................................20 

    4.8 Lärarens roll för att främja läs- och skrivutveckling......................................................21 

    4.9 Litteraturens roll i undervisningen .................................................................................22 



    4.10 Uppföljning och utvärdering Running records.............................................................23 

            4.10.1 Reading recovery...............................................................................................24 

            4.10.2 Synliggöra kunskap ...........................................................................................24 

    4.11 Reflektera över sin läs- och skrivutveckling ................................................................25 

5. Diskussion ...........................................................................................................................27 

    5.1  Reflektion av studien i korthet ......................................................................................27 

           5.1.1 Litteratur och metareflektion................................................................................28 

           5.1.2 Förankring i kursplan för svenska........................................................................28 

    5.2  Kritisk granskning .........................................................................................................29 

    5.3  Behavioristisk bokstavskontroll? ..................................................................................30 

    5.4  Smith och Clay under samma parasoll trots olikheter...................................................30 

           5.4.1 Smith och Clay i relation till svensk praktik ........................................................31 

    5.5  Avslutande ord ..............................................................................................................32 

Källförteckning 

          Tryckta källor .................................................................................................................33 

          Elektroniska källor .........................................................................................................34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Inledning 

 
Läs och skrivkunnighet är förmågor som krävs för att på ett accepterat sätt kunna leva i 

dagens kommunikationssamhälle. Ofta stöter vi på situationer där vi förväntas kunna läsa och 

skriva, exempelvis när vi använder datorn och dess funktioner, gör uttag i en bankomat, läser 

busstidstabeller, läser villkor i ett köpeavtal, skriver kom-ihåg-listan till veckans handlande av 

matvaror, läser bruksanvisningar och när vi som goda samhällsmedborgare ska tolka 

samhällsinformation och ta ställning i diverse val. Samtidens kommunikationssamhälle har 

ökat kraven för vårt språkanvändande och kräver att vi snabbt ska kunna tolka, analysera, 

reflektera och kritiskt granska en text. Samtidigt kommer studier som visar att svenska elevers 

läsförmåga har försämrats.1 Även högskoleverket har i sina studier visat att blivande lärare 

inte sällan ges en otillräcklig läs- och skrivinlärningsgrund.2  

  

Den svenska skolan har ett betydelsefullt uppdrag i att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. 

Det finns en mängd olika läs- och skrivläror. Ulrika Leimar introducerade i Sverige 1974 

läsinlärningsmetoden LTG (Läsning på talets grund), med boken Läsning på talets grund. 

LTG fick stor genomslagskraft då denna lära stod för något nytänkande som stod i kontrast till 

Sveriges tidigare läs- och skrivundervisning. En annan läs- och skrivinlärningslära är whole 

language-teorin, hämtad från Nya Zeeland. Whole language har blivit populär bland många 

och har därmed tenderat att tjänstgöra som exportvara. Även i Sverige har whole language 

vunnit mark i försvenskade varianter så som t.ex. Kiwimetoden och Listiga räven-projektet. 

Genom att läsa boken och se filmen om Listiga räven har jag kommit i kontakt med whole 

language-teorin. Listiga räven är ett läsprojekt där litteratur används med lustfylld avsikt för 

att gynna elevernas läs- och skrivinlärning.  

 

Jag har blivit förundrad, fascinerad och intresserad av såväl LTG som whole language-teorin, 

men jag menar att det inte endast är väsentligt att vara förtrogen med hur en metod används 

utan även varför den används, för att kunna möta den enskilde elevens behov.  

 
 
                                                 
1 Skolverket, 2003: Barns läskompetens i Sverige och världen, pdf-fil 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1175 (070919) 
2 Högskoleverket, 2005: Utvärdering av den nya lärarutbildningen vid svenska universitet och högskolor. Del 3: 
Särskilda studier Rapportserie 2005: 17 R, pdf-fil 
http://www.hsv.se/sokresultat.4.539a949110f3d5914ec800056312.html?query=l%C3%A4s+och+skrivinl%C3%
A4rning  (070919) 
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1.1 Syfte 

Syftet är att belysa och mer ingående studera whole language-teorin och läsinlärningsmetoden 

LTG (Läsning på talets grund), samt deras bakomliggande idéer. Min avsikt är att urskilja de 

olika teoriernas likheter och olikheter.  Målet är att göra en komparativ studie mellan de två 

olika läs- och skrivinlärningsteorierna samt att undersöka vilken av dem som är tydligast 

förankrad i kursplanen för svenska. 

 
1.2 Frågeställning 

Vilka likheter respektive skillnader har LTG och whole language-teorin? 

Vilken av dessa teorier finns tydligast förankrad i kursplanen för svenska? 
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2. Teoriram 

 
Studiens teoriram ämnar visa ur vilka perspektiv studien tar sin utgångspunkt. I denna 

teoriram kommer även vissa begreppsdefinitioner att presenteras, liksom grundläggande 

aspekter för läs- och skrivinlärningens utveckling. 

 

2.1 Läsinlärning utifrån två synsätt 

Språkforskaren Hans Åkerlund skriver i sin bok Läsinlärning från teori till praktik att det i 

grund och botten finns två synsätt på läsundervisning och läsinlärning. Den ena grundsynen 

vilar på behavioristisk grund som utgår från det mätbara resultatet. Det andra synsättet som 

Åkerlund beskriver är det som vilar på kognitiv grund. Enligt det behavioristiska sättet att se 

är det ointressant att beakta vad som händer i individens huvud vid läsinlärning. Det som är 

väsentligt är att responsen är felfri, d.v.s. att eleven svarar korrekt på lärarens fråga. Eleven 

liknas vid en griffeltavla där färdigheter kan ristas in, som passiv mottagare av kunskap. Den 

behavioristiska skolan undervisar atomistiskt, d.v.s. att eleverna lär sig delarna först innan de 

kan se till helheten. Isolerad, mekanisk och systematisk färdighetsträning är det som präglar 

behavioristisk läsinlärning. Åkerlund anser att detta arbetssätt kan leda till ytinlärning, 

bristande läsförståelse och fokusering på mätbara enskildheter.3 Flera som utövar metoder 

med whole language-teorin som förankring hänvisar till Frank Smith, som är professor och 

ägnat lång forskning inom läsinlärning. Smith kallar den behavioristiska läsinlärningen för 

”programmatisk” och menar att systematisk färdighetsträning med ständiga kontroller och 

tester inom läsinlärning står i motsats till en meningsfull språkupplevelse. Meningsfull 

språkupplevelse präglas av att språket tränas i dess rätta element där det fyller en funktion och 

blir del i ett sammanhang och en process.4 Ett praktiskt exempel på behavioristisk teori är den 

syntetiska ljudmetoden som utgår från delarna och poängterar lästeknik framför läsförståelse. 

Åkerlund menar att språkets minsta delar d.v.s. de enskilda språkljuden även är de mest 

abstrakta delarna. Delarna i språket färdighetstränas separat innan de relateras till helheten, 

vilket kan medföra att ljudmetoden försvårar elevers läsutveckling, då många elever har svårt 

att tidigt uppfatta abstrakta bokstavsljud. Elevens tanke tenderar att skiljas åt från språket när 

han/hon färdighetstränar bitar av läsningen, så som lästeknik, för att ta sig an läsförståelse 

senare, vilket också kan bli en negativ konsekvens av ljudmetoden.5

                                                 
3 Hans Åkerblom, Läsinlärning från teori till praktik, (Stockholm: Almqvist och Wiksell förlag, 1992) s. 8 ff. 
4 Frank Smith, Läsning, (Stockholm: Almqvist & Wiksell förlag, 1990) s. 6 ff. 
5 Åkerlund, s. 100-108 

 3



Det kognitiva synsättet har mer intresse för vad som händer i huvudet under 

inlärningsprocessen och betonar betydelsen av att förstå en läst text. Därmed är det av vikt att 

använda texter som eleverna förstår och kan relatera till. I den kognitiva skolan är 

kunskapssynen holistisk, d.v.s. att utgångspunkten i läsinlärning är helheten. Åkerlund menar 

att läsinlärning på kognitiv grund är mer meningsfull, samt att intresse och motivation för 

fortsatt läsning ökar.6 Rigmor Lindö, som är lärarutbildare och universitetslektor utvecklar det 

holistiska kunskapsresonemanget och förklarar att kunskap skiljer sig avsevärt från 

information. Medan information är något obearbetat, så är kunskap det vi bearbetat med hjälp 

av våra tidigare erfarenheter. Kunskapen är beroende av sitt sammanhang och förvärvs i 

samspel med individens tänkande och omvärlden.7 Den analytiska metoden vilar på en 

kognitiv grund, där förståelse står i centrum. I den analytiska metoden går läsinlärningen från 

helheten, till delarna och därefter tillbaka till helheten. Med helheten menas sammanhängande 

texter som för eleverna upplevs meningsfulla, då texterna knyter an till eleverna eget språk 

och erfarenheter. Den lästa texten analyseras och bearbetas, för att eleverna ska kunna ta sig 

an delarna, det vill säga ord, stavelser och bokstavsljud. Efter detta återgår fokus till helheten 

igen. När den analytiska metoden används är strävan att elevernas tidigare kunskaper och 

erfarenheter ska utgöra en grund för att understödja läsinlärningen. Relationen mellan tanke 

och språk är högst väsentlig i denna metod, då det värderas högt att eleverna ska förstå vad de 

läst, för att de i sin tur ska ha lust till fortsatt läsning.8   

 

2.2 Språklig medvetenhet 

Ester Stadler, som under många år arbetat med läs- och skrivinlärning samt varit 

metodiklärare för blivande speciallärare, beskriver vad som menas med språklig medvetenhet 

och skriver att innan en individ kan läsa och skriva är uppmärksamheten inriktad på språkets 

innehåll. Individen kan tala och förstå tal utan att vara införstådd i språkets form. Således 

krävs en lägre kognitiv nivå för att tala och förstå tal än att läsa och skriva. Det skrivna 

språket har regler och en formell noggrannhet. Individen utvecklar sin språkliga medvetenhet 

när han/hon får ett nytt perspektiv på språket. De formella sidorna av språket blir synliga för 

individen, då han/hon upptäcker att ord kan formas till skrift och således fungera som 

kommunikationsform. Stadler skriver vidare att en betydelsefull språklig medvetenhet finns 

om individen förstår att bokstäver har ljud och kan läsas. Den språkliga medvetenheten växer 
                                                 
6 Åkerlund, s. 13 f. 
7 Rigmor Lindö, Det gränslösa språkrummet: om barns tal- och skriftspråk i didaktiskt perspektiv, (Lund: 
Studentlitteratur, 2002) s. 62 f. 
8 Åkerblom, s. 103 ff. 
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när individen senare kan läsa och skriva samt kan växla uppmärksamheten mellan språkets 

innebörd och dess formella sida.9  

 

Åkerblom samtycker med Stadler, men lägger tyngden på att insikten om att ord kan delas 

upp i ord, stavelser och ljud är språklig medvetenhet. Dessutom tillägger Åkerblom att vägen 

till språklig medvetenhet kan delas upp i tre steg där steg ett är att individen är medveten om 

att talet kan delas upp i ord. Det andra steget karakteriseras av att orden kan indelas i stavelser 

(minsta konkreta uttalsenhet) och det slutliga steget är att stavelser kan delas i ljud. Talets 

uppdelning i ljud kallas även fonem och är en abstrakt enhet. Åkerblom poängterar vikten av 

att läraren försäkrar sig om att varje elev förstår begrepp som ord, ljud, stavelser och liknande 

innan de används i läsundervisningen. För att kunna ”knäcka bokstavskoden” måste individen 

kunna höra att ord är sammansatta av ljud.10

 

2.3 Meningsfull läsning 

Smith har i sin bok Läsning ägnat ett helt kapitel som behandlar vikten av att göra läsning 

meningsfull. Han skriver att det finns ingenting unikt i läsning och menar med detta att 

hjärnan inte har något specifikt läscentrum, utan att flera delar är del av processen, vilket 

överrensstämmer med Åkerbloms resonemang om delprocesser som studien återkommer till. 

Smith vidareutvecklar sin teori och framför att rent språkligt ställs hjärnan inte inför nya 

uppgifter vid läsning, då individen redan förstår det talade språket. När det gäller den visuella 

delen, menar Smith att om hjärna och öga kan samspela för att finna ett objekt i ett rum, kan 

även öga och hjärna samspela för att möjliggöra läsinlärning. Vidare gör Smith en liknelse 

med ett barn som kan urskilja en knappnål från ett gem och menar att detta barn har tillräcklig 

språkförmåga, synskärpa och inlärningsförmåga för att lära sig läsa. Elever som misslyckas 

med sin läsning gör det på grund av att de inte vill läsa, de ser inte det meningsfulla i att läsa 

samt att de får betala ett allt för högt pris för att försöka läsa, skriver Smith. Elevers läsning 

måste göras meningsfull och användbar för eleverna och detta kan hjälpas av en lärare som 

känner eleverna och som är förtrogen med läsningens natur och därmed har en öppen attityd 

till läsinlärning.11

 

 

                                                 
9 Ester, Stadler, Läs- och skrivinlärning, (Lund: Studentlitteratur, 1998) s. 14 ff. 
10 Åkerblom, s 54 ff. 
11 Smith, s. 9-19 
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2.4 Definition av läsning som studien ansluter sig till 

Läsning innebär inte endast att avkoda bokstäver till ljud, skriver Åkerblom. Det är således 

inte tillräckligt att ha ”knäckt läskoden” för att kunna läsa. Läsning är att även kunna förstå 

textens innehåll, d.v.s. det författaren vill förmedla. Samtidigt är läsning en aktiv process, då 

läsarens tankar ideligen samspelar med texten och tolkar texten utifrån tidigare erfarenheter 

och kunskap.12 Stadler, som har lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning, tillägger att det är 

genom färdigheten och hjälpmedlet avkodning, som vi kan visuellt ta in skriftspråket, för att 

tolka och ge de skrivna orden ett innehåll. Stadler anser att träning i avkodning inte ska övas 

separat, utan i sammanhang då läsförståelse inkluderas.13  

 

2.4.1 Definition av läsprocess som studien ansluter sig till 

Stadler skriver att läsprocessen, som är en mental process, teoretiskt kan delas upp i två delar, 

avkodning och läsförståelse. För att nå förståelse och förstå textens innebörd måste läsaren 

läsa av bokstävernas ljud (avkodning). Läsförståelsen blir inte maximal om läsaren ideligen 

måste stanna upp och koda om bokstäver och ord. Stadler menar att avkodning och 

läsförståelse är nära förbundet och bör tränas tillsammans på ett sätt som känns meningsfullt 

för eleven.14 Åkerlund går närmare in på den mentala aktiviteten och menar att läsprocessen 

är bestående av delprocesser som t.ex. vårt korttidsminne som bearbetar den lästa texten och 

långtidsminnet som förvarar våra erfarenheter och kunskaper. Information som vi tar in via 

synen bearbetas med hjälp av delprocesserna.15  När Smith behandlar den visuella läsningen 

lägger han tyngdpunkten på det icke-visuella i läsningen. Koncentrerar sig läsaren endast på 

den visuella informationen i texten är risken att läsaren inte förstår någonting av det lästa. 

Läsningen grundar sig mer på det icke-visuella, d.v.s. det vi redan känner till om texten, våra 

förkunskaper och erfarenhet, det som finns bakom ögonen.16

 

2.5 De läskunnigas förening 

De läskunnigas förening är ett begrepp som Smith använder sig av för att tydliggöra vikten av 

att ett barn ses som läsare. Smith beskriver betydelsen och fördelarna med att vara accepterad 

medlem i de läskunnigas förening. I de läskunnigas förening betalas ingen medlemsavgift och 

inget inträdesprov behöver göras. I de läskunnigas förening får barn möjlighet att se vad 

                                                 
12 Åkerblom, s. 19 
13 Stadler, s. 28 f. 
14Stadler, s. 26 ff. 
15 Åkerlund, s.13 
16 Smith, s. 20-44 
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skriftspråket kan uträtta genom att mer erfarna lärare illustrerar detta för barnen. De erfarna 

medlemmarna hjälper nykomlingarna att bemästra skriftspråket med det som är relevant och 

av intresse för barnen. En av de viktigaste medlemsreglerna är att barnen själva ser sig som 

läsare. All inlärning i föreningen sker utan formella tester och ingen av medlemmarna 

förväntar sig att nykomlingarna ska göra likadana framsteg i samma takt. De läskunnigas 

förening liknar den föreningen som lär oss att tala, då vi redan som småbarn upptas i 

föreningen för talspråkets användare. Det som skiljer de läskunnigas förening från de 

talkunnigas förening är att i de läskunnigas förening kan medlemmen lära sig av personer som 

inte behöver vara inom hörselavstånd. I de läskunnigas förening kan medlemmen lära sig av 

författare.17

 

2.6 Lärarens roll för läs- och skrivutveckling 

Lärarens roll är av oerhörd vikt för att eleven ska lyckas eller misslyckas i sin läsinlärning. 

Läraren måste aktivt arbeta med de medlemmar som redan upptagits i de läskunnigas 

förening. De bör få goda möjligheter att utöva aktiviteter som är lämpade för föreningen, 

d.v.s. utforska och använda läs- och skriftspråket. Samtidigt ska elever som ännu inte 

upptagits i de läskunnigas förening uppmuntras till att förena sig.  

 

Smith pekar på att läraren inte bör lägga vikt vid att få eleverna att lista ut bokstav för bokstav 

och ord för ord, då dessa uppgifter är oerhört svåra för elever utan läserfarenhet.  Bokstäver 

och ord blir då till lösryckta delar och tenderar att inte vara meningsfulla, då de inte är del av 

ett sammanhang. Läraren bör inte heller eftersträva att avläsning av ord och meningar ska 

vara korrekta, då detta fenomen drar ner på läshastigheten och försvårar läsningen, samt 

skapar osäkerhet hos läsaren. En lärare bör snarare förorda ett experimentellt läsande där 

gissningar av ord är accepterat. Låt eleverna våga prova och testa sina teorier, då det kan vara 

så att läsaren förstår betydelsen i texten, men uttrycker den på sitt eget språk. Smith hävdar 

också att tidig identifiering och behandling av läsproblem kan leda till att eleven börjar 

nedvärdera sig själv och utesluter sig ur de läskunnigas förening. Skälet till varför eleven ännu 

inte gjort så stora läsutvecklingsframsteg kan ligga i att eleven inte har hunnit upptäcka vad 

läsning är, inte läst intressant litteratur, inte kommer överens med läraren o.s.v.18 Stadler 

anser, i motsats till Smith, att identifiering av elevers läs– och skrivutveckling bör ske så tidigt 

som möjligt. Dessutom förespråkar Stadler att ett test bör göras under första årskursen, för att 

                                                 
17 Smith, s. 138-151 
18 Smith, s. 152 ff. 
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utreda vilka elever som behöver specifika insatser. Dock trycker Stadler på att en viktig insats 

och stödåtgärd för elever med läs- och skrivinlärningssvårigheter är att stärka elevernas 

självförtroende.19 Smith menar tvärtom att lärare bör skydda sina elever mot tester, då 

testerna kan få eleverna att tro att läsningen endast är något mätbart, i motsats för 

meningsfullt. Elevernas erövrade färdigheter är ett resultat av meningsfull läsning, inte en 

förutsättning för läsning.20

 

2.7 Läsning utgör sin egen respons 

 Det ordförråd som vuxna människor använder sig av och kan känna igen på utseendet är inte 

inlärda genom att någon talat om för oss vad ordet betyder eller att orden är inlärda genom en 

ordlista. Ordförrådet är däremot uppbyggt av att vi människor har stött på dessa olika ord i 

texter. Vi har då analyserat dem utifrån egna hypoteser och tagit hjälp av textens 

sammanhang, för att ge betydelse åt det tidigare okända ordet. När en elev ”gissar” i sin 

läsning är det mest troligt att han/hon faktiskt utför en väl genomtänkt hypotes och använder 

sig av en strategi för att ge det ”gissade” ordet en betydelse, anser Smith. Vi människor gör 

förutsägelser om texten vi läser och således är läsningen i sig självt sin egen respons. När vi 

läser och tillämpar hypoteser samt förutsägelser kan vi rätta oss själva, såvida vi förstår 

helheten i texten och texten är meningsfull. Förstår vi inte det vi läser blir det näst intill 

omöjligt att göra förutsägelser, eftersom vi rimligtvis inte kan anta vad som komma skall. 

Texten uppfattas då inte som meningsfull. Sammanfattningsvis hävdar Smith att vi lär oss 

otroligt mycket genom att läsa. Vi lär oss såväl om språket som om världen i stort. Vi lär oss 

således att läsa genom att läsa.21  

 

Åkerlund skriver vidare hur vi, som läsare använder oss av strategier och hypoteser, för att 

tyda obekant text eller obekanta ord. Han kallar detta för problemlösning och menar att vi 

måste ta hjälp av våra kunskaper och erfarenheter för att lista ut vad författaren vill meddela. 

Vidare anser Åkerlund att det är av vikt att vi aktiverar rätt schema för att förstå det lästa. 

Med schema, menar författaren det område eller paket som innehåller den kunskap som vi 

upplevt och lärt oss inom ett visst område.22

 

 
                                                 
19 Stadler, s. 95 ff. 
20 Smith, s. 152-181 
21 Smith s. 106 ff. 
22 Åkerlund, s. 95 ff. 
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2.8 Läsa och skriva 

Smith menar att läsning och skrivning är förenat med varandra och inte kan skiljas åt när barn 

ska lära sig använda skriftspråket. Det nära förbund som läsning och skrivning har till 

varandra bidrar till elevers insikt om skriftspråkets betydelse och användningsområden. För 

att gynna elevers läs- och skrivutveckling bör således inte läsning och skrivning hållas isär.23 

Maj Björk, lärarutbildare och Caroline Liberg, professor i svenska med didaktisk inriktning 

anser även de att all språklig aktivitetsutveckling sker i interaktion med varandra. Tala, skriva, 

läsa och lyssna är exempel på språkliga aktiviteter. Björks och Libergs språkpedagogiska 

förhållningssätt innefattar tanken om att elever kan lära sig läsa genom att skriva och 

tvärtom.24

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Smith, s. 150 
24 Maj, Björk & Caroline Liberg, Vägar in i skriftspråket:  tillsammans och på egen hand, (Stockholm: Natur 
och Kultur, 2005), s. 10 f.  
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3.  Metod – Urval 
 
3. 1 Huvudsakligt urval av litteratur 

Denna studie är en komparativ litteraturstudie som tar sin utgångspunkt i hur ett urval 

författare beskriver whole language och LTG. Det litterära urvalet ämnar spegla tre områden. 

Område ett behandlar whole language-teorins bakgrund och utveckling. Område två är 

litteratur som påvisar whole language i försvenskade varianter. Område tre behandlar LTG. 

Litteraturvalet är baserat på tillgänglig litteratur inom Sveriges universitets- och 

högskolebibliotek utifrån litteraturuppslag hämtade från andra uppsatser med whole language 

och LTG, som nyckelord. Då uppsatsen ämnar studera huruvida whole language-teorin eller 

LTG är tydligast förankrad i kursplanen för svenska, kommer kursplanen för svenska naturligt 

ingå i denna studie. 

 
 
3.1.1 Whole language-teorins bakgrund samt utveckling i Nya Zeeland 

För att spegla whole language-teorins bakgrund och utveckling har jag använt mig av fem 

böcker, där den första boken jag presenterar är Den leksamma skolan skriven av författaren 

Margit Brew som har bott och arbetat i Nya Zeeland, men är svensk. Författaren är utbildad 

lärare och vidare educational psychologist inom det Nya Zeeländska skolväsendet. Margit 

Brew har anordnat såväl kurser om den Nya Zeeländska skolan som resor till Nya Zeeland för 

svenska lärare och annan utbildningspersonal. Boken Den leksamma skolan beskriver den 

Nya Zeeländska skolan i stort och behandlar även landets läs- och skrivinlärningsmetod, 

whole language på ett förhållandevis okonstlat vis, därför är denna bok relevant i min studie. 

 

En bok som ursprungligen vänder sig till Nya Zeeländska lärare, men som även översatts till 

svenska är Lyckas med läsning. En rad författare med kunskaper inom läs- och skrivinlärning 

har medverkat till att boken innehåller såväl teori som praktik, som ska tilltala lärare. Bonnier 

utbildning har utgivit boken i Sverige, men det är Nya Zeelands utbildningsdepartement som 

lagt grunden för Lyckas med läsning. Då boken är ett material som delats ut till alla skolor i 

Nya Zeeland och därmed ett material som flertalet lärare tar stöd av där är boken relevant för 

min studie av whole language. 

 

Marie M. Clay är professor och har sedan mitten på 1960-talet doktorsavhandlat inom läs- och 

skrivinlärning. Inom whole language-teorin används ett specialundervisningsprogram, 

Reading Recovery, som är framtaget av Marie M. Clay. Författaren har skrivit ett flertal 
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böcker och hennes idéer är byggstenar inom whole language, vilket gör Clay till en relevant 

författare att studera i sammanhanget. I del av denna studie används Clays bok Becoming 

literate, som bl.a. behandlar barns inre strategier för att lyckas inom läs- och skrivutveckling.  

 

Boken Understanding the whole language from principles to practice, är precis som titeln 

antyder en bok som behandlar whole language från teori till praktiskt utförande. Boken är 

därmed relevant för denna studie då jag har för avsikt att gräva lite i teorin och försöka finna 

några av Whole languages rötter. Författaren till boken är Constance Weaver, som undervisar 

om läs- och skrivutvecklingsprocesser vid Western Michigan University, där hon även är 

professor i engelska. 

 

Sandra K. Brady och Toni M. Sills är redaktörer för Whole language – history, philosophy, 

practice, som även den påvisar whole languages rötter samt hur whole language fungerar i 

praktiken. En rad språkforskare, litteraturvetare och lärare med anknytning till whole 

language gör här sina röster hörda. Jag ser denna bok som ett komplement till Weavers bok. 

 

3.1.2 Whole language-teorin i svensk praktik 

För att spegla ett par svenska whole language-varianter har jag valt två böcker. Min 

inspiration till denna studie var ursprungligen metodboken Listiga räven – Läsinlärning 

genom skönlitteratur, skriven av läraren Birgitta Alleklev och bibliotekarien Lisbeth Lindvall, 

därav mitt val av den boken. I boken beskrivs hur pedagoger och elever praktiskt tillämpat 

och försvenskat ett läs- och skrivinlärningsprojekt som har sin utgångspunkt i whole 

language-teorin. 

 

En annan tillämpning och försvenskad variant av whole language är Kiwimetoden, som är 

utgiven av förlaget Bonnier utbildning. Ann-Marie Körling är lärare samt kiwiambassadör 

och förespråkar således kiwimetoden genom bl.a. föreläsningar. I boken Kiwimetoden 

förankrar Körling denna läs- och skrivinlärningsmetod i vår Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). Både listiga 

räven-projektet och Kiwimetoden är relevanta i min studie, då de påvisar whole language i 

Sverige. 
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3.1.3 LTG – en tidig metod 

För att spegla LTG-metoden kommer boken Läsning på talets grund av Ulrika Leimar att 

användas. Författaren Ulrika Leimar är i grunden lärare och är den person som arbetat fram 

LTG-metoden. I Läsning på talets grund tar författaren sin utgångspunkt i elevernas eget tal 

och språk.  

 

Universitetslektor och lärarutbildare för pedagogik och didaktik, Rigmor Lindö har skrivit Det 

gränslösa språkrummet där författaren behandlar såväl LTG som whole language. Därmed är 

Det gränslösa språkrummet representativ för både LTG som whole language-teorin. 
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4. Resultat 
 

4.1 Whole language-teorins rötter 

Yetta M. Goodman, som är en av författarna i boken Whole language – history, philosophy, 

practice beskriver whole languages rötter. Whole language är en gräsrotsrörelse som har 

utvecklats genom ett nätverk bestående av bl.a. lärare, lärarutbildare och forskare. Genom 

nätverket har det funnits utrymme för diskussioner, frågor, artiklar o.s.v. Somliga lärare hade 

upptäckt att det krävdes att deras elever utvecklade ett språk som var meningsfullt för dem, 

för att eleverna skulle kunna delta aktivt i sitt skolarbete och i sitt lärande. Läs- och 

skrivutvecklingsprocessen stod i fokus för deltagarna i nätverket. Inspiration och influenser 

till whole language-teorin har hämtats från bl.a. John Amos Comenius, Lev Vygotskij, John 

Dewey och Jean Piaget. Dessutom skrevs en rad artiklar och avhandlingar om elevers läs- och 

skrivutveckling i en whole language-anda under slutet av 1970- och 80-talet. Men vem som 

var först med begreppet whole language menar Yetta M. Goodman är oväsentligt, däremot är 

det mer viktigt att titta på hur whole language-teroin har påverkat skola och undervisning.25

 

4.2 Vad är whole language? 

Det är inte utan svårigheter att definiera whole language. M. Ruth Davenport och Dorothy J. 

Watson definierar whole language i Whole language – history, philosophy, practice och 

menar att whole language är svårdefinierat men att det kan beskrivas som en filosofi och 

arbete i utveckling. Arbetet är betydelsefullt och viktigt för eleverna och lärarna. Till följd av 

delaktighet och timing speglar arbetet ofta stolthet och glädje. Det är själva processen i arbetet 

som levandegör filosofin och tillämpningen av whole language och samtidigt skapar ny kraft 

och energi hos elever och lärare. Davenport och Watson skriver även att precis på samma sätt 

som inget whole language-klassrum är det andra likt, så är inte den ena whole language-

definitionen den andra lik.26   

 

Constance Weaver delar föregående författares mening om att whole language är en filosofi 

och ett förhållningssätt om hur inlärning kan utvecklas i skolmiljö. Weaver tillägger att det 

                                                 
25 Yetta M. Goodman & Prisca Martens,” Roots of the Whole-Language Movement” ingår i Whole language: 
history, philosophy, practice, red. Sandra K. Brady, Toni M. Siles, (Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt, 1993) s. 18-
27 
26 M. Ruth Davenport & Dorothy J Watson, “Whole Language: Philosophy and Work – In Process” ingår i 
Whole language: history, philosophy, practice, red. Sandra K. Brady, Toni M. Siles, (Dubuque, Iowa: 
Kendall/Hunt, 1993) s. 1-14 

 13



inte finns några färdiga program eller lektionsserier som kan definiera whole language. Whole 

language är en utvecklingsfilosofi som är byggd med hjälp av varierade perspektiv inom bl.a. 

läs- och skrivutvecklings/kunnighetsforskning, kognitiv utvecklingspsykologi, allmän 

språkforskning samt praktiserande lärare som har tagit till sig och haft förståelse för barns 

språk och dess språkutveckling. De som praktiserar whole language har utvecklat sitt eget 

perspektiv av vad whole language betyder och innebär. 27  

 

Det finns en rad olika sätt att se på whole language, samt att whole language fungerar som ett 

parasoll med många olika riktningar under sig. Denna studie ansluter sig härmed till Margit 

Brews definition av whole language. Margit Brew förklarar i Den leksamma skolan, vad hon 

menar att whole language är och beskriver whole language som en teori som kan tillämpas i 

det närmaste all inlärning. Genom att upptäcka och uppmärksamma ledtrådar innehållande 

information och att samtidigt använda strategier som förenar ledtrådarna till en helhet erövrar 

vi kunskap, menar Brew. Whole language är den homogena grundsyn som Nya Zeeländska 

lärare använder sig av i sin läs- och skrivundervisning. Den bärande tanken med whole 

language är att elever utvecklar sin språkkompetens genom att i meningsfulla och sociala 

sammanhang använda sitt språk. Brew förtydligar att språk således inte är ett färdighetsämne, 

utan snarare kommunikation.28

 

4.3 Whole language-teorin i Sverige 

I grundskolans kursplan för svenska står att: ”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva 

efter att eleven [---]. 

- utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i 

många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för 

tänkande, lärande, kontakt och påverkan, ”29 

 

4.3.1 Listiga räven-projektet  

I det invandrartäta och mångkulturella Rinkeby tog 1994 läs- och skrivprojektet Listiga räven 

form. Författarna Birgitta Alleklev och Lisbeth Lindvall berättar att Listiga räven har utgått 

                                                 
27 Constance Weaver, Understanding whole language: From Principles to Practice, (Portsmouth, NH: 
Heinemann, 1990) s. 3 ff. 
28 Margit Brew, Den leksamma skolan, (Stockholm: Liber AB, 1998) s. 47 
29 Skolverket, 2000: ”Kursplan för svenska” 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=
2087 (070920) 
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från och inspirerats av Whole language. Projektet startade med förskoleklasselever på 

vårterminen. Under våren går eleverna till biblioteket en gång i månaden, för att låna böcker 

och inspireras av barnboksbibliotekarien, som ger boktips. Lärarna fortsätter att bjuda 

eleverna på litteratur genom att dagligen ha högläsning för eleverna. Varje dag ges alla elever 

möjlighet att berätta någonting självvalt, för att våga göra sin röst hörd och tänka igenom vad 

han/hon ska säga. Ibland får eleverna välja en bild och berätta något till bilden. Lärarna 

skriver egna berättelser tillsammans med barnen som fungerar som underlag för vidare 

diskussioner med eleverna, för att öka elevernas språkliga medvetenhet. Somliga berättelser 

görs till egentillverkade storböcker, med stora bilder och stor text. Lärarna och eleverna leker 

med bilder/saker och saklådor. Allt eftersom eleverna erövrar språket mer och mer, får 

eleverna tillverka egna ordkort som samlas i lådor med alfabetisk ordning, som ibland plockas 

fram av eleverna. 

 

Vidare beskriver Alleklev och Lindvall det fortsatta arbetet i årskurs 1, då allt fler böcker 

finns att tillgå för eleverna. Eleverna fullkomligt badar i lättlästa fantasirika böcker som 

lärarna köpt in. Dessutom finns ett gott samarbete med biblioteket som möjliggör det stora 

bokflödet av varierad karaktär.  I Listiga räven-projektet utgår lärarna från att läs- och 

skrivundervisning ska vara lustfylld och stärka eleverna. Det som genomsyrar arbetet är läsa, 

skriva, berätta, dramatisera och måla i meningsfulla sammanhang. Genom litteraturen 

kommer eleverna i kontakt med svenska ord som de annars troligtvis inte skulle stöta på. I 

samtal och bearbetning av en bok ges möjlighet för eleverna att byta erfarenheter med 

varandra. Såväl förförståelse som bearbetning har varit väsentliga delar i projektet, som 

fortlöpt genom hela lågstadiet. Lärarna för projektet hävdar att eleverna har fått ett stort 

ordförråd, god läsförmåga, bättre självförtroende samt är nyfikna på nya uppgifter.30

 

4.3.2 Kiwimetoden 

Anne-Marie Körling är Kiwiambassadör och författare till Kiwimetoden. I sin bok förklarar 

Körling att hon själv beskriver Kiwi som metod, men hon återknyter också ofta till Deweys 

och Vygotskijs teorier varifrån hon hämtar sin inspiration. Vidare menar Körling att grunden 

till elevers läsinlärning ligger i att läraren ska vara ett gott föredöme och därmed bjuda 

eleverna på lustfyllda läsupplevelser samt i positiv uppmuntra och stödja elevers läsning. Stort 

utbud av böcker anpassade efter elevernas läsnivå och intresse möjliggör deras läsutveckling. 

                                                 
30 Birgitta Alleklev och Lisbeth Lindvall, Listiga räven: Läsinlärning genom skönlitteratur, (Stockholm: En bok 
för alla, 2000) passim 
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Körling hävdar också att det är av vikt att skapa förväntan inför en bok. Innan en kiwilärare 

läser en bok bör läraren göra en ”bildpromenad”, som innebär att eleverna tittar på bokens 

bilder tillsammans med läraren för att få en förförståelse för innehållet. Dessutom kan 

bilderna användas som en del i elevernas lässtrategi, då eleverna med hjälp av bilderna kan 

självkorrigera sig för att se om de uppfattat texten rätt. Litteratur läses tillsammans och 

diskuteras med öppna frågor. För att öka den meningsfulla kommunikationen i klassrummet 

använder sig Körling av något som hon kallar ”fråga 3”. Med detta menas att om en elev inte 

förstår en uppgift eller stöter på problem i sitt studiearbete ska eleven fråga tre klasskamrater 

innan han/hon frågar läraren. Många gånger har eleven samtalat fram ett svar på problemet 

och behöver inte vända sig till läraren. Här menar Körling att eleverna får utveckla lärandet 

och språket tillsammans. En kiwi-lärare bör inte se sig själv som informatör, utan snarare som 

handledare, som vägleder eleverna och skapar goda förutsättningar för lärande. Körling 

utvärderar elevernas läsutveckling genom att kartlägga deras läsning och de framsteg som 

gjorts, för att analysera vad eleven behöver arbeta mer med samt påvisa för eleven vilka 

framsteg eleven gjort.31

 

4.4 Vad är LTG? 

Ulrika Leimar, som i grunden är lärare och utvecklade Läsning på talets grund presenterar sitt 

läsinlärningsförhållningssätt som metod. Leimar förklarar LTG som en analytisk läsinlärning, 

där undervisningen utgår från helheten. LTG kan ses som individuell läsinlärning, som tar sin 

utgångspunkt i elevernas tankar om det de upplevt och som sedan uttrycks i elevernas tal. 

Talet fungerar som stoff till elevernas läsinlärning. Elevernas eget talspråk är således grunden 

för deras läsinlärning. När LTG-metoden används i arbete med elever är strävan att eleverna 

ska förstå bokstävernas budskap. Textens innebörd väger tyngre än korrekt teknisk 

avläsning.32  

 

4.4.1 Bakgrunden till LTG 

Läraren Ulrika Leimar hade under 1960-talet gjort ett antal iakttagelser, som fick henne att 

ifrågasätta dåtidens läsläror. Bland annat reagerade Leimar då hon märkte att en elev med 

lätthet kunde läsa ordet ASTRONAUT, medan ordet VÄV i läseboken var betydligt svårare 

att läsa. Med stor sannolikhet kunde eleven läsa ordet ASTRONAUT, för att han/hon hade en 

förförståelse för ordets innebörd. Däremot ingick ordet VÄV troligtvis inte i elevens 

                                                 
31 Ann-Marie Körling, Kiwimetoden, (Stockholm: Bonnier utbildning, 2006) passim 
32 Ulrika Leimar, Läsning på talets grund, (Lund: LiberLäromedel, 1974) s. 62 ff. 
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ordförråd. Vid denna tid var Leimar involverad i ett naturvetenskapligt projekt för låg- och 

mellanstadiet vid Göteborgs lärarhögskola. Där hade Leimar haft möjlighet till att 

experimentera mera fritt med naturvetenskapliga begrepp och fann det även möjligt att 

överföra det experimentella arbetssättet till läsinlärning. 1968 lämnade Leimar in ett 

försöksverksamhetsförslag till försöks- och demonstrationsskolan i Göteborg och formulerade 

att hon ville ”pröva att lära barn läsa utan att strikt följa en läslära utan i stället bygga på 

barnens eget språk och deras fria personliga skapande”33 Samma år startade Leimar sin 

försöksverksamhet utan traditionella läsläror. Efter läsårets slut kunde Leimar se att elevernas 

läs- och skrivutveckling fortlöpt minst lika bra som vid användning av traditionella läromedel, 

samt att elevernas läs- och skrivlust var betydande. Leimar fortsatte de följande läsåren att 

arbeta med och utveckla LTG-metoden, samtidigt som hon även studerade exempelvis Piaget 

och Vygotskij, som i sin tur gav henne stöd och förankring i teorin.34  

 

4.5 Helhet till del 

I Kursplanen för svenska står det under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad att; ”I 

ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet. Därför kan inte ämnet svenska 

delas upp i moment som bygger på varandra i en given turordning.”35

 

I det gränslösa språkrummet berättar Rigmor Lindö att i Sverige var LTG-metoden 

banbrytande och tog ett stort steg från den behavioristiska skolan. Lindö beskriver LTG-

metoden som ett holistiskt förhållningssätt med analytisk metod, vilket innebär att 

läsinlärningen utgår från helheten. Skriftens innebörd och läsförståelse är i centrum, därefter 

tar sig läraren och eleverna an delarna, d.v.s. stavelser och fonem.36  I likhet med LTG-

metoden har även whole language-teorin ett holistiskt förhållningssätt, där helheten och 

textens innebörd förespråkas och kommunikation är ett av ledorden. Språkutveckling och 

kunskapsutveckling är förenade i whole language-teorins undervisning, då undervisningen till 

stor del sker i kommunikativa sammanhang. Lindö skriver att det är av vikt att utgå från det 

sammanhang som eleven befinner sig i för att erövra skriftspråket och det är just det 

sammanhanget som utgör helheten och grunden för LTG-metoden och för whole language-

teorin.37  

                                                 
33 Leimar, s. 9 
34 Leimar, s. 9 ff. 
35 ”Kursplan för svenska” 
36 Lindö, s. 47 
37 Lindö, s. 16ff. 
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4.6 Möta eleven för att gynna läs- och skrivutveckling 

I grundskolans Kursplan för svenska beskrivs vikten av att utgå från elevens erfarenheter. 

”Skolans uppgift är att med utgångspunkt i elevernas egna kulturella skapande och med 

anknytning till deras läs-, film- och teatererfarenheter låta olika upplevelser, åsikter och 

värderingar mötas. Svenskämnet syftar till att stärka elevernas identitet och förståelse för 

människor med olika kulturell bakgrund.”38

 

Whole language är en utbredd läs- och skrivinlärningsteori på Nya Zeeland, där eleverna 

börjar skolan på sin femårsdag. Redan här möts varje elev individuellt och läraren tar hänsyn 

till elevens förkunskaper och bakgrund. Det är på denna grund läraren bygger vidare, så att 

elevens förståelse vidgas och kunskapen ökar. Läraren hjälper således eleven tillfälligt med att 

ge vägledning, så att det eleven klarar med lärarens hjälp idag klarar eleven själv senare.39 

Utifrån detta tankesätt och med elevens behov och bakgrund i centrum planerar läraren 

språkprogram. Det är av oerhörd vikt att eleven blir bemött på rätt nivå och får arbeta utifrån 

sin utvecklingsnivå för att tycka undervisningen och arbetet är stimulerande, berättar Margit 

Brew.40 Marie M Clay håller med Brew och skriver dessutom även om föräldrarollen i 

samband med läs- och skrivinlärning. Clay menar att det är föredömligt att positivt uppmuntra 

barnens intresse för skriftspråket och deras försök till att läsa och skriva. Däremot utfärdar 

Clay en varning för överambitiösa föräldrar, som allt för hårt driver sina barn i deras läs- och 

skrivinlärning. Det är av vikt att hålla barnens skriftsspråksnyfikenhet och intresse vid liv 

genom att utforska språket tillsammans med barnen, men inte att kväva nyfikenheten.41 

Dessutom vidareutvecklar Clay begreppet om att utgå från elevens erfarenheter. Varje elev 

kommer från olika bakgrund och somliga barn har måhända ett språk som skiljer sig avsevärt 

från skolans språk. I sådana fall anser Clay att det är angeläget att läraren hjälper eleven att 

skapa förbindelser mellan elevens språkkunskaper och skolans utmaningar.42

 

Enligt LTG-metoden är det också betydelsefullt att utgå från elevens tidigare kunskaper och 

erfarenheter, för att möta den enskilde elevens behov. Vid tidpunkten då Leimar skrev 

Läsning på talets grund var skolstarten i Sverige vid 7 års ålder, men författaren presenterar i 

samma bok även ett språkprogram som prövats för förskolan. Leimar uppvisar exempel på 
                                                 
38 ”Kursplan för Svenska”  
39 Lyckas med läsning: Läs- och skrivinlärning på Nya Zeeland (Stockholm: Bonnier utbildning, 2001) s. 8 ff. 
40 Brew, s. 46 ff. 
41 Marie M. Clay, Becoming literate: The construction of inner control, (Portsmouth,N.H.: Heinemann, cop. 
1991), s. 28 ff. 
42 Clay, s. 26 ff. 
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hur LTG kan användas i förskolan och lägger tyngd vid att utgå från barnens erfarenheter, 

som kan ta sig uttryck i när barn i grupp får samtala om något de gemensamt upplevt. 

Samtalet kan ligga till grund för ett meddelande till en annan barngrupp eller en berättelse. 

Förskolebarnen får se att deras tal intar skriftform. När barn i förskolan målar en bild kan 

förskolläraren skriva det som barnet föreslår. Här ges då tillfälle för pedagogen att diskutera 

skriftspråket med barnet utifrån barnets ursprungliga tankar vid skapandet av den målade 

bilden.43 Leimar riktar viss kritik mot de traditionella läslärorna som användes på 1970-talet 

och menar att de läslärorna försvårade det för läraren att möta den enskilde eleven där eleven 

befann sig kunskaps- och erfarenhetsmässigt. Dessutom tenderar eleverna att tvivla på sin 

egen läs- och skrivkompetens och tro att endast somliga ord kopplade till läslärorna, som t.ex. 

MOR, ROR, RAS, VAS, OS och MOS duger, hävdar Leimar.44

 

4.7 Samtalets roll 

”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven [---]. 

 – utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med 

olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera,”45

 

I föregående stycke visade Ulrika Leimar prov på hur ett gruppsamtal på förskolan kan 

resultera i ett skriftligt meddelande eller en berättelse. Leimar anser att det är högst väsentligt 

att en lärare kan tänka sig in i den enskilde elevens språkbruk och därmed relatera elevens 

språk till elevens tänkande. Samtal och öppna frågor rekommenderas av Leimar, för att få en 

föreställning om hur eleven faktiskt tänker och menar. Författaren beskriver vidare att en 

dialog-pedagogisk undervisning möjliggör för samtliga elever att formulera sina tankar, samt 

ta intryck från klasskamrater. Dialogen kan med fördel utgå från någon gemensam upplevelse 

eller konkret iakttagelse. Läraren får en möjlighet att möta varje elev på den nivå där eleven 

befinner sig, för att få förståelse för vad eleven kan och vad eleven bör arbeta mer med. 

Samtidigt i dialogen utgör läraren en vuxenmodell och på så vis kan varje elev ta intryck från 

läraren och utveckla sitt eget språk. Leimar betonar att elevens språk- och begreppsbildning 

sker inom eleven och kan således inte bevittnas av utomstående. Bland det närmsta läraren 

kan komma elevens språk- och begreppsbildning är genom samtalet och elevens texter.46 

Även i whole language-teorin poängteras samtalets betydelse och Margit Brew beskriver att 
                                                 
43 Leimar, s. 52 ff. 
44 Leimar, s. 37 f. 
45 ”Kursplan för svenska” 
46 Leimar,  s. 22-29 
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elever utvecklar sitt språk, då de får möjlighet att använda sitt språk i varierade sociala 

sammanhang. Brew berättar också att i whole language-klassrum är det vanligtvis inte tyst 

och ska inte vara tyst. I ett sådant klassrum ska språket flöda.47 I lyckas med läsning betonas 

åter samtalets betydelse då Lyckas med läsning framhåller att språket reflekterar våra tankar.48  

Detta knyter an till Leimars sätt att beskriva elevers språk- och begreppsbildning, som enligt 

Leimar sker inom eleven och det närmsta läraren kan komma eleven är genom samtal med 

eleven, då elevens inre tankar delvis kan återspeglas i elevens språk.49  

 

4.7.1 Samtalet som grund i praktiken 

”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven [---]. 

- utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att 

anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär,”50 

 

I LTG-metoden har samtalet en stor betydelse då hela konceptet utgår från att elevernas 

samtal ska utgöra stoff i deras läsinlärning. I en samtalsgrupp ska 7-12 elever med olika 

bakgrund och språkliga förutsättningar stimulera varandra och slutligen nå en gemensam 

slutprodukt. Leimar tar tillvara på gruppdynamiken och understryker betydelsen av att en 

elevgrupp tillsammans har ett mer nyanserat ordförråd än en enskild elev. Samtalet tar sin 

utgångspunkt i en händelse, ett experiment eller något annat. Gemensamt formulerar eleverna 

en text, som de ser förvandlas till text när läraren skriver. Leimar betonar vikten av att varje 

mening ska både ljudas och uttalas naturligt. Denna text fortsätter eleverna arbeta och 

laborera med vid några fler tillfällen enligt ett givet mönster, för att slutligen komma till 

ordens minsta delar.51  

 

Även whole language-teorin förespråkar att utgå från upplevelser eller händelser, för att 

bearbeta upplevelserna och berika språket. Brew skriver om samtalets roll för 

språkutvecklingen och beskriver att som komplement till litteraturen och det egna skrivandet 

arbetar en whole language-lärare vanligtvis med upplevelser. Läraren kan exempelvis ta med 

sina elever till en del av skolgården eller en buske för att ”uppleva”. Därefter får eleverna 

gemensamt med läraren sätta ord på vad de har upplevt, d.v.s. sett, hört, luktat och känt. 

                                                 
47 Brew, s. 47 
48 Lyckas med läsning: Läs- och skrivinlärning på Nya Zeeland, s. 10 f. 
49 Leimar 1974, s. 22-29 
50 ”Kursplan för svenska” 
51 Leimar, s. 86-102 
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Eleverna kan med fördel skriva och måla om det de upplevt.52 Whole language-teorin 

använder sig dessutom i stor utsträckning av och främst av samtalet som verktyg för att 

bearbeta, och resonera kring litteratur på vägen till erövring av skriftspråket, vilket är en 

viktig skillnad mot LTG-metoden. Lyckas med läsning beskriver att i den Nya Zeeländska 

skolan är det vanligt med gemensam läsning där läraren läser högt för en grupp elever. En text 

kan med fördel läsas flera gånger och det är av vikt att eleverna ser såväl text som bilder 

tydligt. Den gemensamma läsningen inrymmer samtal före, under och efter läsningen. 

Eleverna diskuterar tillsammans med läraren vilka förväntningar de har på boken och 

analyserar efter hand innehållet. Målet är alltid att eleverna ska förstå innehållet i den lästa 

texten, men lässtrategier och olika grundregler inom skriftspråket uppmärksammas också. 

Samtalet utgör en mycket central del i whole language-teorin.53

 

4.8 Lärarens roll för att främja läs- och skrivutveckling 

”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven [---]. 

– utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel”54

 

I en skola som arbetar enligt whole language-teorin är lärarens roll att handleda och positivt 

uppmuntra eleverna.55 Detsamma menar Leimar är lärarens roll i enlighet med LTG-metoden. 

Leimar förtydligar ämnet och menar att lärarens roll som kunskapsförmedlare inte är aktuell i 

LTG, snarare ska läraren vara den person som hjälper eleven när han/hon lär sig någonting 

själv. Dessutom tillägger Leimar att läraren måste vara väl förtrogen med läsningens natur, så 

att läraren kan möta elevernas behov och välja ut lämpliga övningsmoment för eleverna. En 

bra egenskap hos en lärare är fantasi och flexibilitet, så att han/hon kan fånga upp någonting 

som händer här och nu och nyttja uppslaget konkret, för att sätta in undervisningen i ett för 

eleverna meningsfullt, enhetligt sammanhang.56 Även Lyckas med läsning menar att det är 

viktigt att läraren är flexibel. Då en elevs stödbehov ideligen växlar inom olika områden, 

väljer författarna till Lyckas med läsning att poängtera att läraren bör vara flexibel och se hur 

mycket eller lite stöttning varje elev behöver på olika områden. En lärare bör också skapa 

goda förutsättningar för samtliga elever att utveckla sin läs- och skrivkompetens, genom att 

uppmärksamma elevernas inställning till läsning och se till elevernas språkliga förmåga. 

                                                 
52 Brew, s. 50 f. 
53 Lyckas med läsning: Läs- och skrivinlärning på Nya Zeeland, s. 69 ff. 
54 ”Kursplan för svenska” 
55 Lyckas med läsning: Läs- och skrivinlärning på Nya Zeeland, s. 29 
56 Leimar, s. 50 f. 
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Läraren bör även gå in med den inställningen att somliga elever raskt erövrar skriftspråket 

medan andra elever behöver delta i en rad olika läs- och skrivaktiviteter innan de visar tydliga 

framsteg inom sin läs- och skrivutveckling.57 Ett sätt att skapa goda förutsättningar för läs- 

och skrivutveckling är att se till att eleverna omges av böcker och läs- och skrivverktyg, så 

som varierad litteratur dator, pennor och papper.58

 

4.9 Litteraturens roll i undervisningen 

”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven [---]. 

- utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen 

hand och av eget intresse [---]. 

- får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och 

författarskap från olika tider och skilda former från Sverige, Norden och andra delar 

av världen,”59 

 

I whole language-teorin har litteratur en mycket stor betydelse, då litteratur utgör underlag i 

elevernas läs- och skrivinlärning. Författarna till Lyckas med läsning anser att eleverna 

dagligen ska mötas av ett överflöd av varierad litteratur. Skolmiljön ska vara fylld av såväl 

faktatexter som skönlitteratur, då Lyckas med läsning menar att varierad litteratur är en viktig 

grund för att elever ska bli goda läsare och skrivare. Eleverna ska varje dag bli bjudna på 

högläsning, men även ges tillfälle att läsa själv och tillsammans med andra, detsamma gäller 

för elevernas skrivande. Läraren i ett whole language-klassrum arbetar aktivt med att 

diskutera texter med eleverna, genom att uppmärksamma ledtrådar i läsningen, påvisa hur 

eleverna kan känna igen olika typer av texter så som poesi och rim. Dessutom samtalar elever 

och lärare kring vad som utmärker tidningsartiklar och hur eleverna kan finna information i 

faktatexter. I böckernas värld får eleverna möjlighet att stifta bekantskap med andra kulturer 

och miljöer, som sedan också får ingå som underlag i samtal eller för elevernas skrivande. 

Författarna till Lyckas med läsning menar även att det är av vikt att eleverna själva ser sig som 

läsare, för att få självförtroende och därigenom erövra skriftspråket och göra kunskapen till 

sin egen. Positivt uppmuntrande är en ledstjärna i whole language-teorin. När läraren ser 

eleven som läsare och eleven själv uppfattar sig själv som läsare, samtidigt som läraren också 

tror på eleven, vågar även eleven utmana sig själv i sin läsning. Lyckas med läsning menar att 

                                                 
57 Lyckas med läsning: Läs- och skrivinlärning på Nya Zeeland, s. 29 
58 Lyckas med läsning: Läs- och skrivinlärning på Nya Zeeland, s. 12 
59 ”Kursplan för svenska” 
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det är elevens risktagande som hjälper eleven vidare i hans/hennes läs- och skrivutveckling 

och att detta sätt att läsa utvecklas till lässtrategier.60 Också Ulrika Leimar förespråkar att 

elever får tillgång till varierad litteratur och hänvisar till sagoböcker, bilderböcker samt inlästa 

böcker att lyssna på, som komplement till LTG-metoden, vilket är en viktig skillnad mot 

whole language, som istället för komplement ser litteratur som underlag. Dessutom menar 

Leimar att elever som arbetar enligt LTG-metoden även måste träna att läsa okänd text, som 

inte bygger på deras eget tal.61 Marie M. Clay är enig med Leimar och hävdar att de texter 

som eleverna själva varit delaktiga i och konstruerat, där barnets tal och erfarenheter ligger till 

grund är lättare för barnet att läsa än okänd text. Detta eftersom barnet kan förutse i tanken 

vad som kommer härnäst, även om barnet inte kommer ihåg de exakta orden. Det här 

”naturliga skriftspråket” ligger nära barnets eget språk. Men Clay menar att barnet även måste 

läsa text i böcker, då de texterna har en annan form.62   

 

 4.10 Uppföljning och utvärdering – Running record 

I whole language utförs regelbundet lästester, som utgår från elevers läsning. Läraren gör en 

analys utifrån testet, som visar vad eleven bör arbeta mer med. Whole languages 

uppföljnings- och utvärderingsprogram kallas running records och är obligatorisk kurs på Nya 

Zeeländska lärarutbildningar. Läraren observerar sina elever regelbundet i det vardagliga 

skolarbetet. Nästan dagligen bör läraren observera en elevs läsbeteende och nedteckna i ett så 

kallat running records-protokoll. Varje protokoll är individuellt och visar bl.a. vilka strategier 

eleven använder i sitt läsande. När en lärare ska fylla i protokollet för en elev väljer läraren en 

bok med vad läraren finner är lämplig svårighetsgrad för eleven. Läraren antecknar om 

han/hon valt en lätt- medel eller svårläst bok samt om texten är känd eller okänd för eleven. 

Medan eleven läser antecknar läraren på eget papper hur eleven läser. Rätt avkodade ord 

bockas av. Fellästa ord protokollförs, likadant om eleven läser om ett ord eller självkorrigerar 

sig. Eleven kanske hoppar över ett ord eller ersätter ordet med att annat ord o.s.v. I princip allt 

protokollför läraren. Läraren ställer sig frågor som; är eleven villig att ta risker? Eller tar 

eleven hjälp av ledtrådar? Ett sådant här lästest tar ca 5 minuter. Läraren gör en uträkning 

genom att dela antalet lästa ord med antalet fel, som resulterar i en procentsats som visar hur 

många procent som eleven läst rätt.63  När läraren sedan analyserar protokollet är det 

nödvändigt för läraren att fundera på om eleven ser ett innehåll i texten? Dessutom tittar 
                                                 
60 Lyckas med läsning: Läs- och skrivinlärning på Nya Zeeland, s. 67-93 
61 Leimar, s. 49 
62 Clay s. 91 
63 Brew, s. 58 ff. 
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läraren på om eleven nyttjar sin kunskap om språkliga mönster, relationen mellan bokstäver 

och ljud, skrivregler och om eleven använder sig av självkorrigering. Utifrån analysen av 

protokollet ser läraren vad eleven ska arbeta vidare med i sin läsutveckling.64  

 

4.10.1 Reading recovery 

I whole language finns ett specialundervisningsprogram, för de elever som behöver stärka sin 

läsförmåga. Marie M. Clay har medverkat till att arbeta fram specialundervisnings-

programmet Reading recovery. Sedan i början av 1980-talet har programmet använts över 

hela Nya Zeeland, dessutom har ett flertal länder köpt det copyright-skyddade 

specialundervisningsprogrammet. Läs- och skrivundervisningen i Nya Zeeland beskrivs ofta 

som vågor, där skolstarten med dess första läs- och skrivundervisningen betraktas som den 

första vågen. Strax före varje elevs sexårsdag får eleven genomgå det så kallade ”six-years-

net” som är en utvärdering av elevens läs- och skrivutvecklingsframsteg. Även detta 

”sexårsnätet” är framtaget av Clay. Om eleven inte gjort de förväntade framstegen fångas 

eleven upp och får genomgå en andra våg. Eleven remitteras till en reading recovery-lärare. I 

cirka 12-15 veckor får eleven extra läsundervisning, för att stärka sin läsförmåga. På reading 

recovery-lektionerna används de första veckorna endast bekant material, d.v.s. litteratur som 

eleven mött tidigare. Lektionerna varar ungefär 30 minuter och följer en rutin. Elevens 

föräldrar får alltid information om reading recovery-programmet och ska finnas till hands för 

barnet så att hon/han kan läsa sin läxa tillsammans med någon av föräldrarna. Endast 1 % av 

Nya Zeelands elever erbjuds därefter en tredje våg av specialundervisning.65

 

4.10.2 Synliggöra kunskap 

Leimar som utgår från elevernas tal i läsundervisningen anser att de traditionella läslärorna 

med ord som MOR och OS kan användas i diagnostiskt syfte.66 Vidare skriver Leimar att när 

elever i grupp skapat gemensam text enligt LTG-metoden och en enskild elev sedan efter ett 

antal moment kommit ner till delarna i texten och lyckats tyda ett enskilt ords stavelser och 

fonem får eleven lägga detta ord i en ordlåda. Ordlådan blir ett slags bevis på vad eleven kan.  

Leimar visar även upp individuella bokstavskontoller, som utförs minst en gång per månad 

med varje elev. Eleven ska identifiera lösa bokstäver och berätta deras bokstavnamn samt 

ljud. Läraren ”samlar” alla de bokstäver som eleven kan benämna vid både namn och ljud. 

                                                 
64 Lyckas med läsning: Läs- och skrivinlärning på Nya Zeeland, s. 47-65 
65 Brew, s. 62-69 
66 Leimar, s. 49 
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Därefter uttalar läraren ljud för en bokstav i taget och eleven ska peka på rätt bokstav. De 

bokstäver som eleven kan känna igen såväl visuellt som auditivt för läraren in i en tabell, 

medan eleven istället textar in bokstäverna i en bokstavsbok. 

 

4.11 Reflektera över sin läs- och skrivutveckling 

”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven [---]. 

– förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär 

sig att både på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande 

och språkliga färdigheter för att bilda och befästa kunskaper.”67 

 

Leimar beskrev i ett tidigare stycke att eleverna efter utfört bokstavstest, får sätta in de 

bokstäver de kan i en bokstavsbok. Eleven får genom bokstavstestet och bokstavsboken känna 

tillfredställelse över vad eleven lärt sig, då testet och boken synliggör elevens nya framsteg.68 

När elever enligt LTG-metoden gemensamt skapat en text, som de därefter läst och arbetat 

fram till de minsta delarna, får eleverna enskilt skriva ordkort med de ord som de kan. Dessa 

ordkort stoppas sedan ner i alfabetisk ordning i elevens ordsamlingslåda. Även dessa kort och 

ordlådor menar Leimar är ett sätt att tydliggöra vad eleverna lärt sig. Eleverna kan ibland få i 

uppgift att ta fram sin ordlåda, för att sätta ihop meningar av korten.69  

 

Elever i ett whole language-klassrum diskuterar dagligen sin läsning tillsammans med sin 

lärare och sina klasskamrater i samband med exempelvis gemensam läsning. De diskuterar 

som tidigare nämnt i studien bl.a. nya ord, språkets grundregler och ledtrådar i läsningen. 

Genom att medvetandegöra eleverna om ledtrådar i läsningen samt hjälpa eleverna att finna 

litteratur på rätt läsnivå som eleverna kan knyta an till, kan eleverna även självkorrigera sin 

egen läsning. Självkorrigeringen fungerar som en start i elevernas egen självvärdering. Ännu 

ett sätt att introducera självvärdering är när läraren har utvärderingssamtal kring läs- och 

skrivutveckling med en elev. De frågorna som då läraren ställer bör eleven börja ställa sig 

själv. Eleven behöver reflektera över varför han/hon läser vissa texter, vad han/hon lär sig av 

det lästa, har han/hon lärt sig något nytt, vad gör eleven när han/hon inte förstår och andra 

liknande tankar. Författarna till Lyckas med läsning rekommenderar loggböcker där eleverna 

kan skriva sina reflektioner. En elevs egen utvärdering samt lärarens tester/utvärdering av 

                                                 
67 ”Kursplan för svenska” 
68 Leimar, s. 108 
69 Leimar, s. 102 
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eleven samlas i en samlingsmapp som kallas portfolio. Portfolion visar på sikt tydliga 

framsteg som eleven gör. I enlighet med whole language-teorin synliggörs vad eleverna kan, 

men även processen till ny kunskap förtydligas. 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
70 Lyckas med läsning: Läs- och skrivinlärning på Nya Zeeland, s. 62 ff. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Reflektion av studien i korthet 

Syftet med studien har varit att studera whole language-teorin och LTG-metoden, samt deras 

bakomliggande idéer, för att urskilja de olika teoriernas likheter och olikheter.  Studien har 

påvisat att LTG-metoden och whole language-teorin har en rad likartade beröringspunkter. 

Jag har funnit att såväl LTG-metoden som whole language-teorin har inspirerats av liknande 

tankar gällande att elevens språk reflekterar hans/hennes tankar. Med det synsättet sätter både 

LTG-metoden och whole language-teorin stort värde på elevernas kommunikativa förmåga 

och lyfter fram samtalets roll, för elevernas språkutveckling i såväl tal som skrift. Både LTG-

metoden och whole language-teorin intar även ett holistiskt förhållningssätt där 

undervisningen bör utgå från elevernas bakgrund och erfarenheter. Dessutom förordar både 

LTG-metoden och whole language-teorin att tillgång till litteratur är av stor betydelse för 

elevernas läs- och skrivutveckling. Kontroll av vad eleverna kan och att synliggöra deras 

kunskap är också viktiga bitar i läs- och skrivutvecklingsprocessen menar både LTG-metoden 

och whole language-teorin.  

 

Studien har även påträffat åtskilliga olikheter mellan LTG-metoden och whole language-

teorin. LTG beskrivs som en metod med praktisk tillämpning. Whole language beskrivs som 

en teori. Med whole language-teorins grunddrag i huvudet kan teorin tillämpas praktiskt på en 

mängd vis, anser jag. I studien har det getts exempel på tillämpningar av whole language 

genom att studera beskrivningar av whole language-teorin i Nya Zeeländska skolan, samt 

genom att studera svenska varianter som Listiga räven-projektet och Kiwimetoden. Givetvis 

kan även LTG-metoden tillämpas på olika vis, men det är dock en metod med tydliga ramar 

för hur läraren ska gå från helhet till del. 

 

Både Kiwimetoden och Listiga räven-projektet är grenar under whole language-teorins 

parasoll genom att de har försvenskat whole language-teorin. Deras gemensamma 

beröringspunkter är bl.a. varierat stort utbud av litteratur, samtalets betydelse och att bygga på 

elevernas förförståelse. Deras särdrag i jämförelse med varandra tar sig i uttryck i exempelvis 

Listiga rävens täta bibliotekskontakt, samt Kiwimetodens ”fråga 3”. 
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5.1.1 Litteratur och metareflektion 

Litteraturen har stor betydelse för både whole language-teorin och LTG-metoden, men i 

whole language-teorin har litteraturen en mer central plats än i LTG-metoden. I LTG-metoden 

ses litteraturen enbart som ett komplement till LTG-metoden. I whole language-teorin 

förespråkas att varierad litteratur ska ligga som grund för samtal gällande språket och dess 

grundregler, samt för att finna ledtrådar till läsningen i text och bilder. Samtidigt skapar 

litteraturens innehåll möjligheter till kulturella utbyten och reflektioner, som whole language-

teorin tillvaratar.  

 

När det gäller att reflektera över sitt eget lärande, men även över lästa texter har whole 

language-teorin kommit längre än Leimar. Leimar förespråkar utbyte av erfarenheter som 

stoff till läsinlärning, samt att elevernas erövrade kunskaper i form av lärda bokstäver 

synliggörs. Whole language-teorin lyfter även fram processen till inlärning och ber eleverna 

reflektera över såväl erövrade kunskaper som deras inlärningsprocess.  

 

5.1.2 Förankring i kursplan för svenska 

Målet med studien har varit att göra en komparativ studie mellan whole language-teorin och 

LTG-metoden, för att undersöka vilken av dem som är tydligast förankrad i kursplanen för 

svenska. I kursplanen för svenska lyfts kommunikationens betydelse, då kursplanen menar att 

elever erövrar kunskap via språket, samt gör kunskapen synlig och hanterbar via språket.71 

Utifrån denna studie som utförts menar jag att såväl LTG-metoden som whole language-

teorin kan förankras i kursplanen för svenska gällande den kommunikativa delen, då både 

LTG-metoden och whole language-teorin samtycker med kursplanen. Leimar menar att en 

elev måste själv aktivt delta i sitt eget lärande genom att få möjligheten att själv formulera 

sina egna iakttagelser med hjälp av sitt eget språk.72 Brew förklarar betydelsen av att eleverna 

får använda sin kommunikativa förmåga, för att nå goda kunskapsresultat. Dessutom 

poängterar Brew att om elevernas språkkompetens får växa genom kommunikation kan det 

även ge en positiv bieffekt som medför att elevbråk minskar, eftersom eleverna kan lösa 

konflikter med ord. 

 

Kursplanen för svenska lägger stor vikt vid litteratur i svenskundervisningen och menar att 

litteratur har betydelse för den personliga identiteten och tillägger vidare som mål att sträva 

                                                 
71 ”Kursplan för svenska” 
72 Leimar, s. 22 
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mot att elever bl.a. ska uppmuntras till att läsa litteratur för att få lust till lärande. Andra mål 

att sträva mot är att elever ska kunna läsa och tolka varierade litterära texter samt få möjlighet 

att läsa texter från olika tider och olika länder, för att förstå kulturell mångfald. Kursplanen 

för svenska behandlar även reflektionens betydelse och har som mål att sträva mot att elever 

ska få förståelse för hur de lär sig och därmed reflektera över sitt eget lärande, så att de kan 

använda sina erfarenheter, för att erövra nya kunskaper.73 Brew lägger stor vikt vid att 

eleverna i ett whole language-klassrum ska ”lära sig att lära” och menar att det är lärarens 

uppgift att inspirera eleverna till att utveckla en glädje för språket. Samtidigt som eleverna 

läser och skriver hjälper läraren eleverna med att finna ledtrådar och strategier som eleverna 

kan använda sig av för att gynna sitt lärande.74

 

I och med litteraturens centrala plats, samt den metareflektion som whole language-teorin 

förordar, kan whole language-teorin bäst förankras i kursplanen för svenska, då kursplanen 

för svenska betonar litteraturens och reflektionens betydelse.75 Även LTG-metoden 

överrensstämmer med kursplanen för svenska, då LTG ser på språket som en helhet, påpekar 

vikten av att utgå från elevernas erfarenheter, låter eleverna sätta ord på tankar och känslor i 

samtal, samt erbjuder eleverna litterära upplevelser, men dessa delar har även whole 

language-teorin tagit fasta på.  

 

5.2 Kritisk granskning 

När jag kritiskt granskar LTG-metoden ställer jag mig frågor som t.ex., blir elevernas värld 

liten då så pass stor del av läs- och skrivundervisningen utgår från elevernas eget tal, d.v.s. 

inryms tillräcklig kulturell mångfald i läs- och skrivutvecklingen? Är det vissa elevers tal som 

styr läsning på talets grund eller deltar alla elever lika aktivt? Likadant ställer jag mig frågan 

om whole language-teorin och undrar om somliga elever är mer aktiva än andra att delta i 

litteratursamtal? I Listiga räven-projektet berättar författarna att eleverna varje dag får berätta 

någon saga, något de varit med om eller berätta om en bild, för att ge samtliga elever en 

möjlighet att våga prata.76 Det kan vara en bra väg att gå för att alla elever ska våga ta plats i 

ett samtal, anser jag. 

 

 
                                                 
73 ”Kursplan för svenska” 
74 Brew, s. 46 f.  
75 ”Kursplan för svenska” 
76 Alleklev, Lindvall, s. 18 
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5.3 Behavioristisk bokstavskontroll? 

Leimar diskuterar kontrollen av elevernas bokstavskunskap. Leimar frångår helheten i 

bokstavstestet och utgår i testet från de allra minsta delarna i språket, d.v.s. bokstäverna och 

deras fonem.77 I Leimars bokstavskontroll kan de behavioristiska teorier som Åkerlund 

skriver om urskiljas.78 I bokstavstest enligt LTG-metoden ger läraren stimulus i form av lösa 

bokstäver till eleven. Eleven förväntas kunna avge respons i form av de rätta bokstävernas 

namn och de rätta bokstavsljuden. Läraren protokollför därefter om eleven klarade uppgiften 

eller inte.79 Visserligen har eleverna upptäckt bokstäverna då de i ett sammanhang har 

bearbetat texter utifrån deras eget tal, men i bokstavskontrollsituationen tenderar bokstäverna 

att behandlas lösryckt. Frågan är om Leimar till viss del var tvungen att vila på behavioristisk 

grund, för att hennes läsinlärningsmetod inte helt skulle förvisas, då hon var så tidig med sin 

LTG-metod. 

 

Vår nuvarande kursplan för skolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) har tydliga 

influenser av Vygotskijs teorier. Anmärkningsvärt är att vid den tidpunkt då Leimar inledde 

sin försöksverksamhet att lära elever läsa utan traditionell läslära var Vygotskijs tankar om 

språk och tänkande knappt kända i västvärlden. Trots detta har Leimar tydliga utgångspunkter 

som överrensstämmer med Vygotskijs språkforskningsteorier, som behandlar sociokulturellt 

lärande.  

 

5.4 Smith och Clay under samma parasoll trots olikheter 

Både Smith och Clay är personer som starkt påverkat whole language-teorin med deras 

forskning och arbete inom läs- och skrivutveckling. Smith och Clays skilda åsikter om tester 

är påtaglig. Smith hävdar att tester som har till uppgift att tidigt identifiera elever med 

lässvårigheter kan orsaka stor ångest hos de elever som har läsproblem. Eleverna kan känna 

sig ”stämplade” och begära utträde från de läskunnigas förening. Smith menar att dessa elever 

som blir ”stämplade” som dåliga läsare riskerar att bli sämre läsare och problem kan uppstå 

som annars aldrig skulle ha uppkommit.80 Clay är istället den som gått i bräschen för whole 

language-teorins utvärderingsprogram och som enligt Brew arbetat fram ”The Six Year Net”, 

som är ett test för elever som gått cirka ett år i skolan samt specialundervisnings-programmet 

                                                 
77 Leimar s. 104 ff. 
78 Åkerlund, s. 8 ff. 
79 Leimar, s. 104 ff. 
80 Smith, s. 156 ff. 
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Reading recovery.81 Frågan är om Clays idéer gällande regelmässiga, systematiska tester 

utgör en snäv riktning under whole language-teorins parasoll, som snarare utgör dess egen 

begränsning. Smiths och Clays skilda åsikter visar att under whole language-teorin ryms flera 

divergerande synsätt, men det är också det som är fascinerande med whole language-teorins 

parasoll.  

 

Samtidigt har jag även funnit vissa gemensamma beröringspunkter i Smiths och Clays åsikter 

om tester. Det är framför allt den tidiga identifieringen av lässvårigheter som Smith motsätter 

sig. I den frågan instämmer Clay. Clay förklarar varför det inte är lämpligt att erbjuda elever 

strax efter skolstart specialundervisning trots att de är sena i sin läs- och skrivutveckling. 

Eleverna bör få ett år på sig att socialt finna en plats i skolan, då det sociala samspelet är en 

viktig del för att lyckas i skolan. Dessutom kan elevernas språkerfarenheter variera beroende 

på hur deras tid i förskolan bedrivits, då menar Clay att det kan vara sunt att låta eleverna 

insupa skolans värld ett år, för att se hur elevens läs- och skrivkompetens utvecklas.82 Smith 

anser att elever som ”stämplas” som dåliga läsare ofta får genomgå ljudmetoden och blir 

berövade meningsfull läsning.83Även Clay inser vikten av att erbjuda eleverna meningsfull 

läsning. Clays reading recovery-program följer en rutin som tar sin utgångspunkt i elevens 

kunskapsnivå och där lärarens strävan är att inspirera eleven till läsning, genom att 

exempelvis samtala om en boks bilder. För att elevernas läs- och skrivundervisning ska 

upplevas meningsfull får eleven utgå från nivåanpassad litteratur och han/hon får uppmuntran 

från läraren för framgångsrika lässtrategier.84  

 

5.4.1 Smith och Clay i relation till svensk praktik 

I Listiga räven beskrivs en metod för läs- och skrivinlärning, utan regelbundna tester och 

kontroller. Elevernas berikade kunskaper uppmärksammas genom elevernas återberättelser av 

böcker och dramatiseringar av texter, samt att läraren ser till helheten av elevernas texter och 

rättar stavningsfel tillsammans med eleverna utan bockar eller understrykningar. Alleklev och 

Lindvall hänvisar i Listiga räven till Clay.85 Dock finns märkbara likheter mellan Smith och 

Listiga räven, då Smith har en mer öppen attityd till läsningens natur. Kiwimetoden hänvisar 

varken till Clay eller till Smith. Däremot redogör Körling för kartläggning av elevernas 

                                                 
81 Brew, s. 62 ff. 
82 Clay, s. 324 f. 
83 Smith, s. 157 
84 Brew, s. 66 ff. 
85 Alleklev, Lindvall. passim 
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läsning, som kan förknippas med Clays idéer.86 Min uppfattning är att Listiga räven-projektet 

har en mer öppen attityd till läs- och skrivinlärning än Kiwimetoden. 

 

5.5 Avslutande ord 

Det är av vikt att inte vara metodfixerad, dock bör varje lärare vara förtrogen med läs- och 

skrivinlärningsteorier. Lärarens metodval för läs- och skrivinlärning skall vara ett genomtänkt 

val som förankras i teorier. 

 

Studien har påvisat en rad olikheter och likheter mellan whole language-teorin och LTG-

metoden. Dessutom kan såväl whole language-teorin som LTG-metoden förankras i 

kursplanen för svenska. Dock har whole language-teorin starkare fäste i kursplanen, då whole 

language-teorin betonar litteraturens betydelse för läs- och skrivinlärning, samt behandlar 

elevernas reflektion under deras inlärningsprocess och erövrade kunskapsmål. Då whole 

language-teorin och LTG-metoden har en rad likheter samt utgår från liknande influenser som 

exempelvis Vygotskij och Piaget, vill jag avslutningsvis antyda att LTG-metoden skulle 

kunna vara en del eller en riktning under whole language-teorins parasoll.  

 

För vidare forskning inom samma tema kan det vara intressant att studera Vygotskijs 

språkforskningsteorier samt synen på språket som ligger bakom whole language-teorin och 

LTG-metoden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Körling, passim 
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