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Abstract 

 
The aim of this work has been to examine the learning-to-read-methods in a historical 

perspective, and through interviews with teachers examine how various focuses in the teacher 

training, new research and contemporary variables influences their practice. This work is 

based on interviews with four teachers in different ages who during different periods, between 

the 1950: s and until today, have been active teachers in Swedish schools.    

 

The teaching to read has high priority in school's everyday existence and it has been different 

methods during these years that has been used and focused, for instance the sound method, the 

LTG-method, the Witting-method and the Whole Language-method.    

 

The result of the survey shows clearly that school during these decades has undergone big 

changes, above all because of society's changed economy and new life relations but also 

because of new research and new learning-to-read-methods. Despite new methods introduced 

the latest time, the result shows that every one of the four teachers still uses the sound-method 

because they think this is the best. One despite this they have different opinions on literacy 

and what makes this ability, perhaps above all because of the fact that they been trained 

during different periods.   

 

A conclusion that can be drawn on the basis of the material is that there have been changes 

both in the teacher training programs and in the school's world, and despite this all four 

teachers still work with the very oldest learning-to-read-methods. Does that mean that the 

sound-method is the best method?   
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Sammandrag 

 
Syftet med detta examensarbete har varit att belysa läsinlärningsmetoder i ett historiskt 

perspektiv, samt att genom intervjuer med lärare undersöka hur olika fokus i 

lärarutbildningen, syn på läsinlärning, forskning och samtid påverkar undervisningen. 

Examensarbetet grundar sig på intervjusamtal med fyra lärare i olika åldrar som under olika 

tidsperioder, mellan 1950-talet och fram till idag, varit verksamma lärare i den svenska 

skolan.  

 

Läsundervisning har hög prioritet i skolans vardag och det finns olika läsinlärningsmetoder 

som under dessa år vuxit fram och gjort intåg i skolans värld, bland annat ljudmetoden, LTG-

metoden, Wittingmetoden och Whole Language-metoden.  

 

Resultatet av undersökningen visar tydligt att skolan under dessa decennier har genomgått 

stora förändringar, framför allt på grund av samhällets förändrade ekonomi och nya 

levnadsförhållanden men också på grund av nya forskningsrön och nya läsinlärningsmetoder. 

Trots de många läsinlärningsmetoder som lanserats under 1900-talets senare hälft, visar 

resultatet att alla de fyra lärarna fortfarande använder sig av ljudmetoden som grund, då de 

tycker att den fungerar bäst. De har dock olika syn på läsinlärning och på hur läsförmågan 

utvecklas, kanske framför allt på grund av att de utbildats under olika tidsperioder. 

 

En slutsats som kan dras utifrån materialet är att förändringar har skett både i 

lärarutbildningen och i skolans värld och trots detta arbetar de fyra lärarna fortfarande med en 

av de äldsta läsinlärningsmetoderna. Kan det då betyda att ljudmetoden är den bästa metoden? 

 

Nyckelord: läsinlärning, ljudmetoden, läsundervisningshistorik, lärarutbildning 
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1. Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 

 
Läskunnigheten har en lång tradition och historia i Sverige, något vi kan tacka kyrkan för, 

som i och med 1686 års kyrkolag, krävde allmän läskunnighet bland befolkningen i Sverige. 

Läskunnigheten kontrollerades då av biskopar och präster, genom så kallade husförhör och 

allt fler av befolkningen behärskade så småningom läsning. På 1800-talet räknar man med att 

75-80 procent av Sveriges vuxna befolkning var läskunniga och idag, år 2007, anses Sverige 

ha en hundraprocentig läskunnighet, bland innevånare över femton år.1  

 

Jag har alltid varit fascinerad av läs- och skrivinlärning och av hur jag som lärare kan arbeta 

och undervisa för att underlätta denna process för eleverna. I samband med mitt intresse för 

historia väcktes tanken att genom examensarbetet studera läsinlärningsmetoder i ett historiskt 

perspektiv, från 1950-talet till idag, då jag är övertygad om att vår undervisningshistoria 

påverkar oss mer än vad vi är medvetna om.   

 

Läsinlärningsmetoderna är många och de flesta lärare har sitt eget sätt att arbeta på, men hur 

går det till att hitta sitt eget arbetssätt som lärare? Har metoden något med samtiden att göra 

och hur kan det till exempel komma sig att de allra flesta lärare än idag använder sig av 

ljudmetoden? Kan det också vara så att det inte har så stor betydelse vilken metod man 

använder bara man är en bra lärare? 

 

 

1.2 Syfte 
 
Huvudsyftet med detta arbete är att belysa läsinlärningsmetoder i ett historiskt perspektiv, för 

att på detta sätt kunna ge en bild av hur och varför man idag undervisar elever som man gör. 

Syftet med detta arbete är också att genom intervjuer med lärare som utbildat sig och arbetat 

som lärare under olika tidsperioder kunna belysa hur olika fokus i lärarutbildningen när det 

gäller läsinlärning, samt forskning och samtid påverkar hur undervisningen gestaltar sig. 

 

 

                                                 
1 Längsjö, Eva & Nilsson, Ingegärd, Att möta och erövra skriftspråket. Lund: 2005, s. 27-29 
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1.3 Frågeställningar 

 
- Hur har läsundervisningen gestaltat sig de senaste fem till sex decennierna? 

- Hur har läsundervisningen påverkats av traditioner, nya forskningsrön, fokus i 

lärarutbildningen och aktuella läsinlärningsmetoder? 
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2. Litteraturgenomgång 
 
 
2.1 Vad är läsning? 

 
Läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid 

och omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: 

avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen 

skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God 

läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl.2 

 

 

2.2 Skriftspråkets betydelse 

 
Kraven på läsförmåga har förändrats över tid. I takt med att Sverige på ganska kort tid, gick 

från jordbrukarsamhälle till modernt industrisamhälle ändrades läskunnighetens betydelse. Vid 

mitten av 1900-talet kunde befolkningen genomgå nioårig grundskola och därefter få 

anställning, idag går de flesta människor minst tolv år i skolan och måste många gånger 

därefter tillägna sig en högskoleutbildning för att vara attraktiva på arbetsmarkanden. Det som 

runt 1950-talet, i industrier och jordbruk gick från ”mun till mun”, går idag via skrift och 

papperskopior.3  

 

Men det är inte enbart i arbetslivet som skriftspråket och läskunnigheten har fått ökad 

betydelse, även i vardagslivet behöver man i Sverige idag kunna läsa. Mycket skriftlig 

information passerar vårt synfält under en dag, behärskar man inte läsningen kan det på sätt 

och vis vara handikappande. Det anses också att man för att kunna delta aktivt i ett 

demokratiskt samhälle bör kunna läsa.4 Genom kunskapen om de små ”svarta krumelurernas” 

betydelse kan man tolka och komponera egna texter och på detta sätt öppnas nya 

kommunikationsvägar, något som ingen människa borde behöva leva utan.5  

 

 

 

 

 

                                                 
2 Elbro, Carsten, Läsning och läsundervisning. Stockholm: 2004, s. 18 (Nationalencyklopedin, 2003) 
3 Längsjö, Nilsson, s. 12 
4 Längsjö, Nilsson, s. 14 
5 Björk, Maj & Liberg, Caroline, Vägar in i skriftspråket. Stockholm: 2001, s. 22 
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2.3 Barns möte med skriftspråket 

 

I takt med att skriftspråket fick en ökad betydelse i samhället, började det också att nå ut till 

fler människor. Vid tidigt 1900-tal, var barns kontakt med det skrivna språket knapphändigt, 

bibeln och katekesen var i princip de enda skriftkällorna som de då kom i kontakt med, 

möjligtvis kom också tidningen någon gång per vecka. Det ansågs att barnen skulle lära sig 

läsa i skolan, inte i hemmet.6 

 

Runt 1950-talet hade barns kontakt med skriftspråket ökat, tidningar blev efter kriget allt 

vanligare och fler och fler läste böcker. I och med urbaniseringen bodde allt fler människor i 

städer och där var skriftspråkets flöde mer effektivt.7 

 

Dagens samhälle ser annorlunda ut. Barn som växer upp idag, oavsett om de bor på landet eller 

i staden, möter skriftspråk mycket tidigt, i böcker, tidningar, på mjölkkartongen mm. Dagens 

föräldrar uppmanas redan på BB att läsa mycket för sina barn, då tidig stimulering påverkar 

skriftspråksinlärningen. Fortfarande anses skolan ha huvudansvaret för barns läsinlärning men 

idag är många hem genom sin inställning och tillgång på litteratur och skriven text en given 

samarbetspartner. Men trots att utvecklingen har gått mycket framåt sedan 1900- talets början 

och mitt och fastän de flesta barn idag möter skriftspråket överallt, så är kunskapsspridningen 

hos de 7-åringar som börjar skolan fortfarande stor.8  

 

 

2.4 Teorier och kunskapssyn 

 
Teorierna kring barns inlärning är många och olika forskare har kommit fram till olika saker, 

hur man ser på språkinlärning har dock sin grund i både människosyn, språksyn och 

kunskapssyn.9 

 

Kognitivism och konstruktivism – Den schweiziske utvecklingspsykologen Jean Piaget är den 

främste förespråkaren för detta perspektiv, då han ansåg att barn lär sig de saker som de är 

                                                 
6 Längsjö, Nilsson, s. 14 
7 Richardsson, Gunnar, Svensk utbildningshistoria. Lund: 2004 s. 97 
8 Längsjö, Nilsson, s. 14 
9 Längsjö, Nilsson, s 131 
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biologiskt mogna för. Språkförmågan ses som medfödd men barnet måste komma upp i en viss 

mognadsnivå innan det kan börja tillämpa språket på rätt sätt.10 

 

Behavioristiskt perspektiv – Förespråkaren för detta synsätt är framför allt amerikanen B. F. 

Skinner, som genom sina många råttförsök kommit fram till att man kan öka en individs 

prestation genom så kallad förstärkning, ett uppskattat beteende belönas och på detta sätt 

upprepar individen samma beteende om igen.11 Teoretikerna inom denna grupp anser att barnet 

föds tomt, språkförmågan är inte medfödd, och barnet måste med hjälp av omgivningen och 

genom stimuli och respons alltmer komma in i den språkande världen. Barnet som anses vara 

ganska passivt måste enligt det behavioristiska perspektivet utsättas för språk för att lära sig 

språk, utvecklingen sker i steg och allt ska vara överinlärt innan man kan gå vidare till nästa 

kunskapsnivå.12 

 

Sociokulturellt perspektiv – I detta perspektiv har det sociala samspelet störst betydelse för 

inlärningsförmågan. Den ryske psykologen Lev Vygotskij påtalar att barn lär sig i samspel med 

andra. Enligt Vygotskij befinner sig barn i olika potentiella utvecklingszoner, det betyder att 

barnet själv har viss kunskap, och med hjälp och ledning av andra kan denna kunskap 

utvecklas och barnet lär sig nya saker.13 

 

Dessa teorier och teoretiker har genom åren satt sin prägel på det svenska skolväsendet, på 

olika sätt. Runt 1950-talet ansåg man, precis i linje med Piaget, att barn var mer eller mindre 

skolmogna, det utfördes skolmognadstest och de som inte klarade av dessa fick vänta något år 

med att börja skolan. Man ansåg att barnet var tvungen att ha uppnått en viss mognad för att 

kunna lära sig läsa, skriva och uppföra sig i skolan. Detta var ett smidigt sätt för skolan och 

lärarna att ”komma undan” de barn med läs- och skrivsvårigheter, man ansåg helt enkelt att de 

inte var mogna för skolan och att det var därför som de inte lärde sig det de skulle.14 

 

Därefter började det behavioristiska perspektivet att göra intåg i skolans värld, barnen var 

”tomma påsar” som kom till skolan för att fyllas med kunskap. Läraren var ledaren och barnen 

passiva mottagare, läsinlärningen skulle underlättas genom överinlärning av bokstäver och 

                                                 
10 Bengtsson, K. Kau 070411 
11 Levander, Martin, Psykologi. Stockholm: 1998, s. 40-42 
12 Bengtsson, K. Kau 070411 
13 Björk, Liberg, s. 13 
14 Elbro, s. 77 
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genom att barnen belönades, i form av uppmuntran och positivism när de gjorde rätt.15 Detta 

synsätt finns till viss del kvar än idag i skolans värld, men det sociokulturella perspektivet 

börjar ta över allt mer. Idag arbetar många lärare med det sociala samspelet som grund vid 

lärandet, eleverna får hjälpas åt och på så sätt utvecklas tillsammans med varandra. Skolan har 

börjat ta tillvara alla elevers olika förmågor och låter dem nu samarbeta och hjälpa varandra att 

uppnå ny kunskap, precis som Vygotskij förespråkar.16 

 

 

2.5 Styrdokumentens förändring 

 
Sveriges första läroplan kom 1962, i samband med 1962 års skolbeslut som bland annat 

innebar att Sverige skulle ha en nioårig, obligatorisk grundskola som skulle vara densamma för 

alla, fattig som rik. Detta beslut fattades efter stora, utförliga skolutredningar på 1950-talet. 

Dessförinnan hade Sveriges skolor styrts av 1955 års undervisningsplan.17  

 

Lgr 62 är den första av totalt fyra läroplaner som Sverige har haft, den var mycket omfattande, 

en text på nästan 500 sidor och inbegrep både mål och kursplaner.18 Om läsundervisning står 

det: ”Undervisningen i svenska skall öva de grundläggande färdigheterna att lyssna, se och 

tala, läsa och skriva. Undervisningen i svenska bör stimulera elevernas läslust, väcka deras 

intresse för god litteratur och uppodla deras sinne för språkets skönhet”.19 

 

I avsikt att förändra skolan ytterligare, genom en anpassning av timplanerna efter elevernas 

önskemål reviderades 1962 års läroplan och 1970 antogs den nya läroplanen Lgr 69, vilken är 

mycket lik sin föregångare, den stora skillnaden är omfånget, som i Lgr 69 är betydligt 

mindre.20 I denna står bland annat följande om läsning och läsundervisning: ”Undervisningen i 

läsning syftar till att ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt att orientera sig i den 

värld, som de upplever med hjälp av ord och bild. Läsundervisningen skall därför från början 

inriktas på att vänja eleverna att söka innehållet i det de läser och ser”.21 

 

                                                 
15 Levander, s 43 
16 Längsjö, Nilsson, s. 86 
17 Richardson, s. 123-123 
18 www.vxu.se 070819 
19 Kungliga skolöverstyrelsen, Lgr62. Stockholm: 1962, s. 126 
20 www.vxu.se 070819 
21 Skolöverstyrelsen, Lgr69. Stockholm: 1969, s. 16 
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Efter elva år var det åter dags för en ny läroplan och Lgr 80 togs i anspråk, fortfarande ett 

samlat dokument med både mål och riktlinjer, kursplaner och timplaner. Lgr 80 var starkt 

influerad av de nya läsinlärningsmetoderna som gjorde entré i Sverige under 1970-talet. LTG 

var framstående och vikten av att utgå från det talade språket poängterades.22 Målen för ämnet 

svenska var bland annat att:  

• eleverna ska lära sig att lyssna och läsa så att de uppfattar och förstår vad andra 

menar, 

• eleverna ska när de lämnar grundskolan kunna läsa så bra, att de kan skaffa sig 

kunskaper, information och upplevelser genom tidningar och tidskrifter, 

fackböcker mm, 

• eleverna ska också bli väl förtrogna med böcker, författare och bibliotek samt 

vänja sig vid att låna och läsa skönlitteratur.23  

 

1994 utkom nästa läroplan, den Sveriges skolor än idag har som styrdokument, Lpo94, 

läroplan för det obligatoriska skolväsendet. En läroplan som är utformad efter en helt ny 

struktur, där läroplaner och kursplaner är skilda dokument. Lpo94 anger grundskolans uppdrag 

och allmänna utbildningsmål, kursplanerna anger mer specifika mål i varje ämne.24 Likheter 

finns dock med föregående läroplan, Lgr 80, då språksynen och vikten av att behärska det 

skrivna språket betonas på ungefär samma sätt.  

 

I alla läroplaner finns givna mål och riktlinjer för vad varje elev skall ha uppnått vid slutet av 

nionde skolåret, i Lpo94 är dessa mål ganska stora och diffusa, varje enskild skola/lärare måste 

därför omarbeta målen och göra dem begripliga och uppnåeliga.25 Lpo94 har ett stort mål 

gällande svenskämnet, vilket är: ”varje elev skall efter avslutad nioårig grundskola behärska 

det svenska språket och kunna lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och 

skrift.”26 I kursplanen för ämnet svenska finns det dock utförligare mål men arbetsmetoder för 

att uppnå dessa får läraren själv bestämma. Målen som i kursplanen berör svenskämnet och 

läsinlärning är dessa: 

 

Skolan skall sträva efter att varje elev:  

• utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna 

läser på egen hand och av eget intresse,  

                                                 
22 Längsjö, Nilsson, s. 77 
23 Skolöverstyrelsen, Lgr80. Stockholm: 1980, s. 133-134 
24 www.vxu.se 070819 
25 Andersson, E. Kau 070412 
26 Utbildningsdepartementet, Lpo94. Stockholm: 1994,  s. 10  
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• 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.27 

 

 

2.6 Läsinlärningsmetoder 

 
Olika metoder för att lära barn och vuxna att läsa har vuxit fram sedan 1600-talet, då 

läskunnighet började anses viktig även för den ”vanliga” befolkningen.28 Det finns en rad olika 

läsinlärningsmetoder som under åren beprövats i den svenska skolan, alla har mer eller mindre 

fått både ris och ros och på så viss lett vidare i utvecklingen av nya metoder som underlättar 

läsinlärningen.29 

 
Bokstavsmetoden – Denna metod är en syntetisk läsinlärningsmetod som går från del till 

helhet. Metoden gick ut på att eleverna först skulle lära sig bokstävernas namn och sedan sätta 

samman bokstäver och bilda olika ord. Problem uppstod när man skulle bilda eller läsa ord och 

bokstävernas namn inte var detsamma som fonemet (bokstavsljudet). Ett exempel är när man 

skulle läsa ut ordet spis med hjälp av bokstavsmetoden, ”ess”, ”pe”, ”i”, ”ess”, vilket inte var 

så enkelt.30 

 

Ljudmetoden – Ljudmetoden är liksom bokstavsmetoden främst en syntetisk metod och även 

vid tillämpningen av ljudmetoden börjar man först med bokstäver för att sedan kunna bilda 

ord. I denna metod använder man sig utav fonem, så kallade bokstavsljud, istället för 

bokstavsnamn, vid inlärningen av alfabetet. Ska man med hjälp av denna metod bilda ordet 

spis används fonemen, [sss], [p], [i:], [sss] och man ljudar samman ordet.31 Innan man får börja 

läsa ska ett visst antal bokstäver vara genomgånga och överinlärda, dessa används därefter för 

att bilda stavelser och sedan ord. Ljudmetoden börjar med fonologiskt enkla ljud, exempelvis 

vokalerna a, i, o och tyngdpunkten i denna metod ligger på avkodningen.32 

 

Den psykolingvistiska metoden – Denna metod kallas också Wittingmetoden efter dess 

grundare, Maja Witting, och har av många ansetts vara en ren avkodningsmetod med syntetisk 

inriktning. De två huvuddragen i denna metod är symbolfunktion och förståelse. Bokstäverna 

                                                 
27 www.skolverket.se 
28 Richardsson, s. 39 
29 Längsjö, Nilsson, s. 53 
30 Elbro, s. 105-106 
31 Elbro, s. 109-110 
32 Längsjö, Nilsson, s. 53-55 
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och dess bokstavsljud måste automatiseras och överinläras innan man kan gå vidare till 

sammanljudning. Alla vokaler ska vara genomgångna innan man påbörjar inlärningen av 

konsonanter. Så kallade ”nonsensord”, det vill säga ord utan betydelse, används vid påbörjad 

läsning för att inte läsförståelsen ska hindra avkodningen.33  

 

LTG – Läsning på talets grund – En analytisk läsinlärningsmetod, som går ut på att man utgår 

från helheten till delen och sedan tillbaka till helheten. Vid läsundervisningen används 

elevernas gemensamt komponerade texter. Utgångspunkten är en gemensam upplevelse som 

diskuteras och därefter dikteras på blädderblocket, av läraren, med elevernas egna ord. När 

dikteringen är färdig körläser klassen texten och sedan påbörjas efterarbetet, då olika 

formaspekter kan tas upp, exempelvis punkt eller stor bokstav. Till sist får alla elever varsin 

papperskopia av texten och då börjar den individualiserade undervisningen, efter varje elevs 

behov.34 

 

Whole Language-metoden – Detta är en helordsmetod som ursprungligen kommer från Nya 

Zeeland. Precis som LTG går man med denna metod från helhet till del, från förståelse och 

bakgrund till meningar, ord och bokstäver. Metoden går ut på att barnens intresse för läsning 

ska stegras, genom att de hela tiden ska vara omgivna av språk och text och genom att barnet 

och dess omvärld ska stå i centrum vid läsinlärningen. En metod som bygger på dessa 

tankegångar är Storboksmetoden, som övar läsning med hjälp av stor och liten bok. Klassen 

börjar med att gemensamt inspektera den stora boken, som kan vara en saga, en fakta- eller 

poesibok, för att på så sätt få en förförståelse för vad den handlar om. Bokens storlek gör det 

möjligt att läsa den tillsammans, då texten och bilderna är så stora så att alla ser. Därefter följs 

arbetet upp med hjälp av småböcker som är kopior av storboken, då undervisningen varieras 

efter varje enskild elevs behov.35   

 

 

2.7 Sveriges skola genomgår förändringar 

 
Det svenska skolväsendet har under de senaste fem till sex decennierna genomgått en rad stora 

förändringar, både på det organisatoriska och på det pedagogiska planet. Utvecklingen kan 

sägas ha gått hand i hand med samhällsutvecklingen och påverkats av regeringsparti, 

                                                 
33 Längsjö, Nilsson, s. 62-63 
34 Längsjö, Nilsson, s. 64-67 
35 Björk, Liberg, kap. 3 
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samhällets ekonomi, forskning och nya pedagogiska idéer. Genom denna utveckling har skolan 

blivit till vad den är idag, en obligatorisk, målstyrd nioårig grundskola.36  

 

På 1950-talet gjordes en rad undersökningar kring skolan och dess pedagogiska syfte, detta 

ledde slutligen fram till 1962 års skolbeslut som bland annat innebar att folkskolorna, 

flickskolorna och realskolorna skulle slopas och att en gemensam grundskola skulle bildas, det 

skulle också införas nioårig, obligatorisk skolgång. Under denna tid var Sverige ett rikt land 

som satsade på utbyggnad av skolor samt utbildade lärare.37 Barnen började skolan vid sju års 

ålder efter genomförda skolmognadstest, som visade om barnet i fråga var moget att lära sig 

läsa, skriva och räkna, vilket ansågs vara skolans viktigaste uppgift.38 

 

Läsinlärningsmetoden som användes under denna tid, 1950-1970, i princip över hela landet, 

var ljudmetoden, dessförinnan hade bokstavsmetoden använts men ersatts då man insåg att det 

var svårt att lära sig bokstävernas namn och sedan använda denna kunskap för att ljuda ihop 

ord. Med hjälp av ljudmetoden lärde sig eleverna bokstävernas bokstavsljud och ljudade sedan 

samman de ord som de skulle läsa.39  

 

Sedan kom 1970-talet och med det nådde den marxinspirerade vänstervågen Sverige och dess 

skolor, som blev så kallade moderna och kravlösa sådana. Samtidigt var Sverige i en stor 

ekonomisk kris, då kraftigt stigande oljepriser och en hög dollarkurs bidrog till problem med 

hög inflation och låg produktionsutveckling. Man var nu tvungen att spara på landets 

tillgångar, vilket drabbade skolan hårt och ledde till bland annat färre lärare per klass/elev.40 

 

I samband med att skolan än en gång genomgick förändringar kom också nya idéer om 

läsinlärning och dess metoder. Under 1970-talet kom en våg med nya, djärva metoder, som 

vissa lärare anammade och andra föraktade. LTG-metoden är den av de metoder som infördes 

och som anammades av flest lärare. Barnen skulle nu lära sig läsa med hjälp av talet och den 

egna viljan och drivkraften skulle styra lärandet. LTG-metoden växte fram på grund av ett 

missnöje med den vanliga, gamla, hederliga ljudmetoden, som ansågs omotiverande och inte 

tillräckligt verklighetsanknuten. Men denna revolution mötte starkt motstånd hos vissa 

                                                 
36 Richardson, s. 116 
37 Richardson, s. 143 
38 Elbro, s. 77 
39 Längsjö, Nilsson, s. 53-55 
40 Richardsson, s. 147 
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kollegor, som ansåg att det var en ”flummetod”.41 Även den psykolingvistiska metoden 

(Wittingmetoden) blev allt mer populär under det revolutionerande 1970-talet, men den fick 

inte samma genomslagskraft som LTG-metoden.42  

 

Därefter kom 80-talet, med bättre ekonomiska förutsättningar och allt starkare kunskapskrav i 

skolan, 1970-talets ”flumstämpel” skulle nu tvättas bort och det skulle bli ordning och reda i 

skolan igen. Attityden till skolan förändrades och allt fler gick tillbaka till den väl beprövade 

ljudmetoden, vid läsinlärning. Tydliga tecken på att skolan hade förändrats och utvecklats 

ytterligare en gång är den nya läroplan och det nya betygssystem som beslutades om 1993. 

1994 trädde den nya läroplanen, Lpo94 i kraft.43 

 

På 1990-talet användes fortfarande LTG-metoden av vissa lärare, samtidigt som 

storboksmetoden gjorde visst intåg i den svenska läsundervisningen, men ännu har ingen 

metod fått så stor genomslagskraft som ljudmetoden som än idag är den vanligaste 

läsinlärningsmetoden.44 Idag använder dock många pedagoger inslag och idéer från många 

olika metoder även om de ofta har någon specifik läsinlärningsmetod som grund, de skapar på 

detta sätt sin alldeles egna läsinlärningsmetod. Detta är helt i linje med vad forskarna anser 

vara bäst, forskning har nämligen visat att en varierande läsundervisning skapar de bästa 

förutsättningarna för eleverna att bli goda läsare.45  

 

 

2.8 Lärarens betydelse för läsinlärningen 

 
Det är många olika faktorer som spelar in när ett barn ska lära sig att läsa, förutsättningarna är 

olika för alla elever men forskning har visat att elevers språkliga intresse och nyfikenhet, en 

positiv klassrumssituation och en god hemmiljö med mycket litteratur och läsande föräldrar 

påverkar elever positivt vid läsinlärning. Det som dock anses ha störst betydelse när barn ska 

lära sig att läsa är läraren, dess förhållningssätt, kunskap och förmåga att motivera och 

engagera elever.46 Forskning har även visat att metoden som används vid läsinlärning bör vara 

varierande och stimulerande för att passa de flesta elever, trots detta anses inte metoden av 

                                                 
41 Längsjö, Nilsson, s. 64-67  
42 Längsjö, Nilsson, s. 61 
43 Richardsson, s. 153 
44 Forsling, K. Kau 070507 
45 Liberg, Caroline, Läs- och skrivinlärning i Uppsala kommun. 2003 
46 Elbro, kap. 5 
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vissa forskare ha så stor betydelse. Om läraren är entusiastisk, ser till varje individ och på så 

sätt utgår från varje enskild elevs förutsättningar bör läsinlärningen lyckas trots valet av metod. 

Det är lärarens ansvar att skapa goda läsare med gott självförtroende och en kompetent, 

bekräftande och effektiv lärare har goda förutsättningar, då dessa egenskaper anses skapa lust 

att lära, ett av de viktigaste redskapen vid all inlärning.47 

 

 

2.9 När läsningen inte fungerar 

 
Tyvärr finns det och har alltid funnits barn som har svårt för att lära sig att läsa, och på 1950-

talet kallades problemet ordblindhet och skulden lades på eleverna som hade det svårt. Nu, år 

2007, anses skolan och läraren ha misslyckats och använt fel metoder om de inte lyckas lära en 

elev att läsa, skulden ska inte läggas på eleven.48 Vid 1900-talets mitt ansågs det att 

läsinlärningen endast kunde påbörjas om eleven i fråga var läsmogen, skolmognadstest 

genomfördes och via det beslutades vilka som skulle få börja skolan. Ett barn som inte klarade 

skolmognadstestet ansågs inte biologiskt mogen för att lära sig läsa. Vissa elever fick trots gott 

resultat på skolmognadstestet svårt för att lära sig att läsa, dessa elever ansågs då ”dumma i 

huvudet”, ett smidigt sätt för läraren att avfärda dessa elevers okunskap.49  

 

Även idag finns det barn som har mer eller mindre svårt för att lära sig att läsa, men förståelsen 

och kunskapen kring dessa barn har ökat i takt med att forskningen gått framåt. 1991 kom 

diagnosen dyslexi, en biologiskt betingad funktionsnedsättning som gör det svårare för dessa 

elever att lära sig att läsa. Men alla barn med läsinlärningssvårigheter har inte dyslexi, 

lässvårigheter kan också bero på miljö, det vill säga om eleven inte kan tillgodogöra sig 

läsinlärningsmetoden, har svårt att samarbeta med läraren eller är otrygg i skolmiljön eller 

hemmet. Som lärare måste man se bakom problemet och försöka finna andra vägar för att nå 

målet, i detta fall läsning. Många lärare arbetar också idag aktivt med rim och ramsor, sånger, 

stavelser och enkla språkljud för att på så sätt förbereda eleverna på att bli läsande människor. 

Alla barn kan lära sig att läsa, det tar bara olika lång tid och krävs olika metoder för olika barn, 

något som de flesta lärare idag är medvetna om.50 

 

                                                 
47 Liberg 
48 Längsjö, Nilsson, s. 57-58 
49 Elbro, s. 77 
50 Björk, Liberg, kap. 5 
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3. Metodavsnitt 

 

 
3.1 Urval 

 
Grunden för detta examensarbete är kvalitativa intervjusamtal med fyra stycken lärare, i olika 

åldrar, som därmed är och har varit yrkesverksamma under olika epoker i skolans värld, 

mellan åren 1950 och 2007. Alla fyra arbetar eller har arbetat på det så kallade lågstadiet där 

fokus ofta har legat på läsinlärning och läsförmåga. Dessa lärare är medvetet valda på grund 

av deras ålder, yrkeslivserfarenhet och kunskap om läsinlärning. Syftet med detta arbete är 

bland annat att med hjälp av intervjusamtal och litteratur belysa hur samtiden och traditioner 

har påverkat vår svenska skola till vad den är idag. 

 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

 
Som datainsamlingsmetod användes kvalitativa intervjusamtal, för att få en djupare förståelse 

för och en tydligare bild av hur och varför det svenska skolväsendets läsinlärningsmetoder har 

förändrats under de senaste fem till sex decennierna. Enligt Runa Patel och Bo Davidson som 

skrivit boken ”Forskningsmetodikens grunder” är intervjuare och intervjuperson vid en 

kvalitativ intervju båda medskapare i ett samtal. Vidare påpekar de att syftet med en kvalitativ 

intervju är att upptäcka och identifiera någon eller några personers uppfattning eller åsikt om 

en viss företeelse. Därför finns inga ”rätta” svar på en fråga, svaret påverkas av den som 

intervjuas.51 

 

 

3.3 Procedur 

 
De lärare som jag valt att intervjua är personer som jag under mitt liv någon gång kommit i 

kontakt med, genom min utbildning, VFU (verksamhetsförlagd utbildning) eller i mitt 

privatliv. Därför var kontaktskapandet inte särskilt problemfyllt, jag kontaktade alla fyra 

lärare genom telefonsamtal, förklarade mitt syfte och vad arbetet skulle handla om och de var 

alla villiga att ställa upp på en intervju. Två av intervjuerna genomfördes på respektive lärares 

skola, en intervju gjordes via telefon, då ett möte ej gick att ordna och intervjun med den 

                                                 
51 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder, Lund, 2003, s. 77 
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pensionerade läraren genomfördes i dennes hem.  Lärarna blev informerade om att 

intervjuerna skulle ligga till grund för mitt examensarbete och de hade innan fått reda på att 

det skulle handla om läsinlärning, men de hade inte fått ta del av de specifika frågorna. 

Intervjufrågorna fanns som utgångspunkt, men ställdes i den ordning det föll sig naturligt 

under samtalets gång (se bilaga 1). Patel och Davidson nämner att finns det olika sätt att ställa 

frågor på, exempelvis med hög strukturering, genom att ställa frågorna i en förutbestämd 

ordning, eller som det under samtalets gång faller sig naturligt, med en så kallad låg grad av 

strukturering.52 Jag valde det senare exemplet då jag tycker att en intervju med så kallad låg 

strukturering blir mer som ett samtal som jag som intervjuare kan få djupare och mer 

personlig information genom. 

 

 

3.4 Metodkritik 

 
Jag valde att basera mitt arbete på intervjuer för att jag anser att det blir nyanserat och 

intressant. Man får genom intervjuer tillfälle att förtydliga sina frågor direkt vid samtalet och 

respondenten ges möjlighet att förtydliga sina svar. Jag har valt att genomföra dessa intervjuer 

utan bandspelarupptagning, då jag vet att många tycker att det är jobbigt att bli inspelade på 

band samtidigt som de intervjuas. Men möjligheten fanns för vidare kontakt genom ytterligare 

möten eller via telefon om oklarheter uppstod. 

 

Materialet och resultatet av intervjuerna blev olika stort i omfång, där den pensionerade 

lärarens intervju är längst och tar stor plats i resultatdelen. Jag tror att det är olika faktorer 

som spelar in och som gör att resultatet fördelades på detta sätt, till att börja med gjordes 

intervjun med den äldsta läraren i dennes hem, med gott om tid för kringprat och efterfrågor. 

De andra intervjuerna genomfördes som sagt på respektive lärares skola eller genom telefon, 

situationer som inte blir lika avslappnade som i en hemmiljö, då det i en skolmiljö alltid kan 

komma någon och avbryta. De verksamma lärarna hade också avsatt en viss tid, ca en timma, 

för min intervju och jag kände att tiden kanske blev lite knapp, trots dessa aspekter tycker jag 

att jag har fått ett liknande resultat genom alla intervjuer som på det sättet går att jämföra. 

Något som självklart också påverkar resultatet är hur intervjupersonen i fråga är, hur lätt den 

personen har för att prata och vad den varit med om, helt naturligt så har den äldsta läraren 

mest erfarenhet och flest minnen.  

                                                 
52 Patel, Davidson, s. 78 
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Personernas namn är fingerade och med det menas att jag av respekt för respondenterna valt 

att inte använda deras riktiga namn, för att skydda deras integritet. Det är enligt Patel och 

Davidson viktigt att klargöra för de berörda personerna hur deras medverkan kommer att 

behandlas, om det kommer att vara konfidentiellt eller ej. Med konfidentiellt menas att det 

enbart är jag som intervjuperson som kommer att veta vem svaren på frågorna kommer 

ifrån.53 Jag valde denna metod då jag är medveten om att många gärna svarar på frågor och 

hjälper till men att de gärna vill vara anonyma inför allmänheten. 

 
 

3.5 Bearbetning av material 
 
När jag genomfört alla intervjuer valde jag att först sammanställa dem var och en för sig, 

därefter jämförde jag intervjuerna för att på så sätt kunna se vilka likheter och skillnader som 

var betydelsefulla och intressanta att ta upp i resultatet. Jag funderade fram och tillbaka på hur 

upplägget på dessa genomförda intervjuer skulle gestalta sig i resultatdelen och kom fram till 

att de skulle skrivas som historiska berättelser om varje lärare, med början hos den äldsta. 

Detta för att på ett konkret sätt kunna se vilka förändringar som skett och hur skolan 

utvecklats sedan 1950-talet.  

 
 

3.6 Tillförlitlighet 

 
När undersökningar av detta slag genomförs är det av intresse att kontrollera tillförlitligheten 

av resultatet. Kvalitativa studier kännetecknas dock, enligt Patel och Davidson, av en stor 

variation som gör det svårt att finna entydiga regler, procedurer eller kriterier för att uppnå 

god kvalitet. Det är därför svårt att avgöra vad som är tillförlitligt eller ej, men Patel och 

Davidson betonar vikten av att som kvalitativ forskare tydligt beskriva den forskningsprocess 

som genomförts, så att läsaren av forskningsstudien själv kan bilda sig en uppfattning om de 

resultat som framkommit genom forskarens urval.54  

 

Jag tror att min kvalitativa studie skulle få ungefär samma resultat om jag genomförde dessa 

intervjuer än en gång, det kan dock vara så att tillfället och intervjuarens och 

intervjupersonens ”dagsform” påverkar resultatet något. Kanske skulle jag få ett annat resultat 

om jag valde att genomföra alla intervjuer i hemmiljö? 

                                                 
53 Patel, Davidsson, s. 70 
54 Patel, Davidson, s. 106 
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4. Resultat 

 

 
4.1 Samtal med småskollärarinnan Ingrid 

 
Ingrid är född 1931 och är därmed pensionerad lärare sedan ungefär tio år tillbaka. Hon läste 

till småskollärarinna mellan 1951-1953, ett yrke som hon inte hade tänkt sig men som hon 

genom en slump halkade in på, och hon blev kvar inom skolans värld ända fram till 

pensionen, om än på olika stadier och med olika befattningar.  

 

1953 började Ingrid sin första tjänst, som småskollärarinna, på en landsbygdsskola med så 

kallad b-form, det vi idag skulle kalla 1-2:or. Där arbetade hon ett par år för att sedan söka sig 

till närmsta största stad och få anställning på en stadsskola, i en årskurs ett. Ingrid arbetade 

därefter som ”lågstadielärare” i cirka tjugo år, på olika skolor i stadskärnan, för att 1975 läsa 

vidare till speciallärare. Därefter gick hon inte tillbaka till lågstadiet mer än korta perioder 

utan började arbeta med vuxenutbildning och svenska för invandrare, då svenska var det ämne 

som hon hade mest intresse av. Under åren i skolan har Ingrid alltså arbetat både med riktigt 

små barn och med vuxna människor, på olika nivåer. Hon var exempelvis med om att starta 

upp läskliniker som det då kallades, dit människor, både barn och vuxna, med läs- och 

skrivsvårigheter fick gå för att på nytt lära sig läsa. 

 

Under 1950-talet, då Ingrid gick sin utbildning fanns det enbart två kända 

läsinlärningsmetoder, bokstavsmetoden och ljudmetoden. Bokstavsmetoden praktiserades inte 

längre, då den ansågs vara för svår, kvar blev ljudmetoden. Ingrid berättade att ljudmetoden 

användes flitigt under utbildningen, de fick mycket metodiklektioner och de fick även vara 

åskådare under läsinlärningslektioner, för att på så sätt lära sig hur den skulle tillämpas. 

Tyvärr säger hon, fick de inte hålla i så många lektioner själva, varken kring läsinlärning eller 

kring andra ämnen, utbildningen bestod till största delen av att se och lära. 

 

Ingrid har genom åren haft många nybörjare i läsning, både barn och vuxna och vet hur viktigt 

det är att uppmuntra och berömma för att framstegen ska komma. Hon ansågs vara sträng men 

rättvis, ett ”betyg” som hon är stolt över, då hon enbart var på detta sätt för att hon ville 

elevernas bästa. Ingrid brydde sig om sina elever, hon anser också att det finns vissa 

människor som är lämpade att bli lärare, andra är det inte.  
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Hon har alltid använt sig av ljudmetoden, både vid läsinlärning för barn, vuxna och för 

invandrare, en metod som hon tycker har fungerat bra och som hon fortfarande anser är den 

bästa läsinlärningsmetoden. Ingrid tycker att ljudmetoden är bra för att den på ett konkret, 

begripligt sätt binder samman bokstäver till ord genom sammanljudning.  

 

Hur gjorde Ingrid då för att lära människor att läsa? Hon använde som sagt ljudmetoden, men 

det finns många olika sätt att arbeta på med den metoden också. Ingrid började dock med 

bokstaven M, som ljudades fram, därefter letade eleverna saker i klassrummet som började på 

M, namn på M, tidningsurklipp med M i ord, ritade teckningar med stora och lilla M för att 

sedan rita bilder som började på M. Dessa övningar fortsatte till Ingrid var säker på att alla 

barnen i klassen kunde M, först därefter började de med en ny bokstav. Ingrid påpekar att det 

inta alls fanns den stress och tidspress som det finns i dagens skolor, under hennes första år i 

skolan tog man det lugnt, så att alla skulle ha lärt sig den bokstav man arbetade med innan 

man gick vidare, det fick ta den tid det tog. De barnen som lärde sig fort fick sitta och arbeta 

vidare med den bokstav som alla arbetade med, men på olika sätt, de fick inte själva gå vidare 

till någon ny bokstav, det skulle göras gemensamt. Ingrid tror inte att de tyckte att det var 

tråkigt att vänta på sina kamrater, men tempot var ett annat både i samhällslivet och i skolan, 

säger hon. Hon påpekar också att det var ytterst få barn som kunde läsa när de kom till skolan, 

på 1950-talet, det ansågs vara skolans sak att sköta, därför var det inte lika stor kunskapsbredd 

som det är i dagens skola. När de arbetat färdigt med bokstaven M gick de ofta vidare till O 

och därefter R, för att barnen sedan genom sammanljudning skulle kunna läsa ordet MOR.  

 

Innan man som lärare påbörjade läsinlärningen i en årskurs ett hade man ett föräldramöte, där 

man talade om för föräldrarna att det var viktigt att de hjälpte sina elever med lästräningen. 

Samtidigt hade man en lektion för dem om hur de skulle gå tillväga. Många som var föräldrar 

på 1950-talet hade själva fått lära sig att läsa med bokstavsmetoden som ansågs onödigt svår, 

därför fick föräldrarna på detta första föräldramöte sig en lektion i ljudmetoden. De skulle 

enbart ljuda bokstäverna när de hjälpte sina barn, de fick inte använda bokstavsnamnen. 

Ingrid anser att detta var ett bra sätt att involvera hemmen i barnens inlärning, men påpekar 

också att tiderna var annorlunda, skolan och läraren hade stor makt och ifrågasattes inte av de 

flesta föräldrar. Hon tycker också att samarbetet brukade fungera mycket bra och att det 

kändes skönt att ha föräldrarnas förtroende. Ingrid tycker att lärarna idag har förlorat sin status 

och att de alltför ofta ifrågasätts av både föräldrar och barn.  
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Runt 1950-talet, då Ingrid började arbeta, användes fortfarande de så kallade 

skolmognadsproven, där barnen genom logiskt tänkande skulle visa om de var mogna för 

läsning, skrivning och räkning. Ingrid påpekar att läsning till största delen handlar om 

mognad, om barnet är moget att ta in och lära sig de olika strategierna för läsning och 

skrivning. Ansåg man som lärare att ett barn inte var skolmoget, lät föräldrarna ofta detta barn 

vänta ett år med att börja skolan. Trots skolmognadsprov var det vissa barn som hade svårt för 

att lära sig läsa, dessa kallades ordblinda och ansågs med ett finare ord vara obildbara. Tyvärr 

hade inte forskningen kommit så långt på den tiden menar Ingrid. Runt 1970-talet var det 

däremot annat, alla barn skulle lära sig läsa och alla barn ansågs kunna lära sig läsa, med rätt 

hjälpmedel och då var hon med och startade upp den så kallade läskliniken, dit de elever som 

behövde extra stöd fick komma. På läskliniken arbetade man på andra sätt, med rim och 

ramsor, spel och språklekar. Ingrid anser att det inte är någon idé att börja om med den metod 

som eleven tidigare misslyckats med utan att det är viktigt att använda sig av nya metoder och 

framför allt att arbeta med självförtroendet, så att de som tidigare misslyckats börjar tro på sig 

själva igen, då fungerar lästräningen mycket bättre, säger hon.  

 

Under 1970-talet kom också ett flertal nya läsinlärningsmetoder, något som Ingrid och hennes 

kollegor fick ta del av genom kurser och fortbildning. Det hon minns tydligast är LTG 

(Läsning på talets grund), en metod som hon tyckte och tycker verkar rörig och därför aldrig 

anammade själv. Däremot hade hon kollegor som tog till sig LTG-metoden under 1970-talet, 

men de allra flesta gick tillbaka till den väl beprövade ljudmetoden. ”Det är den metoden som 

fungerar”, hävdar Ingrid, men ändrar sig sedan genom att säga att olika metoder kan vara bra 

för olika elever, men att läsinlärningen till största del handlar om att barnet i fråga är 

”läsmoget”. Ingrid betonar även vikten av att göra läsinlärningen lustfylld, att det ska vara 

något roligt och viktigt att lära sig läsa. Förutom ljudmetoden använde hon sig av mycket rim 

och ramsor, spel, bland annat Pallinspel som var mycket uppskattade och olika 

bokstavssånger. 

 

Ingrid avslutar med att säga att ”Alla kan lära sig att läsa, det handlar bara om att ges 

tillräckligt med tid och rätt metoder”. Hon tror att den bristande läskunskapen hos barn idag 

beror på det stressade och splittrade samhälle vi lever i, många barn är otrygga och då blir det 

svårt att koncentrera sig på läsinlärning och annat skolarbete. Ingrid tror också att det är 

viktigt att satsa mycket på lästräningen under lågstadiet, på mellanstadiet förväntas de kunna 

läsa hjälpligt och det mesta bygger på att läsningen fungerar. Hon påpekar också att alla barn 



- 19 -  

inte kan lära sig att läsa på samma gång utan att det måste få ta tid hos vissa, men hon tycker 

också att det är värt all tid och träning när man ser att de tillslut ”knäcker koden” och förstår 

hur man gör. ”Barnens kämpaglöd och glädje är viktig”.  

 
 

4.2 Samtal med lågstadieläraren Anita 

 
Anita är född 1952 och gick själv i skolan på 60-talet, en tid då enbart ljudmetoden användes 

vid läsinlärning, samt väldigt avancerade läseböcker. Hon tror själv att hon har vissa drag med 

i sin egen undervisning som härstammar från hennes egen skolgång, bland annat arbetet med 

ljudmetoden, men att det ställs lägre krav på eleverna idag.  

 

Anita är utbildad lågstadielärare, en utbildning som hon tog examen från 1973, därefter har 

hon läst in specialpedagogexamen och hon arbetar idag som lågstadielärare på en 

landsbygdsskola. Den gamla lågstadielärarutbildningen anses vara mycket bra, något som 

Anita bekräftar, de hade mycket metodik kring läsinlärning och de fick också gå ut till så 

kallade träningsklasser för att titta på hur det gick till när man lärde barn att läsa i 

verkligheten. Det ingick även praktik i utbildningen, då de själva fick träna sig på att hålla 

lektioner.  

 

Anita tror att barn lär sig att läsa på alla möjliga sätt, många barn kan idag läsa när de kommer 

till skolan, det var inte lika vanligt när hon började arbeta som lärare på 1970-talet. Hon 

påpekar också att det finns olika saker som kan göra att de lär sig att läsa, bland annat böcker, 

dataspel men framför allt TV:n, det märktes tydligt de år som programmet ”Fem myror är fler 

än fyra elefanter” gick på TV, då hade hon många elever som kunde läsa redan när de kom till 

skolan. De elever som inte kan läsa när de kommer till skolans värld lär sig så småningom 

med skolans/lärarens metoder. Men Anita har också varit med om elever som har haft svårt 

för att lära sig att läsa. Hon påpekar dock att det är lärarens ansvar att finna metoder som gör 

att eleven lyckas. Själv hade hon en gång en pojke med en lätt hjärnskada och hon tyckte att 

hon provat allt innan hon fick höra talas om Wittingmetoden, hon var själv skeptisk men gav 

det ett försök, och det lyckades. Den pojken kunde lära sig att läsa med nonsensord och 

ljudning, ett bevis på att alla kan lära sig att läsa, det gäller bara att hitta de rätta knapparna att 

trycka på för att läsningen ska komma igång. Hon säger också att det nu finns mycket 

extramaterial som är anpassat för elever med lässvårigheter som man kan använda för att 

hjälpa dessa barn. 
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Idag använder sig Anita av ljudmetoden, för att lära barn läsa men under åren som gått har 

hon också använt sig mycket av LTG, som blev populär ungefär samtidigt som hon började 

arbeta. Hon valde att gå tillbaka till ljudmetoden för att hon ansåg att LTG var rörigt och att 

framför allt pojkar utan egen drivkraft blev förlorare i det långa loppet. Hon har uppfattningen 

att allt fler går tillbaka till den gamla hederliga ljudmetoden och hon anser också att det är den 

metoden som fungerar bäst. Sedan betonar hon att hon inte följer ljudmetoden till punkt och 

pricka utan har en egen läsinlärningsmetod som bygger på ljudmetoden men med inslag av 

bland annat helordsmetoder och ordbilder. Men läsinlärningen påbörjas genom att man börjar 

med en bokstav, ljudar, letar ljud, målar bokstaven och saker som börjar på den mm. Därefter 

bygger man på med bokstäver och kan på så sätt ljuda samman ord. 

 

De barn som redan kan läsa när de kommer till skolan är med på bokstavsgenomgången men 

får sedan en egen planering där de får arbeta utifrån sin kunskap och bygga vidare på den. 

Runt 1970-talet var det fortfarande så att alla var med på det som gjordes och gick sedan 

vidare till nästa kunskapsnivå gemensamt. Anita tror att problemet med barns sviktande 

läskunnighet till stor del skulle kunna avhjälpas om alla barn fick hjälp hemifrån samt att man 

fortsätter med högläsning och lästräning på mellanstadiet, där det ofta tas för givet att barnen 

kan läsa. Men läsning behöver underhållas för att förbättras. Under de år som har gått har 

Anita fått viss fortbildning i lästräning men på den senaste tiden har det varit dåligt med 

fortbildning överhuvudtaget. Det finns inga pengar, något som hon tycker är synd, då dessa 

dagar fungerar som inspiration och nytändning.  

 

 

4.3 Samtal med 1-7-läraren Sofia 

 
Sofia är född 1973 och gick i skolan under 80-talet. En skola som var präglad av nya idéer 

och influenser och läsinlärningsmetoden var färgad av LTG, där ansvar skulle tas för det egna 

lärandet och bokstäver skulle väljas i egen takt. 

 

Sofia är utbildad 1-7-lärare med inriktningen Sv/So och med engelska som tillval. När hon 

1997 tog examen såg hon det som självklart att hon skulle arbeta på mellanstadiet, lågstadiet 

lockade inte alls. Sofia fick jobb i en fjärdeklass på en landsbygdsskola och arbetade där i 

några år innan hon fick barn. När hon sedan skulle komma tillbaka efter föräldraledigheten 

hade skolan omorganiserats och det fanns enbart lediga tjänster på lågstadiet, något som hon 
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var tveksam till om hon skulle trivas med. Men Sofia gav det en chans och det har hon inte 

ångrat, hon skulle idag inte kunna tänka sig att arbeta med något annat än lite yngre barn.  

 

När jag frågar vilka läsinlärningsmetoder som lyftes upp på lärarutbildningen skäms Sofia och 

säger att hon knappt kommer ihåg. Hon var vid den tidpunkten säker på att hon aldrig ville 

arbeta med yngre barn och lade därför inte så stor vikt vid de metoder som genomgicks. Men 

när vi pratat en stund kommer hon på att några av de metoder som lyftes fram var 

ljudmetoden, LTG-metoden och framför allt storboksmetoden, men den har Sofia aldrig känt 

sig lockad att använda. Hon kan heller inte påminna sig om att det var så noggranna 

genomgångar av läsinlärningsmetoderna utan lärarna presenterade vilka metoder som fanns 

och något lite om hur man använde sig av metoden men man fick inte som student pröva olika 

metoder. Eftersom Sofia kände att hon hade missat mycket kring just den viktiga läs- och 

skrivinlärningen så valde hon att själv söka kunskap genom litteratur och kollegor när det blev 

klart att hon skulle arbeta på lågstadiet.  

 

Sofia tror att ”vanliga” barn lär sig att läsa även om metoden inte passar alla elever, då finner 

de något annat sätt och kan kanske få hjälp av en storasyster, kompis eller förälder. Men hon 

påpekar också att det inte ska behöva vara så, att det är lärarens ansvar att finna en metod som 

fungerar. Sofia tror att det är viktigt att barn är nyfikna på ord, känner läsglädje och ser det 

som något viktigt att läsa, i samband med den biologiska mognaden för att ett barn ska lära 

sig att läsa, ”det är många bitar som spelar in och ska falla på plats” säger hon. Då barn har 

svårt för att lära sig att läsa måste man arbeta extra mycket med dem, det finns mycket 

extramaterial och det är viktigt att aldrig kränka ett barn, genom att tvinga dem att träna och 

träna på sina svårigheter medan kamrater göra roliga saker, de måste också få en paus i sitt slit 

ibland. Om man som lärare saknar kunskap att själv arbeta vidare finns det duktiga 

specialpedagoger och kollegor att tillgå, det viktigaste är att inte ge upp, menar Sofia. 

 

Precis som Ingrid och Anita använder sig Sofia av ljudmetoden, fast med inslag av LTG-

metodens dikteringar och efterarbete. Hon erkänner att hon egentligen aldrig har provat någon 

annan metod men tycker att denna än så länge har fungerat bra för hennes elever. Sofia tycker 

att ett gott samarbete med hemmet är bland det viktigaste för att lyckas med elevers 

läsinlärning, det måste övas och tiden i skolan räcker inte alltid till och då måste föräldrar ta 

sitt ansvar och läsa högt för sina barn eller sitta med och lyssna när barnet läser. Hon påpekar 

också att det är viktigt att kontrollera att eleverna förstår texterna de läser och kan återberätta 
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dem, för att läsningen inte enbart ska bli en avkodningshistoria. Sofia avslutar med att säga att 

det allra viktigaste är att läsningen blir lustfylld, det kanske den inte blir precis när man börjar 

läsa och tragglar med bokstäver men målet är att komma dit, att alla elever ska läsa med 

glädje.   

 

 

4.4 Samtal med Marie, lärare med inriktning mot tidigare år 

 
Marie är född 1978 och de få minnen som hon har från sin skoltid på 80-talet är inte särskilt 

ljusa, så hon hoppas att hon idag inte har färgats för mycket av den undervisningen. Hon hade 

bestämda lärare med tråkiga inlärningsmetoder som gick på rutin och inte individanpassades. 

Marie vill arbeta på helt motsatt sätt. Hon har idag en F-1:a med bara elva barn, på en byskola 

som drivs av en föräldraförening. En tjänst som hon har parallellt med sin utbildning som hon 

tar examen ifrån i januari 2008. Då först är hon utbildad lärare mot de tidigare skolåren och 

med svenska och matematik som inriktning. Därför är både utbildningen och jobbet purfärskt 

för Marie, något som hon ser som positivt men hon påpekar samtidigt att det är mycket jobb 

med dubbelarbete. 

 

Under utbildningen har Marie, som har svenska och matematik som inriktning, fått ta del av 

de läs- och skrivinlärningsmetoder som finns, bland annat Ljudmetoden, LTG-metoden, 

Wittingmetoden, Storboksmetoden och den förberedande läsinlärningsmetoden, 

Bornholmsmodellen. Metoderna gicks igenom men precis som under Sofias utbildning så var 

det inte mycket mer än så, Marie menar att man som student inte fick någon klar bild över hur 

man skulle använda dem. Hon tycker därför att det har varit för mycket på det teoretiska 

planet och att man skulle kunna tillgodogöra sig kunskapen på ett bättre sätt om man som 

student fick testa de olika metoderna.   

 

Marie tror att barn lär sig att läsa genom att känna läsglädje, nyfikenhet inför texter, genom 

beröm och stimulering men att det också hänger mycket på den biologiska mognaden, om ett 

barn ska kunna lära sig läsa. För att tillgodose alla elevers olika behov på bästa sätt arbetar 

hon med en varierad läsundervisning men med ljudmetoden och bokstavsgenomgångar som 

grund. Förutom detta använder hon hela ordbilder, rim och ramsor, sånger, spel och datorn 

med dess skrivprogram som ett verktyg. Dessutom läser Marie alltid högt både under 

morgonsamlingen och under fruktstunden, ett mycket uppskattat inslag har hon märkt. Då hon 
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har en kombinerad förskoleklass och etta tycker hon att det är viktigt att inte kräva samma sak 

av förskolebarnen som av ettorna, alla barn får vara med på bokstavsgenomgångarna men de 

får därefter uppgifter som passar deras kunskapsnivå. Något som Marie påpekar inte alltid har 

med ålder att göra, men hon tycker att det är viktigt att alla barn får utmaningar och sen får 

känna glädjen av att lyckas. Marie har ännu inte varit med om att ett barn inte har lyckats lära 

sig att läsa, men inser att hon som alla andra någon gång kommer att ställas inför det 

problemet. Hon tror dock att det är viktigt med det förebyggande arbetet med rim och ramsor 

samt sånger och spel. Marie betonar också vikten av att hjälpa dessa barn så tidigt som 

möjligt, att sätta in extra stöd på en gång när man börjar misstänka att det blir problem, inte 

vänta och se och skylla på sen mognad.  

 

Då hon inte arbetat mer än lite drygt ett halvår så har hon svårt för att göra en utvärdering för 

hur hennes läsinlärningsmetod har fungerat för eleverna och hon har heller inte funderat över 

att byta metod än. Hon säger att hon antagligen kommer att testa nya metoder i framtiden men 

att detta än så länge är så nytt för henne så att hon måste komma in i lite rutiner först. Marie 

har genom sin utbildning tagit del av mycket forskning kring läsinlärningsmetoder men vet 

inte hur mycket det kommer att bli i framtiden, då hon redan nu känner att det är mycket som 

ska hinnas med under den tid hon arbetar. Fortbildning har hon ännu inte fått någon och 

dessvärre tror hon inte att det kommer att bli så mycket fortbildning, då skolan inte har några 

pengar. Marie betonar att man får söka den kunskap man vill ha, på egen hand.  

 

 

4.5 Sammanfattning av resultat 
 
Undersökningen visar att alla fyra lärare har olika titel på sin yrkesbenämning, ett tecken på 

att utbildningen reformerats minst fyra gånger de senaste fem till sex decennierna. De två 

äldsta lärarna hade mycket läsinlärningsmetodik i sin utbildning, något som det blivit sämre 

med, anger både Sofia och Marie, som studerat till lärare under de två senaste årtiondena.  

 

Resultatet av undersökningen visar också att de fyra lärarna har i princip samma 

läsinlärningsmetod, ljudmetoden, som grund men med viss personlig prägel och idéer från 

andra metoder, då främst LTG. Alla fyra arbetar med den tidiga läsinlärningen på liknande 

sätt, med bokstavsgenomgångar och efterföljande bokstavsträning, för att sedan ljuda fram 

ord och med hjälp av ordbilder bygga meningar.  
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De fyra lärarna betonar att det är viktigt att läsinlärningen blir lustfylld och att barnen ska 

känna glädje och stolthet inför de nya kunskaperna. Den stora skillnaden är att det idag 

handlar om en tidspress, att alla bokstäver ska genomgås, trots att inte alla elever har lärt sig 

den/de bokstäver man tidigare arbetat med. På Ingrids tid som lågstadielärare stressade man 

inte, alla skulle ha lärt sig den bokstav man arbetade med innan någon gick vidare. Även 

Marie skiljer sig lite från sina kollegor vid arbetet med läsinlärning, då hon är den enda utav 

de fyra som använder sig av skrivprogram på datorn för att motivera och engagera vissa 

elever till läsning och då även skrivning. När önskat resultat uteblir och en elev har problem 

med läsinlärningen, ska det sättas in stöd, alla fyra är överens om att det är lärarens ansvar att 

finna lösningar och nya metoder för att lära dessa barn att läsa. Den inställningen fanns inte 

när Ingrid började arbeta på 1950-talet, då skulden lades på eleven.  

 

Resultatet visar också, att de trots stora ålderskillnader och olika utbildningar har många 

liknande värderingar, alla fyra tror exempelvis att läsning till viss del har med biologisk 

mognad att göra. Den stora skillnaden är här att Ingrid är mer övertygad om att det handlar 

om enbart läsmognad medan de yngre lärarna anser att det finns många olika faktorer som 

spelar in vid läsinlärning. De betonar också att hemmet är en viktig samarbetspartner, på 

Ingrids tid ställdes det krav på läxhjälp och engagemang och skolan och läraren hade stort 

inflytande. Idag är det ingen självklarhet att hemmen ska hjälpa till, de tre lärarna som 

fortfarande arbetar är mer tacksamma om föräldrarna hjälper till, än tar det för givet, trots att 

de tycker att det borde vara en självklarhet i alla hem.  

 

Genom att som lärare ställa rimliga krav, uppmuntra, engagera och på ett så lustfyllt sätt som 

möjligt undervisa i läsning, tror de att de fångar de flesta elever. Läraren spelar därför stor roll 

och Ingrid betonar att det många gånger handlar om personlig lämplighet, att passa som 

lärare.  
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5. Diskussion 
 

 
Genom litteraturstudier och genomförda intervjuer har syftet med arbetet uppnåtts och 

frågeställningarna besvarats. Denna undersökningsstudie går tillbaka till 1950-talet då Sverige 

efter andra världskriget satsade mycket pengar på att bygga upp sitt skolväsende. Många 

lärare utbildades och det infördes nioårig obligatorisk grundskola, grunden lades då till dagens 

skola. Vissa saker har förändrats under tidens gång, framför allt beroende på samhällets 

förändring, ekonomi och nya forskningsrön men många traditioner och idéer lever kvar.55 

 
 

5.1 Lärarutbildningens förändring 
 

Intervjuerna med de fyra lärarna visade att lärarutbildningen förändrats minst fyra gånger de 

senaste sextio åren, då de alla är utbildade lärare men med olika yrkestitlar. Jag uppfattade att 

de två äldre lärarna som utbildade sig på 1950- och 1970-talet var mest nöjda med sina 

utbildningar. De hade mycket läsinlärningsmetodik i utbildningen och fick många idéer och 

förslag på hur de skulle undervisa i läsning, medan de två yngre lärarna med nyare 

utbildningar inte upplevde det som att de fått lära sig så mycket om hur man skulle undervisa i 

läsning. Under deras utbildningar låg fokus på vilka läsinlärningsmetoder som finns, inte hur 

man använde sig utav dem. Kanske har förändringen i utbildningen skett genom att nya 

metoder uppkommit? Under 1950-talet och början på 1970-talet hade ännu inte den 

revolutionerande perioden inom läs- och skrivundervisning börjat, då fanns enbart en 

läsinlärningsmetod som användes - ljudmetoden och den ansågs vara den enda rätta, därför 

kunde man på dessa tidiga utbildningar praktisera och undervisa enbart kring denna metod. 

Idag och från och med slutet på 1970-talet komplicerades undervisningen kring läsinlärning 

på lärarutbildningarna, då nya metoder som LTG-metoden, Wittingmetoden och till viss del 

även Whole Language-metoden gjorde intåg i de svenska skolorna. Då kunde lärarna på 

lärarutbildningen inte längre fokusera på enbart en metod och lära ut den och kanske var det 

då som förändringen skedde? Åsikterna om dessa nya inlärningsmetoder var många, vissa 

tyckte att de var bra medan andra tyckte att de nya läsinlärningsmetoderna var rent 

förkastliga. Kanske var det så att man då valde att undervisa ytligt kring alla metoder, för att 

studenterna sedan själva skulle kunna få välja vilken metod de ville arbeta med? Ett bra sätt 

kan tyckas men jag har genom mina intervjuer fått uppfattningen om att de yngre lärarna inte 

                                                 
55 Richardsson, s. 116 
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kände sig särskilt väl förberedda inför läsundervisningen när de kom ut i skolorna och skulle 

arbeta. De har istället fått söka sig kunskap genom litteratur och kollegor och på så sätt skapat 

sin egen metod. Detta tycker jag visar att starka direktiv och mycket läsinlärningsmetodik 

under utbildningen ger starkare, mer självsäkra, nyutbildade lärare.  

 

Personligen kan jag känna igen mig i de två yngre lärarnas beskrivning av lärarutbildningen 

och skulle därmed önska en mer praktiskt inriktad utbildning. Man kan lära sig det mesta 

genom enbart praktik men man kan inte lära sig det mesta genom bara teori, båda delar krävs 

men jag tror att praktisk tillämpning vid läsinlärningsmetodikstudier krävs för att nyutbildade 

lärare idag ska våga tro på sig själva och sin kunskap. Det är viktigt att tillämpa teorin i 

praktiken. Den svenska lärarutbildningen har blivit allt mer akademiskt inriktad och självklart 

ska man ha en utbildning om man ska arbeta som lärare men jag tycker att lärarutbildningen 

idag är alltför teoretisk. Hur ska detta då kunna förändras, hur ska de nyutbildade lärarna få 

tid till både teori och praktik? Kanske kan studenterna, genom hela utbildningen följa en klass 

en gång per vecka och på så sätt aktivt delta i elevernas läsprocess och utveckling.   

 
Även tidsålder, kunskapssyn och olika teorier har påverkat lärarutbildningen och på så sätt 

även lärarna och undervisningen. Vid 1950-talet var Piagets teori dominerande och kärnan var 

att barn behövde uppnå biologisk mognad för att kunna lära sig att läsa, skriva och räkna.56 

Vid denna tid utbildade sig Ingrid och hon är än idag helt övertygad om att läsning enbart har 

med biologisk mognad att göra. De tre andra lärarna är däremot mer vacklande i sin teori och 

kunskapssyn, alla tre tror att det till viss del beror på mognadsnivå men påpekar också att det 

även finns andra delar som ska stämma för att ett barn ska kunna lära sig att läsa, exempelvis 

att läsintresset finns och att eleven ifråga känner sig trygg både i skolan och i hemmet samt att 

läsning anses vara viktigt och lustfyllt. De anser också att många elever utvecklas mycket när 

de kommer till skolan, i samspelet med läraren och de andra eleverna, då de stimuleras med 

nya varierande uppgifter. Dessa tre lärare är alltså inte överens med Ingrid om att det enbart 

handlar om en mognadsfråga, istället har de tagit till sig mycket av Vygotskijs tankar om att 

barn utvecklas i samspel med andra. Vygotskijs teori är idag ett vanligt perspektiv i svenska 

skolor och många arbetar med det sociala samspelet som utgångspunkt.57  

 
 

 

                                                 
56 Bengtsson, K. Kau, 070411 
57 Björk, Liberg, s. 13 



- 27 -  

5.2 Läsinlärningsmetoder 

 
Studien har också visat att alla fyra lärare, oavsett utbildning och ålder arbetar/har arbetat med 

ljudmetoden som grund, då de anser att det är den metod som fungerar bäst och som flest 

elever lär sig att läsa genom. Dessa åsikter grundar sig på erfarenhet och lärarnas eget 

undersökande arbetssätt. Trots att de alla har samma metod som grund ser ändå 

undervisningen olika ut, alla har genom erfarenhet och nya idéer skapat sin egen 

läsinlärningsmetod med inslag även av andra metoder. De tre lärare som har arbetat några år 

har genom sin erfarenhet provat olika metoder och på så sätt vidareutvecklat sin egen 

läsundervisning för att den ska passa de elever som de möter, lässtarka som lässvaga, så 

kallad individanpassad undervisning. Den nyutbildade läraren använde sig av datorn som ett 

pedagogiskt hjälpmedel för att eleverna skulle ha chans att ”skriva sig till läsning”, då detta 

passar vissa elever bättre. Ett arbetssätt som hon var ensam om i denna respondentgrupp. Kan 

detta bero på att hon utbildar sig i en tid då tekniken, i form av mobiltelefoni, tv och datorer, 

har tagit över barns och även vuxnas, fritid och intresse allt mer? Jag tror det och kanske är 

det ett sätt att fånga de barn som inte har funnit sitt läsintresse men som är intresserade av 

teknikens värld. Kan man på detta sätt hjälpa elever att lära sig läsa, tycker jag att det är bra, 

alla idéer som kan underlätta lästräningen för barn anser jag är till nytta. Det är dock inte sagt 

att de enbart ska träna sin läsförmåga på detta sätt. 

 

Alla fyra intervjuade lärare använder sig som sagt av ljudmetoden och anser att den är bäst, 

men betyder det att den metoden är bäst, för alla barn? Personligen tror jag, precis som Sofia, 

att de flesta barn lär sig att läsa oavsett metod men att alla människor är olika och lär sig på 

olika sätt. Vissa barn har säkert lättare att lära sig då man går från del till helhet genom 

ljudmetoden medan andra barn behöver se helheten först för att sedan bryta ned meningar till 

ord och bokstäver. Det är där ansvaret som lärare kommer in, att underlätta läsinlärningen för 

alla barn. Jag anser att man då, precis som de fyra lärarna gör, kan använda sig utav det bästa 

från de olika läsinlärningsmetoderna trots att man exempelvis har ljudmetoden som grund. 

Enligt Caroline Libergs studie har även forskning visat att en variation i läsundervisningen 

fångar flest elever och gör dem till läsande individer.58 

 

 

 

                                                 
58 Liberg 
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5.3 Hur påverkar skolväsendets försämrade status läsinlärningen? 

 
Det är dock inte enbart lärarutbildningen och läsundervisningen som genomgått förändringar 

under dessa decennier, även det svenska samhället har förändrats. Detta har påverkat 

skolväsendet både ekonomiskt och socialt. Sverige har under de senaste decennierna blivit ett 

mångkulturellt land och stora förändringar i familjeförhållandena har skett. Vid intervjun med 

Ingrid berättade hon att man som lärare på 1950-talet alltid hade föräldrarnas stöd, läraren var 

en auktoritet som alla såg upp till och de flesta föräldrarna var villiga att hjälpa sina barn med 

skolarbetet. Så verkar tyvärr inte vara fallet idag, föräldrarna ifrågasätter många gånger 

skolornas arbete med eleverna och idag kan man som lärare inte se det som en självklarhet att 

alla föräldrar tycker att skolan är viktig. Då frågar jag mig, vad kommer detta sig, när och 

varför förlorade skolan sin status och hur påverkar denna negativa utveckling vårt land? Ska 

Sverige bli ett land med outbildade, okunniga människor i en tid då specifik kunskap och den 

tekniska utvecklingen kräver att vi blir ännu bättre på de saker vi gör? Det har till och med 

gått så långt att några av Sveriges företagsledare skrivit debattartiklar i ämnet. De ser med 

fasa hur unga människor idag kommer ut i arbetslivet utan tillräckliga kunskaper och de anser 

att Sverige måste satsa stora pengar på sitt utbildningsväsen för att komma till bukt med detta. 

Dessa företagsledare anser att problemet skulle kunna avhjälpas om lärarens lön och status 

skulle öka, då många välutbildade, duktiga lärare idag söker sig bort från skolans värld 

framför allt på grund av den dåliga lönen. Deras budskap med denna artikel blir tydligt genom 

detta citat: ”Ska man ha välutbildade behöriga lärare så kostar det. Vi måste få de bästa som 

lärare. Satsa på våra barn och ungdomar genom att satsa på skolan. Sverige har inte råd att 

avstå!”59 Jag tycker att det är bra att även näringslivet fått upp ögonen för detta stora 

samhällsproblem, i många år har lärarna kämpat för att det ska satsas pengar på skolan, nu 

kanske gensvaret blir bättre. 

 

Men precis som Elbro nämner är ekonomin inte det enda som har betydelse för elevers 

resultat i skolan, framför allt är det hemmet och dess inställning som spelar stor roll.60 Skolans 

och lärarens status har som sagt minskat de senaste decennierna, vad kan det bero på? Anser 

föräldrar idag att läsning och övriga färdigheter som barn tillägnar sig via skolans 

undervisning, inte är viktiga? Eller kan det vara så att många föräldrar idag inte orkar vara 

vuxna, de kanske i all stress och press har tappat bort sin föräldraroll och inte orkar eller vill 

                                                 
59 www.aftonbladet.se, 070921 
60 Elbro, kap. 5 
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ta en konflikt? Är det då enklare att låta barnet slippa läxorna än att bråka med dem? Hur ska 

man då som lärare få föräldrarna att inse hur viktig skolan är och hur betydelsefullt det är att 

de hjälper sina barn? Precis som Längsjö och Nilsson skriver, informeras föräldrarna redan på 

BB om hur viktig den språkliga miljön är för barnen och att de behöver uppmuntras och 

stimuleras.61 Bör skolan bygga vidare på denna information och undervisa föräldrarna i läs- 

och skrivinlärning, precis som man gjorde vid Ingrids första tid i skolan, eller hur ska man 

göra för att få föräldrarna att förstå vikten av att kunna läsa och skriva? Kanske har barn, 

föräldrar och lärare idag olika föreställningar om vad god läsförmåga är och skulle ett tidigt 

föräldramöte med ett tydligt budskap om vad det är som krävs för att klara sig i skolan och 

vilka mål eleverna ska uppnå, kunna göra att alla hade samma utgångspunkt? Idag känns det 

som att skolan många gånger kämpar i motvind, både med föräldrars inställning och i 

konkurrens med teknikens utveckling. Filmer, dataspel och Cd-skivor tar över barns tid allt 

mer och i den konkurrensen försvinner böckerna. Är det så att barn idag är lata och genom 

film och olika ljudböcker vill slappna av och luta sig tillbaka utan att anstränga sig själva? 

Kanske beror det inte på lathet, anledningen är kanske den att de inte behövt träna sin läsning 

så mycket att de kommit över den första spärren och därför inte funnit läsglädjen och den 

avkoppling som böcker skänker? Kan det vara därför allt färre elever läser böcker frivilligt? 

Men hur ska man då göra för att få barn idag att vilja läsa? Ska man tvinga dem med metoden 

”en kvart om dagen” som går ut på att alla barn ska läsa minst femton minuter varje dag, eller 

hur bör man göra? 

 

När jag gick i skolan var de enskilda lässtunderna något som man längtade efter och såg fram 

emot, idag är min uppfattning att dessa stunder ses som ett tvång, en stund då många elever 

gör allt för att förhala tiden och syssla med något annat. Hur har det kunnat bli såhär, var har 

läsglädjen tagit vägen? De elever som jag har pratat med säger att det bara finns tråkiga 

böcker och att de hellre vill läsa serietidningar, och då kommer vi till ytterligare en konflikt i 

skolans värld. Är det okej att eleverna läser serietidningar istället för böcker, bara de läser? I 

den frågan är jag väldigt kluven, självklart tycker jag att det är bra att eleverna läser, men jag 

frågar mig samtidigt, vad blir det för läsning i en serietidning, då det enbart är korta repliker 

och sidor fulla med bilder? Missar man inte genom serietidningsläsningen en viss lästräning 

då man inte får den vanliga litteraturens textmönster och beskrivande handling? Jag vet inte 

riktigt hur jag i framtiden kommer att ställa mig i denna fråga och kommer när tillfälle ges att 

                                                 
61 Längsjö, Nilsson, s. 14 
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diskutera det med kollegor och föräldrar för att få en mer nyanserad bild, innan jag fattar ett 

beslut. Men spontant känner jag nu att jag hellre skulle ägna många timmar i biblioteket 

tillsammans med eleverna för att de skulle finna ”riktiga” böcker att läsa. 

 
 

5.4 Slutsats 

 
Genom dessa studier kan olika slutsatser dras, bland annat att Sveriges skola under de senaste 

fem till sex decennierna genomgått en rad förändringar. Kanske framför allt på grund av 

samhällets förändring genom levnadsförhållande och ekonomi men också på grund av olika 

fokus i lärarutbildningen och nya läsinlärningsmetoder. 

 

Lärarutbildningen har under dessa decennier reformerats minst fyra gånger, i takt med att nya 

forskningsrön och läsinlärningsmetoder tillkommit. Vid 1900-talets mitt dominerade ljudme-

toden som läsinlärningsmetod och mycket tid lades på läsinlärningsmetodik under 

lärarutbildningen. Därefter kom 1970-talet med många nya läsinlärningsmetoder och gjorde 

lärarutbildningen mer komplex, undervisningen kom då att handla om alla läsinlärningsmeto-

der, utan praktisk tillämpning. Denna förändring anses av respondentgruppen vara negativ, då 

nyutbildade lärare idag inte litar på sin läsundervisningsförmåga. 

 

Trots dessa förändringar i både samhälle och lärarutbildning använder sig fortfarande många 

lärare, inberäknat de fyra intervjuade lärarna, ljudmetoden som grund vid läsinlärning. Den 

anses av respondentgruppen vara den bästa metoden, då de upplever att flest elever ”knäcker 

läskoden” genom tillämpning av ljudmetoden.  

 

Jag tror att det är viktigt att fundera kring samtiden, vilka traditioner som vi bär med oss och 

vad vi kan lära oss utav dem, många tänker att ”det var bättre förr” och det kanske det var till 

viss del, men samtidigt måste man som lärare fokusera på det samhälle och den skola som 

man lever och arbetar i och göra det bästa av situationen. Samtidigt finns det mycket 

funderingar kring framtiden och vad som kommer att ske. Hur kommer exempelvis skolan att 

se ut år 2050? Kommer det ha skett lika stora förändringar som under dessa år som passerat 

sedan 1950 eller kommer utvecklingen ha avstannat? Kanske kommer det ytterligare några 

läsinlärningsmetoder? Förhoppningsvis återfår skola och utbildning sin status, med 

engagerade föräldrar och kunskapstörstande barn som resultat, det kan dock bara framtiden 

utvisa.  
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5.5 Vidare forskning 

 
Detta examensarbete har väckt många nya tankar och funderingar hos mig och för att 

vidareutveckla det resultat som framkommit och de frågor som väckts under processens gång 

skulle jag vid vidare forskning vilja fokusera på lärarutbildningens förändring. Angående 

lärarutbildningen skulle jag vilja forska kring varför förändringen har skett i utbildningen och 

hur man som lärarutbildare idag tycker att man ska komma till bukt med det problem som 

råder, att nyutexaminerade lärare inte känner sig säkra på sin undervisningsförmåga i läsning. 

Går det att på ett konkret sätt undervisa kring olika metoder och hur ska man binda samman 

teori och praktik? 

 

Vidare frågor som väckts är hur hem och skola ska samarbeta för att gynna eleverna på bästa 

sätt? Det skulle också vara intressant att undersöka hur olika föräldrar, barn och lärare ser på 

läsning, vikten av god läsförmåga och vikten av vad som läses, serietidningar eller böcker.  
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Bilaga 

 
Intervjufrågor 

- När är du född? 

- Vad gick du för utbildning? 

- Hur många år har du arbetat som lärare? 

- Hur tror du att barn lär sig läsa? 

- Hur arbetar du med den tidiga läsinlärningen? Varför? 

- Vilken/vilka metod/er praktiserades under din lärarutbildning? 

- Hur har du upplevt att din läsinlärningsmetod fungerat för dina elever? 

- Om den inte fungerar, vad gör du då? 

- Går din metod att variera efter alla enskilda elevers olika behov? Hur? 

- Får du regelbunden fortbildning inom detta område? 

- Hur har skolan förändrats sen du började arbeta? 

 
 


