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Abstract 

 

The purpose of the examination paper, was to illustrate how the teachers choice of methods in 

reading and writing affects the childrens success in their reading- and writingdevelopment. In the 

background I have investigated what reading and writing involves for sorts of conditions, that 

children needs and what could influence the childrens success in the development. In the paper I 

have presented The synthetic-, analytic-, LEA and Wittingmethods, with focus on ways of 

working and I have also investigated advantages and disadvantages of every method. An 

important part in the investigation is what the curricul -94 says about the pedagogues´ fulfil of 

their duty. The result carried out in three qualitative interviews, with predetermined questions 

that had space for other additional questions. The three interviewed pedagogues, are junior-level 

teachers, who workes on the same department at the school. The school were placed in 

Middlesweden. The result showed that experience means a lot when it comes to knowledge and 

success concerning the learning in reading and writing. Through knowledge and experiencel the 

pedagogue will easier find solutions if a difficulty may come up in a child´s development. It is 

also important to invidualise the school teaching, to get the children motivated and so they can 

feel contents to learn how to read and write.       
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Sammanfattning 
 

Syftet med undersökningen var att belysa hur stor betydelse valet av läs- och 

skrivinlärningsmetoder har på barnens framgång i läs- och skrivutvecklingen. I bakgrunden tas 

syntetisk-, analytisk-, LTG och Wittingmetoden upp, med fokus på arbetssätt och varje metods 

positiva och negativa sida. Vad styrdokumenten säger, om uppfyllande mål och lärares plikter, är 

en viktig del i det hela och även det behandlas i bakgrunden. Lärarintervjuerna som presenteras i 

resultatet, genomfördes av kvalitativa intervjuer med förutbestämda frågeområden och utrymme 

för följdfrågor. Intervjupersonerna är tre lågstadielärare på samma avdelning i en skola i 

Mellansverige. Resultatet visade att en lärares erfarenhet betyder mycket angående kunskap och 

framgång vid läs- och skrivinlärning. Genom kunskap och erfarenhet hittar lärare lösningar lättare 

vid eventuella läs- och skrivsvårigheter. Det är även viktigt att individualisera undervisningen för 

att försöka få barnen motiverande och få dem att känna lust till att läsa och skriva. 
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1. Inledning 

 

Läs- och skrivinlärning på lågstadiet är en viktig del i det dagliga läraryrket. För att ge barnen de 

bästa förutsättningarna i sin läsutveckling, borde man vara insatt i vilka metoder det finns och 

vad man bör tänka på i sitt val av metod. Genom att ständigt reflektera över sin undervisning och 

förstå vilka förutsättningar mitt arbetssätt skapar för barnen är viktigt. 

 Att kunna läsa och skriva är ett måste i dagens samhälle. Språket påverkar all 

kommunikation mellan människor, som kan ta sig uttryck på många olika sätt. Utan den sociala 

kommunikationen som alltmer är över internet, anser jag att kvalitén på människans livsvärld 

minskar avsevärt. I läroplanen -94, står det att skolans uppdrag bland annat är följande: 
 Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en  

 snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir  

 därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar en förmåga att kritiskt granska fakta  

 och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Språk, lärande och identitets- 

 utveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev  

 få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.1

 

Syftet med undersökningen är att påvisa hur mycket valet av metod påverkar elevens framgång i 

läs- och skrivinlärningen och vad man som lärare bör reflektera över.  

 Undersökningens frågeställning är denna: 

 Vilka förutsättningar krävs av eleverna för att lära sig läsa och skriva? 

 Vad påverkar framgången i elevens läs- och skrivinlärning? 

 Vad använder verksamma lärare sig av för metoder? 

 Vad anser de verksamma lärarna om respektive metod och hur använder de dem? 

 Jag har lagt upp undersökningen på så sätt att jag börjar med en teoretisk bakgrund om 

ämnet. I bakgrunden behandlas bland annat vad det innebär att lära sig läsa och skriva och vilka 

förutsättningar elever måste ha. Även olika läs- och skrivinlärningsmetoder tas upp. Sedan 

kommer metodkapitlet, där jag beskriver hur intervjuerna gick till väga, vilket sedan följs av 

resultatkapitlet där intervjuerna är nedskrivna i form av personporträtt. Därefter kommer 

diskussionen där jag binder samman bakgrunden med resultatet. Jag kommer då att jämföra 

likheter och skillnader mellan teorin och hur det praktiskt kan se ut. 

 

                                                 
1Lärarboken, 1994 års läroplan, (Lärarnas riksförbund: 2003), s. 14f. 
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2. Bakgrund 

 

Det är viktigt att påvisa vad läroplanerna säger om lärarens uppdrag angående barnens läs- och 

skrivutveckling. Läroplanerna utgör grunden för undervisningen och är därför ett måste för varje 

lärare. 

 

2.1 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet 

 

1994 års läroplan är en förordning som tar upp skolans mål och riktlinjer, när det gäller normer 

och värden. Följande är citerat ur Lpo 94: 
 En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt  

överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och 

behov. Det finns också olika vägar att nå målen […] 2

 

Ett av målen i läroplanen gäller det svenska språket. Eleven ska uppfylla målet, med lärarens hjälp 

och engagemang: 
 Mål att uppnå i grundskolan: Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

 Behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar 

i tal och skrift.3

  

Det är viktigt att som lärare ha uppsikt över sitt eget arbete och hur detta borde genomföras. 
 Läraren skall:  

 Utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

 Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan 

 [...] Samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen […]4 

 

Under rubriken ”Yrkesetiska principer för lärare” står nedanstående: 
 Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning 

bedriva och utveckla sitt arbete utifrån såväl vetenskap som beprövad pedagogisk erfarenhet,  

ta ansvar för att utveckla sin kompetens för att kunna bedriva god undervisning[…],  

ta ansvar inte bara för att eleverna lär, utan också för vad de lär[…]5

 

Läraren har ett viktigt och ansvarsfullt arbete som innebär mycket mer än det ovanstående. Det 

är viktigt att försöka omsätta det läroplanen säger i praktiken. 

                                                 
2 Ibid. s. 13 
3 Ibid. s. 19 
4 Ibid. s. 22-23 
5 Lärarboken, Yrkesetiska principer för lärare, s. 160 
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2.2 Att lära sig läsa och skriva 

 

 2.2.1 Läsa 

Att läsa innebär att kunna använda skrivtecken och knyta samman dessa med språkljud. Man kan 

tolka grafiska tecken och därmed forma ord och meningar. Färdigheten att kunna läsa är 

avsiktligt inlärd, vilket till exempel talande och lyssnande inte är. För att läsprocessen ska fungera 

och användas, måste fysiologiska och språkpsykologiska processer samordnas automatiskt. Först 

när läsaren har införskaffat sig språklig kompetens får texten en mening då den läses.6  

 Läsning innehåller en lästeknisk del och en förståelsedel. I den tekniska delen måste man 

tyda bokstäverna i en sådan hastighet att det inte uppstår pauser mellan ljuden. I förståelsedelen 

måste man kunna uppfatta innehållet. Hur djupt man sedan förstår en text beror mycket på 

tidigare erfarenheter, så som miljön man växt upp i, både språkligt och emotionellt, även vad man 

upplevt.7

 Att förstå innehållet i en text är målet och för att komma dit måste man kunna avkoda. 

Avkodning innebär att man kan avläsa bokstävernas ljud. Snabbheten och korrektheten i 

avkodningen har stor betydelse för att förståelsen ska finnas med genom texten. Men endast det 

räcker inte för att förstå, utan en kunskap om ordens innebörd är en förutsättning. Har man nyss 

börjat lära sig läsa går mycket kraft åt till de små delarna i texten, som att tolka varje ljud för sig. 

Det går även långsamt och ofta kommer man inte ihåg vad som stod i början av meningen, då 

man tragglat sig igenom den. Ordförståelsen är många gånger liten då nybörjaren läser, men det 

utgör inte problem för att kunna avkoda ordet. Avkodningen blir till slut automatiserad. Att den 

blivit automatiserad, innebär att man sammanläser bokstäver till ord och meningar utan att 

anstränga sig.8

 Att barnet har en språklig medvetenhet är en grundförutsättning för att förstå språket. Med 

detta menas att barnet självständigt och medvetet funderar över språkets struktur, form och 

innebörd. Barnet kan då lägga märke till hur något sägs eller skrivs. Den språkliga medvetenheten 

kan delas upp i olika delar: fonologisk, morfologisk, syntaktisk, semantisk och pragmatisk 

medvetenhet. Dessa olika delar av medvetenhet presenteras här nedan, med tips på hur man kan 

träna upp dem hos ett barn.9

 Fonem är språkljud och därmed den minsta beståndsdelen i orden. Man får inte blanda ihop 

fonemen med bokstäverna. Det finns fler fonem än bokstäver, exempelvis bokstaven /l/ uttalas 

                                                 
6 Stadler E. Läs- och skrivinlärning, (Lund: Studentlitteratur, 1998) s. 26f. 
7 Witting M. Före läs- och skrivinlärningen, (Solna: Ekelunds förlag AB, 1998) s. 11 
8 Stadler, 1998, s. 27ff. 
9 Svensson A-K. Barnet, språket och miljön, (Lund: Studentlitteratur, 1998) s. 85 
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”äl” och består då av två fonem, ”ä” och ”l”. Totalt finns det 30 fonem i det svenska språket.10 

För att kunna använda språket och därmed läsa måste man ha den fonologiska medvetenheten, 

vilket innebär att identifiera ljud i ord, så att ljuden hamnar i rätt ordning, till exempel ”skruv” 

istället för ”srukv”. Detta spelar en stor roll i läs- och skrivinlärningen, både för avkodning och 

förståelse.11  

 Fonologiska övningar – för att öva fonologin kan man leka exempelvis språklekar, där barnet 

får rimma, lyssna efter och identifiera olika ljud i ord, räkna ljud i ord, bilda ord med ett visst 

ljud.12

 Morfem är de minsta betydelsebärande enheterna i orden. Det finns grammatiska och 

lexikala morfem. De lexikala går inte att dela upp i mindre betydelsebärande enheter, medan de 

grammatiska ändrar ordets form. Den morfologiska medvetenheten har stark inverkan på 

läshastigheten, men även för avkodningen och läsförståelsen.13 Eleverna måste här förstå hur 

orden anpassas till varandra i en fras eller sats, så att till exempel ändelserna i vissa ord blir rätt 

formulerade.14

 Morfologiska övningar – förbättra barnets morfologiska medvetenhet, genom att leka 

språklekar där barnet får identifiera ord i satser, hitta på egna ord, sätta samman två ord till ett 

ord, vända på sammansatta ord eller identifiera stavelser i ord. 

 Syntaxen bestämmer hur ord kan kombineras till satser och meningar. En syntaktisk 

medvetenhet innebär alltså att man kan använda ord till att forma meningar. Denna förmåga 

påverkar läshastigheten och läsförståelsen. Att dra slutsatser utifrån texten blir svårt om man inte 

är säker på textens innehållsliga relationer som syntaxen påvisar. Även avkodningen berörs då 

negativt, på så sätt att läsaren inte har några förväntningar på vad som kan tänkas stå längre fram 

i texten.15

 Syntaktiska övningar – för att öva syntaxen kan barnet få leka språklekar där barnet får fylla i 

utelämnade ord i meningar, avslöja felaktiga ord i meningar, att ställa frågor om vissa meningar är 

bildade rätt eller inte. 

 Semantiken visar ordens olika betydelser beroende på sammanhanget. Till exempel ordet 

”lätt” kan betyda olika saker beroende på sammanhanget. Det kan vara lätt att läsa eller lätt att 

bära. Ordet ”lätt” har därmed två betydelser.  Beroende på den aktuella situationen förstår man 

                                                 
10 Svensson, 1998, s. 19 
11 Larson L m.fl. Läsning och läsinlärning, (Lund: Studentlitteratur, 1992) s. 7 
12 Svensson, 1998, s. 86 
13 Ibid. s. 20f. 
14 Larson, 1992, s. 8  
15 Svensson, 1998, s. 22 
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vilken av dem som menas.16 Den semantiska medvetenheten är alltså att man är medveten om 

satsers betydelse.17

 Semantiska övningar – Man kan förbättra semantiken hos ett barn genom att låta barnet 

reflektera över språket. Varför måste exempelvis ordet ”hus” heta ”hus” och inte ”gräs”?  

 Pragmatiken visar skillnaden på uttalanden beroende på sammanhanget, till exempel ”det 

regnar” kan betyda att ”vi behöver inte gå ut på rasten” eller bara en väderkommentar.18 En 

pragmatisk medvetenhet handlar om att vara medveten om hur språket används i olika 

situationer.19

 Pragmatiska övningar – här kan man låta barnet reflektera över språkets innehåll, avslöja fel i 

berättelser, gissa gåtor och berätta vitsar, för att träna på barnets pragmatiska förmåga. 

 Sammanfattningsvis kan man säga att en duktig läsare känner igen bokstäverna utan 

problem, vet dess språkljud utan att behöva ljuda ut dem, känner igen ord som inte stavas 

ljudenligt och sätter ihop ord på ett säkert sätt så de bildar meningsfulla helheter. Genom att läsa 

ökar ordförrådet och därigenom förbättras läsförståelsen, som i sin tur ökar läshastigheten. 

Allteftersom klarar man av mer avancerad litteratur och en positiv utvecklingsspiral har 

utvecklats.20

 

 

 2.2.2 Skriva 

 

Det skrivna språket har två sidor, skriva och läsa. Dessa två sidor är båda mentala processer.21 

Inlärning av skriften underlättas om man är tal- och språkmedveten innan inlärningsprocessen 

börjar.22 Då man förstår språkets form och funktion har man ”knäckt den skriftspråkliga 

koden.”23

 För att barn ska kunna lära sig att skriva måste de förstå principen för hur bokstäverna ska 

användas. Att kunna bokstävernas ljud och koppla ljudet till rätt bokstav är en förutsättning.24 

När man ska möta det skrivna språket måste man till skillnad från det talade, förstå 

känslostämningar och tonfall utifrån texten. För att kunna förstå och formulera text, måste man 

                                                 
16 Larson, 1992, s. 8 
17 Svensson, 1998, s. 85 
18 Larson, 1992, s. 8 
19 Svensson, 1998, s. 85 
20 Myndigheten för skolutveckling, Att läsa och skriva, (Stockholm: Skolutveckling, 2003) s. 102 
21 Dahlgren G, m.fl. Barn upptäcker skriftspråket, (Stockholm: Liber, 2004) s. 21 
22 Ibid. s. 37 
23 Ibid. s. 76 
24 Björk M, m.fl. Vägar in i skriftspråket, (Stockholm: Natur och kultur, 2003) s. 101f. 
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förstå dess struktur och konstruktion genom att regelbundet möta texter i vardagen.25 Skrivandet 

kräver att man kan ordna sina tankar för att sedan föra över dem till rätt stavade ord i korrekta 

meningar och satser.26 Det svåra i vårt skriftsystem är att de små bokstäverna p, b, d och q ser 

väldigt lika ut. Speciellt b och d förväxlas lätt, vilket kan följa med långt upp i åldrarna. 

Svårigheterna för bokstävernas utformning kan minskas genom att man lär barn de stora 

bokstäverna först, eftersom risken att de blir utformade fel är mindre än för de små 

bokstäverna.27

 Motoriken har också en del i skrivandet. Att skriva kräver att man har motorik och 

koordination mellan öga och hand. Motoriken hos ett barn går från grovmotoriskt till 

finmotoriskt. De stora bokstäverna är lättast att forma även motoriskt sett, oavsett om man ännu 

inte har finmotoriken. Motoriken påverkar skriftspråksinlärningen. Självkänslan växer då den 

motoriska förmågan är utvecklad. Man behöver då inte lägga ner lika mycket tid på att forma 

bokstäverna vid skrivandet.28

 

2.3 Förutsättningar för läsinlärning 

Det är viktigt att läraren förstår varje barns förutsättningar till utveckling och hjälpa barnet 

tillägna sig dem. Den kunskap man idag har om förutsättningar för läsandet, är i första hand 

viktig för barn som inte har lätt att lära sig läsa. Det är främst dessa barn som man är mer 

uppmärksam på i undervisningen. Det är även de barn som bäst nyttjar att bli hjälpta i mötet med 

det skrivna språket29

 

 2.3.1 Bokstavs- och skriftkännedom 

Vad som främst förutsäger läsutvecklingen för ett barn är barnets skrift- och bokstavskännedom. 

Det är i förskoleåldern man bör mäta färdigheten i bokstavskännedom. För de elever som klarar 

läsundervisningen bra under de första skolåren, är sannolikheten stor att det även går bra i slutet 

av skoltiden. Kännedom om skrift börjar tidigt i barnets liv. Redan under de första levnadsåren 

börjar barnet bläddra i böcker. Om intresset för böcker finns redan i treårsåldern, är 

sannolikheten för att stöta på läs- och skrivsvårigheter under de första skolåren mindre än hos de 

barn som inte är intresserade av böcker. Detta samband gäller då barnet spontant väljer böcker, 

inte då föräldrarna lägger böckerna i händerna på dem. Men relationen mellan tidigt läsintresse 

                                                 
25 Witting, 1998, s. 39 
26 Taube K. Läsinlärning och självförtroende, (Stockholm: Prisma, 1997) s. 67 
27 Dahlgren, 2004, s. 50 
28 Ibid. s. 51f. 
29 Elbro, 2004, s. 78 
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och lässvårigheter är inte klarlagt, utan säkerligen finns det många bakomliggande faktorer.30 Man 

har heller inte undersökt om tidig skriftspråksstimulering har betydelse för barn med sämre 

förutsättningar.31  

 

 

 2.3.2 Tal och språk 

På andra plats kommer barnets tal- och språkliga förutsättningar. Barnets förmåga att uppfatta 

och förstå det talade språket är en mycket viktig färdighet, då man ska förutsäga hur lätt 

läsinlärningen kommer att vara. Med detta menas hur barnet uppmärksammar till exempel ord, 

meningsbyggnad, stavelser, rim, ljud. Det sistnämnda, ljuden i talspråket, är en betydande del i det 

hela. Detta för att de ljud som finns i orden är en grundläggande start i skriftspråket. Som sagts i 

uppsatsen, består läsning av många delar (syntax, morfem, pragmatik). Men då det gäller god 

läsutveckling är vissa delar viktigare än andra. Först och främst fonemen, men även syntaxen är 

viktig. De barn som har en bra syntaktisk förmåga, kan uttala meningar i rätt ordning och hör om 

det blir fel. Barn som kan detta får inte lika ofta lässvårigheter, som ett barn som har svårigheter 

med syntaxen.32

 

 2.3.3 Ordförråd 

Ordförråd och benämningar är också en del i förutsägningen av ett barns läsutveckling. Speciellt 

skillnader i femåringars ordförråd visar hur första läsutvecklingen kan se ut. Det har visat sig att 

cirka 20 procent av variationen i läsförmåga mellan barn, kan förklaras av skillnaderna i det aktiva 

ordförrådet före skolstarten. Då har man tittat på ordförrådets storlek, snabbheten i att hitta ord och 

hur precist ordens ljud behålls. Ett sätt att undersöka ordförrådets storlek, är genom att visa barnet 

olika bilder på saker och fråga vad sakerna heter. Då får man vetskap om storleken av barnets 

aktiva ordförråd, det vill säga de ord barnet själv använder i vardagen. Ord som barnet känner 

igen, men inte kan använda är det passiva ordförrådet. Det passiva ordförrådet är sämre på att 

förutsäga läsutvecklingen. Koncentrationen ligger alltså på den aktiva delen. För att undersöka 

snabbheten ber man barnet att benämna cirka fem till tio olika figurer så snabbt som möjligt.33 Hur 

precist och tydligt ordens ljud behålls i barnets ordförråd bidrar också till förutsägningen av 

läsutvecklingen. Man kan säga att barn som lagrat många ord med en förenklad utformning, till 

exempel ”biblotek” istället för ”bibliotek” har större risk att få svårigheter i utvecklingen. Men 

                                                 
30 Ibid. s. 79f. 
31 Ibid. s. 82 
 
32 Ibid. s. 84ff. 
33 Ibid. s. 93 
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man måste förstå att det kan vara stora skillnader mellan barnets konkreta uttal och hur ordets 

ljud egentligen är lagrat.34

 

 2.3.4 Uppväxtmiljö och social status 

Även uppväxtmiljön har betydelse. Här spelar skolklassens sammanlagda sociala status in, likaså 

det egna hemmets status. Det som väger tyngst av dessa två för läsutvecklingen, är faktiskt 

skolklassens status. Med det menas att ett barn från ett hem med låg status, skulle klara av 

läsutvecklingen bra, om barnet fick gå i en klass med hög status totalt. Det är svårt att veta varför 

den sociala statusen påverkar läsutvecklingen. En del av det hela är föräldrarnas förväntningar på 

barnet. Även den lokala statusen påverkar, om möjligheterna för goda läsare är tydliga i samhället, 

så stiger förväntningarna på undervisningen. Att barn får se sina föräldrar läsa och därmed 

utvecklar ett läsintresse och förstått att det är vardagsnära att läsa påverkar, likaså om föräldrarna 

läser högt för barnen. Men det sistnämnda har en tydlig men måttlig betydelse för barnets första 

läsutveckling. Endast åtta procent av olika barns läsfärdigheter under den första skoltiden, kan 

förklaras av hur mycket föräldrarna hade läst högt för dem under förskoleåldern. Högläsning ger 

dock härliga stunder tillsammans, väcker lust att kunna läsa själv, kunskap om litteratur och andra 

delar av världen och nya perspektiv från olika håll. Därmed kanske högläsningen spelar större roll 

under längre tid vad gäller läsutvecklingen.35  

 

 

2.4 Att upptäcka svårigheter 

Barn kan vara skickliga på att dölja eventuella svårigheter vid läs- och skrivinlärningen. De vågar 

till exempel inte alltid tala om att de inte förstår den aktuella uppgiften eller försöker lära sig 

läsläxan utantill. Nedan följer en lista av tecken en pedagog bör vara uppmärksam på: 
 Motvilja mot att läsa och skriva 

 Rädsla för att läsa högt i klassen 

 Känslor av obehag, bekymmer, trötthet 

 Glömska för bokstävernas form och ljud 

 Läser långsamt, trevande och hackigt 

 Läser fel eller hoppar över småord och ändelser 

 Gör tillägg t.ex. helt – helst, igen – ingen 

 Omkastning av bokstäver t.ex. bli – bil, garn – gran, börd – bröd 

 Vändning av hela ord t.ex. åt – tå, lat - tal, tom – mot 

 Inget flyt i läsningen och därav bristande läsförståelse 

 Låg självkänsla och ibland ett självhävdelsebehov som kan leda till ytterligare problem 
                                                 
34 Ibid. s. 94 
35 Ibid. s. 95ff. 

  - 8 -  



 

 Dåliga studieresultat i många ämnen, vilket kan leda till att eleven ses som lat, ointresserad, obegåvad 

eller ovillig till samarbete36 

 Sammanfattningsvis kan man vara observant på ett antal faktorer i den språkliga 

utvecklingen. Under det första skolåret är det tecken som: dålig koppling mellan språkljud och 

bokstäver, dålig bokstavskunskap, dålig förståelse av skriftspråkets funktion, dåligt verbalt minne 

och ett litet aktivt ordförråd, som påvisar problem som behöver åtgärdas.37

 Anledningen till varför svårigheter uppstår kan bero på mycket. Men de vanligaste 

orsakerna är att 
 eleven har gått miste om grundläggande moment på grund av stor frånvaro den första skoltiden, 

 eleven inte kan ta till sig undervisningen på grund av bristande kognitiv och språklig mognad, 

 eleven inte kan särskilja och komma ihåg språkljuden på grund av fonologiska svårigheter, 

 undervisningssättet inte har passat elevens inlärningsförmåga, 

 det finns konstitutionella faktorer, t.ex. dyslexi, som även kallas ordblindhet, 

 eleven har en liten hjärnskada eller andra neurologiska avvikelser, 

 det finns en medicinsk klenhet med temporärt nedsatt inlärningsförmåga, 

 eleven har nedsatt hörsel eller syn, 

 eleven har låg beredskap att ta emot undervisning på grund av emotionella bekymmer, kanske inom 

familjen eller i kamratrelationerna.38 

För att hitta rätt lösning vid en svårighet, krävs det att läraren känner till anledningen till 

svårigheten för att man ska kunna lösa det från grunden. 

 

 

2.5 Kartläggning 

 

Genom att använda sig av exempelvis ett schema som presenterats av Ingvar Lundberg, kan man 

följa en elevs utveckling. Schemat är enkelt att använda och ger en bra överblick. Varje elev har 

ett individuellt schema där man markerar regelbundet var de ligger i sin läsning, en läsprofil 

skapas därmed och läsutvecklingen synliggörs. Schemat kan inte följas helt och hållet, eftersom 

alla elever inte följer samma utvecklingsförlopp. Ibland måste man backa tillbaka och repetera 

vissa steg, medan andra kan hoppas över. Målet med kartläggningen är att pedagogen ska kunna 

följa varje individs läsutveckling. Ungefär varannan månad brukar man kartlägga varje elev, men 

de elever som utvecklas långsamt bör kartläggas oftare. 39 Schemat är bra eftersom det visar 

                                                 
36 Stadler, 1998, s. 91 
37 Myndigheten för språkutveckling, 2003, s. 108 
38 Stadler, 1998, s. 92f. 
39 Lundberg I. God läsutveckling, (Stockholm: Natur och kultur, 2003) s. 6f. 
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eleverna svart på vitt att en förbättring sker i deras utveckling. 40 Då en lärare bedömer en elev i 

någon av faserna som presenteras nedan, måste denne utgå från sin erfarenhet.41

   

 

2.6 Läsutvecklingens faser 

 

En elevs läsförmåga utvecklas i flera olika faser vilka samspelar med varandra, men som även har 

sitt eget förlopp. Faserna är: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse 

och läsintresse. 42

 Samspelet mellan dessa fem faser kan beskrivas så här: om ett barn har en god fonologisk 

förmåga, så tillgodogör sig ordavkodningen detta. En god ordavkodning har i sin tur en positiv 

verkan både på den fonologiska medvetenheten och på flytet i läsningen. Flytet i läsningen 

främjar identifieringen av orden i texten, vilket hör till ordavkodningen. Flytet har även en positiv 

inverkan på läsförståelsen, och en bra förståelse bidrar även till ett flyt i läsningen. Energin går då 

inte åt till avkodning och kampen att försöka komma ihåg vad som stod i början av texten. I 

stället används energin åt det mentala arbetet att förstå och kunna arbeta med en text. En god 

läsförståelse är en självklar förutsättning för att få ett läsintresse och läsintresset påverkar 

förståelsen tillbaka, så den blir bättre. Man kan alltså säga att faserna påverkar varandra fram och 

tillbaka, vilket visualiseras genom bilden nedan. Men det måste betonas att eleverna från början 

får uppleva att läsning handlar om mening, glädje, upplevelse, förståelse och budskap. 
 

                                          

                                                 2                                             4                                           6                                            8 

 

                          1                                            3                                             5                                           7                                                                                                

                                                                                                                                                         43                    
 En elev kan göra goda framsteg i en eller ett par av dessa faser, men har kanske stannat upp 

i någon annan. Det finns metodiska övningar att tillgå för att utveckla dessa faser. Det går alltså 

att stimulera utvecklingen och därmed förebygga att eleven kör fast.44 Pedagogen kan upptäcka 

svårigheter då man kommit en bit in på första läsåret eller en bit in på andra läsåret.45 Nedan 

presenteras de olika faserna vid läsutvecklingen. 

 

 

                                                 
40 Ibid. s. 10 
41 Ibid. s. 7 
42 Ibid. s. 8f. 
43 Ibid. s. 9f. 
44 Ibid. s. 8f. 
45 Larson, 1992, s. 50 
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 2.6.1 Fonologisk medvetenhet 

Att vara fonologisk medveten är grundläggande för att förstå bokstäverna. Då man är fonologiskt 

medveten kan man flytta koncentrationen från betydelsen och innehållet i det som sägs, till hur 

det sägs och låter och vilka ljud ett ord innehåller. Utan detta kan en elev inte med enkelhet 

avkoda skrivna ord. Men även om eleven inte kommit långt inom detta område, kan man ändå 

börja med ordavkodning. Det finns lämpliga lekar och övningar som främjar fonologin hos en 

elev.46

 Exempel på övningar – Arbeta mycket med rim - både att höra rim och att själv rimma. Låt 

dem markera stavelser i ord genom att exempelvis klappa deras egna namn till att börja med. 

Lyssna efter ljud i början av ord och sedan identifiera samma ljud i olika ord. Ljud samman 

språkljud och dela upp ord i språkljud. Lär dem hemliga språk och även att bli medveten om sitt 

eget språk.47

 

 2.6.2 Ordavkodning 

I början av barnets läsutveckling spelar sammanhanget en viktig roll för ordavkodningen. 

Läsningen har ännu inte blivit automatiserad utan till att börja med försöker man skriva, vilket 

gör att man koncentrerar sig alltmer på enskilda bokstäver och ordföljden. Ordavkodningen får 

till en början hjälp av ordbilder, sammanhanget, illustrationer eller början av ord. Eleven kan ha 

knäckt koden, men har fortfarande inte den automatiserande läsförmågan, där man läser flytande. 

Processen mot automatik sker gradvis. När man sett ett ord flera gånger, känner man till slut igen 

det direkt i en text. Om man förstår innehållet i det man läser, ökar chansen att identifiera svåra 

ord som kan finnas i texten. Ordavkodningen bygger alltså både på att den fonologiska 

medvetenheten finns där, men även läsförståelsen.48

 Exempel på övningar – Lär dem känna igen ljudet på fler än åtta bokstäver, träna på att känna 

igen ordbilder och börja då med barnets eget namn som ordbild för att sedan öka 

svårighetsgraden. Läs början av ord och gissa sedan resten av ordet, lär dem att känna igen 

småord som ordbilder. Träna på att läsa ord med enkla ljudföljder. Låt dem pröva att läsa okända 

ord och att avkoda nonsensord.49  

 

 

 

 

                                                 
46 Lundberg, 2003, s. 12 
47 Ibid. s. 25-32 
48 Ibid. s. 12f. 
49 Ibid. s. 35-43 
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 2.6.3 Flyt i läsningen 

Att ha flyt i läsningen innebär att få meningar levande då man läser, alltså att ha den rätta 

läsmelodin och kunna ta pauser och betona rätt i texten. Att komma ihåg innehållet då man läser 

snabbt och felfritt, gör att man kan arbeta med förståelsen av textens innehåll på ett djupare plan. 

Automatisering av läsning är en förutsättning för att uppnå flytet. Men flyt i en text är inget som 

kommer plötsligt, utan beror på hur välbekanta orden i texten är för läsaren. En skicklig läsare 

kan få problem med flytet i en text om läsaren stöter på många svåra ord. Flytet och 

läsförståelsen är alltså tätt knuta till varandra. Man kan kortfattat säga att elever som har flyt i sin 

läsning med lätthet kan identifiera ord och samtidigt förstå innehållet i dem.50

 Exempel på övningar – Läs vanliga ord med automatik för att sedan öka svårighetsgraden. Läs 

även enkla meningar med flyt och förståelse för att sedan försvåra dem. Träna på att eleverna 

spontant korrigerar då de läst fel, att de upptäcker detta själv. Även läsning av barnserier övar på 

att förstå svåra ord i texten genom att ta hjälp av bilden. Läs också en hel bok med enkel text och 

mycket bilder för att sedan successivt öka svårighetsgraden. En annan sak att träna på, är att 

hinna med att läsa textremsorna då de tittar på tv.51

 

 2.6.4 Läsförståelse 

Ett barn som inte kan läsa kan ändå förstå vad en text handlar om genom att söka ledtrådar som 

finns runtomkring. Man kan säga att de gissar sig fram till vad som kan stå. Men målet är att de 

ska få förståelse för vad texten egentligen säger med alla dessa ord. Eleverna ska kunna lära sig att 

läsa mellan raderna och se den röda tråden i texter. Om man inte skulle kunna läsa mellan 

raderna, skulle texten vara så detaljrik att den blir tråkig att läsa. Vi måste kunna dra slutsatser av 

det som står, utan att det verkligen måste vara uttryckt i texten. Vi läsare är alltså medskapande. 

Vi ser en bild inom oss hur personerna kan se ut och andra detaljer om den värld som texten 

behandlar. Genom en läsförståelse kan vi föreställa oss allt detta och även dra slutsatser om vad 

som kan komma hända härnäst i texten.52

 Exempel på övningar - Låt barnen samla enkla ord som de får avkoda och förstå. Öka sedan 

svårighetsgraden allteftersom med avkodning av meningar sedan stycken. Läs högt och försök få 

barnen att tänka högt genom att sätta ord på sina tankar. Försök väcka nyfikenheten om vad nya 

ord har för betydelse. Lär dem att läsa mellan raderna, genom att få svara på frågor som inte går 

att hitta i texten. Att även låta dem följa anvisningar, rita händelsekartor över innehållet i en text 

och söka fakta i källor, tränar läsförståelsen.53  

                                                 
50 Ibid. s. 14 
51 Ibid. s. 47-51 
52 Ibid. s. 15f. 
53 Ibid. s. 53-59 
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 2.6.5 Läsintresse 

Lust och glädje är nyckelord för att få elevers läsutveckling att fortsätta växa i positiv bemärkelse. 

Nya framgångar i läsningen stärker självförtroendet och lusten att vilja läsa mer. Därför är det 

viktigt att redan från början få läsandet lustfyllt och spännande. För att känna lust och glädje 

måste man bli allt bättre i sin läsning, vilket kräver massor av övning. Mycket tid måste läggas ner 

på att läsa och inte bara i skolans värld. Det är viktigt att pedagoger försöker underlätta barns 

försök att börja läsa, vilket minskar risken att stöta på svårigheter då man känner att det är kul 

och man får ut något av att kunna läsa. 54   

 Exempel på övningar – För att fortsätta stimulera ett barns läsintresse kan man till exempel 

lyssna på sagor, läsa högt tillsammans, gå till biblioteket och låna böcker och få läsa för andra.55 

Även att visa hur eventuella bilder hör ihop med texten och ge stödord så att den röda tråden kan 

hittas, gör att eleverna känner en förväntan då de läser och hjälper dem utveckla sin förförståelse. 

Texterna blir intressanta och eleverna blir aktiva, känner glädje och lust.56 Ge dem texter som 

ligger på individens nivå. Att läsa det första kapitlet högt i en bok, stimulerar till att läsa själv och 

ta reda på vad som står i resten av texten.57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Ibid. s. 16ff. 
55Ibid. s. 63ff. 
56 Ibid. s. 10 
57 Ibid. s. 16ff. 
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2.7 Läs- och skrivinlärningsmetoder 

 

Att komma fram till vilken metod som är den bästa vid läs- och skrivinlärning, är svårt. Det är 

mycket som påverkar, bland annat lärarpersonligheten och inte minst elevindividen. En pedagogs 

erfarenhet och kunskap betyder mest, oavsett vilken metod som används. Men mycket beror 

även på hur man tillämpar metoden och om det skapas bra tillfällen för inlärning. Genom 

erfarenhet ser pedagogen snabbare vad i tillvägagångssättet som inte är bra för respektive elev, 

och kan då lättare hitta rätt lösning beroende på individen. Att ha kunskap om läs- och 

skrivinlärning som pedagog, underlättar arbetet betydligt då man vet hur man ska agera beroende 

på situationen. Det man kan göra för att förbättra sitt arbete är att följa upp det och reflektera, 

utvärdera hur resultatet blev och även se eventuella förbättringar och lösningar till nästa gång. 

När man som pedagog har skaffat sig mer kunskap och erfarenhet, kan man sedan hitta sin egen 

väg för att lära eleverna att läsa och skriva. Man hittar alltså sitt eget sätt att undervisa. Men man 

måste veta vad man gör och varför man gör på just det sättet.58   

 Elevens framgång i läs- och skrivinlärningen beror till mellan 15 och 20 procent på 

metoden man valt att använda. Andra faktorer runt inlärningen påverkar elevers framgång med 

mellan 80 och 95 procent. Uppväxtmiljön är den största faktor som påverkar och sedan 

pedagogens kompetens. Med uppväxtmiljön menas bland annat från vilken sorts läsande eller 

icke läsande miljö barnet kommer ifrån, hur synen på läsandet ser ut och hur ofta läsandet som 

aktivitet presenteras för barnet. En pedagog som har bra kompetens, ser varje elevs 

inlärningsstrategi och arbetar utifrån den. Kontinuerlig bedömning av varje elevs utveckling är 

därför viktig i den pedagogiska processen.59 Slutsatsen att dra är att både lärare och elever uppnår 

framgång i läs- och skrivinlärningen, oavsett metod.60

 En viktig del i det pedagogiska arbetet är reflektion. Enligt Larson bör pedagogen fundera 

kring nedanstående frågor för att läs- och skrivinlärningsundervisningen ska få de bästa 

förutsättningarna för lärande. 
 Vilket är syftet, inte bara med själva läsinlärningsundervisningen, utan också för skolans läsundervisning i 

stort? 

 Vilka utvecklingslinjer är önskvärda? 

 Hur kan målet nås? 

 Vilket innehåll, dvs vilken typ av texter skall barnen möta och arbeta med och varför? 

 Vilka arbetsformer och arbetssätt skall användas och varför? 

 Hur stort skall elevinflytandet vara och hur mycket eget ansvar skall eleverna få ta?61 

                                                 
58 Stadler, 1998, s. 51f. 
59 Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 115 
60 Elbro C. Läsning och läsundervisning, (Stockholm: Liber, 2004) s. 78 
61 Larson, 1992, s. 26 
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 Man kan säga att det finns två grundprinciper för läs- och skrivinlärning: den syntetiska och 

den analytiska principen. Ofta ligger pedagogens metoder någonstans mitt emellan dessa, men de 

går även att kombinera. Oavsett vilken metod pedagogen väljer, kommer vissa elever att klara av 

inlärningen mer eller mindre problemfritt, medan andra behöver en hjälpande hand och mycket 

stimulans. Pedagogen väljer därmed metod, medan eleverna står för strategin.62

 Det viktiga i sammanhanget är att skolan ska motverka att eleverna får svårigheter, genom 

att innehållet i arbetssättet anpassas efter varje individ. Man måste då utgå från varje elevs tidigare 

erfarenheter, språk och kunskap.63

 

 

 

 2.7.1 Den syntetiska metoden 

Denna metod kallas även för ljudningsmetoden och kan användas såväl i grupp som individuellt. 

Metoden kräver att man lyssnar efter språkljud i ord. I fem till sju årsålder brukar barn klara av att 

lyssna på detta sätt.64 Den bygger på att eleverna börjar med att analysera ljuden i orden, sedan 

smälter samman dem. Då man brutit ner ord i delar, sätter man successivt ihop dem till ord, 

meningar och texter.65 När eleverna sedan kan avkoda söker de igenom texten efter dess 

innehåll.66  

 Metoden bygger på att man går från det lästekniskt lätta till det lästekniskt svåra. Det 

innebär att barnen först lär sig de bokstäver och ord som är lätta att ljuda samman, istället för till 

exempel ord med konsonantkombinationer som tekniskt sett är svåra. Tillvägagångssättet är 

välstrukturerat och lär barnen att avkoda.67  

 Arbetssättet med denna metod kan se ut så här: 

Presentation av ljud – ett ljud presenteras ofta genom samtal kring en läsebok där ljudet ingår. Även 

föremål presenteras och ljudets bokstavsform. 

Ljudanalys – Sedan ska eleverna lyssna om de hör ljudet i olika ord, även kommentera om de hör 

det i början, mitten eller slutet av ordet. 

Tecknets form presenteras – Pedagogen visar hur man börjar att forma bokstaven, i vilken riktning 

man börjar skriva ut den. Eleverna får skriva bokstaven på tavlan, rita med fingret i luften, skriva 

det på ett papper sedan minska ner formandet till penna i en arbetsbok. 

                                                 
62 Melin L. Lisa lär läsa, (Lund: Studentlitteratur, 1996) s. 54f. 
63 Larson, 1992, s. 24 
64 Svensson, 1998, s. 110f. 
65 Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 102 
66 Svensson, 1998, s. 110 
67 Taube, 1997, s. 65 
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Inlärning av ordbilder – Småord så som hon, han, så, och, lärs ut som ordbilder och ska inte ljudas 

ut. Detta för att läsningen ska gå snabbare. 

Sammanljudning – Efter att eleverna lärt sig bokstavsformerna och ljuden, börjar träningen att ljuda 

samman dessa. 

Laborativt arbete – Eleverna får träna att laborera med till exempel punkt, stor och liten bokstav, 

frågetecken. 

Läsning – Det finns en kort text till varje bokstav, som eleven får pröva att läsa. 

Skrivning – Eleverna får pröva att skriva några ord ljudenligt. Då större delen av alfabetet 

presenteras kan de få pröva att skriva egna texter.68

 Det finns både fördelar och nackdelar för den syntetiska metoden. Det finns barn som 

behöver en välstrukturerad metod för att hänga med i inlärningen och som sakta stegrar i 

svårighetsgrad. Därför är fördelen med ljudningsmetoden att den är strukturerad.69  Denna metod 

gör att barn lär sig nya ord snabbare än med någon annan metod som den jämförts med. Barnen 

blir dessutom skickligare på att stava och att förstå innehållet i en text. Det går snabbt att få 

självständiga läsare. Det är alltså en effektiv metod, då man vill ge barnen redskapen snabbt och 

självständighet i läsandet. Metoden verkar vara extra bra för barn med mindre goda språkliga 

förutsättningar.70

 Nackdelen är att texterna till en början blir händelselösa eller rent utav fåniga, på grund av 

att de inte får innehålla vilka bokstäver och ljudningar som helst till en början.71

 Myndigheten för skolutveckling anser att ljudningsmetoden är mycket komplicerad, 

eftersom den består av några abstrakta principer – alltså grammatiskt fonologiska regler som 

eleven måste kunna, bland annat: att man ska dela in språkobjekten i mindre delar och koppla 

dem till motsvarande bokstavsljud, hur stora delar det är, bokstävernas namn, hur bokstäverna 

ser ut och låter, i vilken ordning delarna ska komma och att det finns undantag från 

huvudreglerna de får lära sig. Det underlättar om man ser skriften framför sig då reglerna ska 

läras in.72 Ytterligare negativ kritik är att metoden börjar arbeta med något barnen inte kan, 

nämligen att avkoda.73 Kritiken mot denna metod är att avkodning utan yttre ledtrådar, till 

exempel bilder, ger långsamma avläsare som inte förstår innehållet då de glömt vad de läste i 

början av ordet.74 Elbro menar att i praktiken visar det sig att dessa argument inte håller. 

Läshastigheten är inte lägre än vad den är med andra metoder. Även argumenten att barnen inte 

                                                 
68 Larson, 1992, s. 28ff. 
69 Taube, 1997, s. 66 
70 Elbro, 2004, s. 112 
71 Taube, 1997, s. 66 
72 Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 36 
73 Larson, 1992, s. 13 
74 Ibid. s. 15 
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blir engagerade läsare på grund av tråkiga texter och att förståelsen inte finns med då de läser, 

verkar inte stämma enligt Elbro. Han anser också att ljudningsmetoden är bäst anpassad för god 

inlärning om man jämför med helordsmetoden, därför att den fokuserar på det nyttiga i starten av 

inlärningen, nämligen ljuden och bokstäverna.75  

 

 

 2.72 Wittingmetoden 

Wittingmetoden baserar sig på den syntetiska metoden. Det som metoden tränar mest är den 

fonologiska medvetenheten, då man matchar bokstav med ljud. Inlärningen av ord är helt fri från 

yttre ledtrådar och bygger därmed på ljudning och inte helordsbilder.76 Arbetet sker i grupper, 

aldrig i helklass. Medan en grupp arbetar med det som beskrivs nedan, får resten av klassen 

arbeta självständigt med annat material.77

 Metoden börjar med att lära in vokalerna i alfabetet i ordningen a, i, o, e, ö, å, y, ä, u. Denna 

inlärning brukar uppta hela höstterminen. Sedan under vårterminen arbetar eleverna med 

konsonanterna, som lärs in i ordningen l, s, m, p, f, k, v, t, r, b, n, g, j, d, h. Då ett ljud ska läras in 

börjar eleverna med att göra en språkanalys genom att lyssna på en saga. Sedan kan de bortse från 

sagans innehåll och koncentrera sig på det aktuella ljudet som ska identifieras i sagan. Därefter 

presenteras symbolen för det aktuella ljudet.  Eleverna får sedan tränar på att forma symbolen. 

Då man kommit så långt, får eleverna arbeta med ljudet på många olika sätt, bland annat genom 

att hitta på en egen saga eller välja ut föremål som innehåller ljudet.78 Då l-ljudet presenterats efter 

alla vokalerna, får eleverna läsa ord bildade av en vokal och konsonanten l. Arbetet med en vokal 

och en konsonant brukar kallas för nonsensord, då orden som barnen läser ut inte betyder 

någonting alla gånger. Det är sådana ord som eleven förväntas kunna läsa ut, till exempel al, ål, el, 

äl, lo, lu. Detta hjälper eleverna att bilda ord som alla, lok, lur.79  

 Huvuddragen i denna metod är: symbolinlärning, sammanljudning, avlyssningsskrivning, 

fritt associerande, bearbetning av ord, textläsning, textskapande och arbete med 

stavningsprinciper.80 Maja Witting har som krav att man följer metoden renodlat och inte blandar 

in andra metoder. Det är nämligen viktigt att veta vad man gör och varför.81

 

 

                                                 
75 Elbro, 2004, s. 112 
76 Larson, 1992, s. 13 
77 Kullberg B. Boken om att lära sig läsa och skriva, (Solna: Ekelunds/Gleerups Utbildning AB, 2006) s. 143f. 
78 Ibid. s. 144f. 
79 Ibid. s. 147 
80 Witting, 1998, s. 53 
81 Larson, 1992, s. 43 
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 Arbetssättet med denna metod kan se ut så här: 

Symbolinlärning –Eleverna får lära sig rätt språkljud till rätt bokstav, utan ledtrådar som bilder eller 

annat. För att lära sig detta får de lyssna på en kort text, för att sedan identifiera olika ljud. Då de 

hört ett visst ljud kopplar man dit symbolen för den, exempelvis bokstaven a. Barnens nästa steg 

blir att känna till bokstavsformen a. När eleverna fått grepp om bokstaven kombineras den med 

ett nytt vokalljud och dess symbol. Då alla vokaler har ljudas ut och l-ljudet presenterats går man 

vidare till nästa steg, som är sammanljudning. 

 Sammanljudning – Eleverna ska lära sig läsa ord från vänster till höger utan pauser mellan 

ljuden. Övningarna börjar med en vokal och konsonanten l, men allteftersom läggs ytterligare 

konsonanter till, så att ord som sal, las, sla, kan bildas. 82  

 Avlyssningsskrivning – Pedagogen artikulerar ett vokalljud som eleverna sedan ska upprepa så 

exakt som möjligt. Sedan ska de forma bokstäverna till ljudet och kontrollera att det blev rätt. 

Därmed övar de på att se sambandet mellan ljuden och bokstäverna. 

 Fritt associerande – Eleverna ska kunna säga vilket nonsensord av till exempel al, lå, ål, som 

redan är ord och därmed har en betydelse eller som behöver byggas på för att bli ett ord. Många 

ord kommer att bildas och ordförrådet förbättras.  

 Bearbetning av ord – Ordens olika betydelser belyses här, till exempel skillnaden på blåsa då 

vinden gör det och blåsa då vi människor gör det med munnen. Vissa ord kanske eleven inte vet 

betydelsen på eller har missuppfattat, vilket då utreds. Ordens synonymer tas även upp. 

 Textläsning – Här får eleverna börja läsa texter. Men dessförinnan får de lära sig om 

språkstrukturer som finns i texter, till exempel skiljetecken som ger en förståelse för läsaren. 

Andra förberedelser före den riktiga läsningen är att få lyssna på texter, öva att uttrycka sig 

muntligt och fördjupa kunskapen om olika begrepp. Efter förberedelserna får de läsa olika sorters 

text, allt från faktaböcker, reklamannonser till skönlitteratur. 

 Textskapande – Det muntliga berättandet som tränades i föregående steg övergår så 

småningom till textskrivande. Men målet för eleven är inte att skriva så mycket som möjligt, utan 

att skriva på den nivån där man kan uttrycka sig mestadels korrekt. Blir det några fel i texten 

rättas det till i efterhand. 

 Arbete med stavningsprinciper – Med all kunskap eleverna erövrat i de föregående stegen, ska de 

nu förstå och använda grundprinciperna för dubbelteckning av konsonant. Genom att lyssna, 

reflektera, läsa och upptäcka kan man följa principerna som gäller för ng-ljud, tj-ljud, 

dubbelteckning av konsonant med flera. Detta förbereder eleverna på svårstavade ord.83

                                                 
82 Witting, 1998, s. 54f. 
83Ibid. s. 56ff. 
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 En fördel med Wittingmetoden är att den inte är användbar bara för nyinlärning av läsning 

och skrivning, utan även för ominlärning då barn och vuxna lärt in läsandet och skrivandet fel.84

 Användandet av tryckta bilder är inte så stor i Wittingmetoden. Mestadels används barnens 

egna bilder, vilket är bra för de barn som inte är säkra eller kommit underfund med 

symbolfunktionen. Redan tryckta bilder i böcker kan röra till det för barnen, som kan få fel 

intryck av vad texten handlar om.85

 Då man arbetar med nonsensord, sker det utifrån ordförrådet som barnet redan har, vilket 

anses som positivt. Men detta arbete med stavelser har kritiserats för att vara ett meningslöst 

arbete för barnen.86

 En nackdel kan vara att metoden aldrig utövas i helklass, utan en liten grupp elever arbetar 

med metoden i samma rum som resten av klassen. Läraren sitter då med den lilla gruppen och får 

inte störas. Detta innebär att resten av klassen måste klara av att vara självständiga och arbeta på 

egen hand, vilket kan vara krävande.87  

  

  

 2.7.3 Den analytiska metoden 

I denna metod startar eleven i textens helhet, för att sedan bryta ner den i meningar, ord och till 

sist språkljud.88 Textens innehåll belyses först, för att sedan lära eleven språkljud och även att 

generalisera språkljud och stavelser. Metoden bygger på visuella minnesbilder av ord och har då 

fördelen att den kan användas redan då barnet börjar tala. Den analytiska metoden passar såväl i 

grupp som enskilt, men speciellt enskilt då det ska vara ord som är intressanta och bekanta för 

barnet.89

 Att lära sig helordsskriva och helordsläsa är något de flesta barn lär sig tidigt. Till en början 

är det väldigt osäker läsning och skrivning, då de letar efter ledtrådar i orden för att kunna känna 

igen dem. Ledtrådarna ser de i början av ordet och på ordets form, men det blir ofta fel då de inte 

listat ut rätt ord. Så småningom blir de duktiga på att känna igen ord och även hela fraser.90  

 Barn stimuleras till att känna igen ord beroende på ordens form och dess uppåt- eller 

nedåtgående staplar. Det är orden med staplar, exempelvis b, d, p, som barn har lättast att känna 

igen som bild. Därför är det svårt att känna igen ord som skrivs med versaler, där bokstäverna 

                                                 
84 Kullberg, 2006, s. 148 
85 Ibid. s. 147 
86 Ibid. s. 148 
87 Ibid. s. 143 
88 Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 102 
89 Svensson, 1998, s. 110f.  
90 Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 35 

  - 19 -  



 

har liknande form.91 Det viktiga är att barnet arbetar med intressanta ord, vilket varierar från 

individ till individ. När ett ord är intressant för ett barn, är det med stor sannolikhet kopplat till 

erfarenheter barnet gjort. Erfarenheterna underlättar igenkännandet och för att barnet ska få egna 

erfarenheter måste pedagogen skapa upplevelser. Inlärningen blir alltså personlig för varje barn. 

Metoden bygger på barnets inre drivkraft att själv upptäcka och analysera ord, som leder till att de 

knäcker läskoden. När ett barn känner igen ett antal hela ord blir de intresserade av ordens delar 

och de enskilda bokstäverna. Barnen börjar då analysera orden.92    

 

Arbetssättet med denna metod kan se ut så här: 

Förberedande undervisning – Eleverna får arbeta med tal- och lyssningsövningar. Pedagogen och 

eleverna pratar om gemensamma upplevelser och om sig själva. Läseboken presenteras även här i 

början. Eleverna får säga efter högt de verser pedagogen läser i varje kapitels början. 

Läseboken – Hela texter presenteras för barnen som de får försöka att läsa. De kan ”läsa” texten 

med pedagogens hjälp och de helordbilder de redan kan. 

Bokstavsinlärning – Eleverna får lära sig vad bokstäverna heter, hur de låter och ser ut. De får själva 

bestämma i vilken ordning de vill lära sig bokstäverna. Men pedagogen har en gemensam 

genomgång med en bestämd bokstav. 

Gemensamma texter – Den första läsinlärningen utgår från barnets talade språk och ska därmed 

kompletteras med barnens gemensamma diktering. I den gemensamma text de skapat, ser de hur 

en text kan vara uppbyggd med punkt, stor och liten bokstav med mera. På olika sätt kan de 

sedan arbeta med sin text, till exempel leta efter ett visst ljud.93  

 Fördelen med denna metod börjar med något som eleverna redan kan, det vill säga att 

identifiera ord genom ledtrådar.94 Den negativa kritiken till den analytiska metoden är att barnen 

blir gissare istället för läsare. Om det står till exempel ”stuga” i en text med en bild, gissar barnet 

på ”hus” i första hand. Man identifierar alltså inte bokstäverna i ordet utan utgår från bilden.95

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Svensson A-K, Språkglädje, (Lund: Studentlitteratur, 2005), s.133 
92 Ibid. s. 134f. 
93 Larson, 1992, s. 30f. 
94 Ibid. s. 13 
95 Ibid. s 15 
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 2.7.4  LTG – Läsning på Talets Grund 

LTG är baserad på den analytiska metodens upplägg.96 I denna metod utgår man från barnens 

egna upplevelser, både enskilt och i klassrummet. Utifrån gemensamma upplevelser i klassen, 

skapar pedagogen och barnen egna texter. Man gör detta gemensamt eftersom gruppens  

ordförråd är starkare än barnets enskilda. Texten skrivs ner på ett blädderblock. Medan barnen 

dikterar ner texten har de även möjlighet att se sambanden mellan talspråk och skriftspråk, 

eftersom de är med under hela processen.97 Barnen vet alltså vad som står i texten, men de barn 

som inte behärskar alla bokstäver och ljudningar, kan inte bokstavligen läsa.98  

 Då texten är nedskriven, får barnen laborera med den på olika sätt, både i grupp och 

individuellt. Man kan till exempel titta på textens riktning, från vänster till höger eller då det blir 

stor eller liten bokstav och punkt. Pedagogen kan ge barnen uppgiften att hitta vissa ord i texten, 

eller dela upp den i bokstäver, ord eller meningar där barnen sedan ska hitta just sin tilldelade 

bokstav, ord eller mening. Aktiviteterna med texten är lekfulla och kan varieras och anpassas efter 

varje barns behov.99 Genom att leka med språket, samtala, lära av varandra, utvecklas den 

språkliga medvetenheten. Allt eftersom kommer barnen att förstå sig på skriftspråket.100

 Barnen bör även få en egen låda där de förvarar nya ord som de lärt sig. Orden kan sedan 

användas för klassificeringsövningar eller liknande. Händelseboken är en annan del av denna 

metod. I händelseboken ritar barnen bilder. Barnen får sedan bestämma en passande text till 

bilden. Texten skriver pedagogen ner under barnets bild. Barnet får då en uppfattning om att det 

talade språket även kan översättas i skriftspråk och att texten verkligen betyder någonting. Nästa 

steg blir att barnen själva får skriva texter till bilderna. Barnen tränar både talet, läsandet och 

skriften.101

 

Arbetssättet med denna metod kan se ut så här: 

Samtalsfasen – barnen samtalar och bygger därmed upp en text med innehåll. 

Dikteringsfasen – barnen och läraren kommer gemensamt fram till en text, som blir nedskriven på 

tavlan eller ett blädderblock. 

Laborationsfasen – barnen får laborera med texten. 

Återläsningsfasen – barnen får återläsa texten individuellt. Texten är då nedskriven på ett 

arbetsblad. 

                                                 
96 Ibid. s. 13 
97 Lindö R. Det gränslösa språkrummet, (Lund: Studentlitteratur, 2002) s. 36ff. 
98 Taube, 1997, s. 65 
99 Lindö, 2002, s. 38f. 
100 Ibid. s. 39 
101 Ibid. s. 40f. 
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Efterbehandlingsfasen – barnen skriver ned ord på kort. Korten samlas i en ordlåda, som sedan 

används i olika övningar.102

 Fördelen med denna metod är att den är starkt motiverande då barnen själva resonerar om 

innehållet i texterna. Det finns även negativ kritik riktad mot denna metod. En nackdel är att 

barnen möter alla lästekniska svårigheter på en gång.103 Gustafsson (1982) menar att 

läsinlärningen blir begränsad eftersom arbetet är bara på talets grund och på barnets villkor. Med 

det menar han att det i praktiken blir läsinlärning på bara vissa barns tal, erfarenheter infångade 

endast i skolan och inlärning på det tal som pedagogen godtar.104  

 Enligt språkforskaren Ingvar Lundberg, förutsätter den traditionella läs- och 

skrivinlärningen att barnen förstått teorin som är till grund för den alfabetiska skriften. Teorin i 

det här fallet innebär kunskap om att meningar består av ord, ord består av ljud och så vidare. 

LTG-metoden lär ut denna teori från början, vilket gör att de barn som inte förstått 

uppbyggnaden ännu, får chansen att göra det. Lundberg ifrågasätter däremot om LTG-

pedagogen försummar avkodningsfasen, eftersom metoden utgår från talspråket och inte 

avkodningen.105  

 

 2.7.5 Syntetisk- eller analytisk metod?  

Ingen av de båda metoderna borde vägas mot varandra, utan istället kombineras. Både 

ljudningsmetoden och helordsmetoden innehåller syntes och analys, men tillvägagångssätten 

används i olika delar i läsinlärningen. Vissa elever lär sig bäst med individuellt utformade 

metoder. Hursomhelst ska pedagogen använda den metod som passar eleven bäst!106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Kullberg, 2006, s. 158 
103 Taube, 1997, s. 66 
104 Lindö, 2002, s. 43 
105 Ibid. s. 42f. citerat från Lundberg I, ”Språk och läsning”, 1984 
106 Svensson, 1998, s. 110 
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3. Metod 

 

Undersökningen har genomförts med tre pedagoger på en grundskola. Alla tre pedagogerna 

arbetar på samma avdelning i skolan och har olika lång erfarenhet som lågstadielärare. Dessa 

personer valdes ut för att se hur lika/olika arbetssätten kan vara på en och samma arbetsplats.  

 

3.1 Val av undersökningsmetod 

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer, eftersom det kvalitativa ger mer information 

inom det område jag avgränsat mig till. Informationen består inte av siffror, utan av muntliga 

formuleringar från intervjupersonen. De muntliga formuleringarna är skrivna i berättande form 

och är presenterade i personporträtt. 

 Den kvalitativa forskningsintervjun visar världen ur den intervjuades synvinkel. Det sker ett 

utbyte av synpunkter mellan två människor som samtalar över ett gemensamt intresse. Intervjun 

synliggör människors erfarenheter och visar deras livsvärld, före de vetenskapliga 

förklaringarna.107 Den kvalitativa intervjun arbetar alltså med ord och inte siffror.108

 

 3.2 Urval 

Skolan som valdes befinner sig i en tätort i Mellansverige. Kommunen har cirka 11 000 invånare. 

På skolan arbetar fritidspedagoger, förskollärare, grundskollärare samt specialpedagoger med 

elever från förskoleklass till årskurs fem. De tre intervjuade lärarna har i undersökningen fått de 

fiktiva namnen Stina, Lisa och Elsa. De var väl medvetna om anonymiteten i undersökningen. 

Stina har arbetat som lärare i fem år, Lisa i åtta år och Elsa har arbetat som lärare i 32 år. 

 

 3.3 Genomförande av intervju 

Intervjuerna genomfördes under september månad, höstterminen 2006. Varje intervju utfördes 

enskilt, antingen i klassrummet eller i ett tillhörande grupprum. Vi hade god tid på oss att 

genomföra intervjuerna. Frågorna fanns nedskrivna på papper, som både intervjuare och 

intervjuperson kunde ta del av. Frågorna fanns med för att se till att jag skulle få svar på de 

områden jag undersökte om. De följdes inte i turordning, utan det kom spontana frågor 

allteftersom. Innan intervjun började, fick respektive lärare bakgrundsinformation om min 

undersökning. Både vad den handlar om och vilket syfte intervjuerna har i den. De fick även 

information om hur intervjun skulle genomföras, att den skulle spelas in på diktafon medan jag 

antecknade stödord. Jag påpekade även att den sedan skrivs om i berättande form för att kunna 

                                                 
107 Kvale S. Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund: Studentlitteratur, 1997) s. 9 
108 Ibid. s. 36 
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vara med i den skriftliga undersökningen. Ofta kan intervjuer bli konstlade när diktafon används. 

Men eftersom jag är bekant med de tre pedagogerna, fick samtalet en naturlig form med spontana 

svar. 
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4. Resultat 

 

Alla avdelningar på skolan använder sig av materialet ”Läsgåvan”, som bygger på 

ljudningsmetoden. Där inleds bokstäverna i en viss ordning och efter fyra bokstäver kan barnen 

läsa en tunn bok, som tillhör materialet. Skolan använder sig även av en läsebok, som är 

uppbyggd efter helordsmetoden. Boken är rik på bilder och barnen får gissa sig fram till vad som 

står i texten. 

 

 4.1 Personporträtt: Stina 

Stina har arbetat som lågstadielärare i fem år. Då hon tar emot första klassare arbetar hon 

mestadels med ljudningsmetoden men även med helordsmetoden. Andra metoder som LTG och 

Witting har hon ingen ingående kunskap om.  

 Då Stina använder ljudningsmetoden presenteras en bokstav varje vecka inför hela klassen, 

men arbetet sker individuellt. Det innebär att vissa barn redan arbetat förbi de bokstäver som 

presenteras i den gemensamma genomgången. Varje bokstav/ljud får målas och spåras. Att spåra 

varje bokstav innebär att forma bokstaven i luften eller på ett kort med fingret. Stina minns inte 

riktigt hur hon har arbetat med barnen, eftersom hon har varit mammaledig under en längre tid. 

Stinas kritik mot ljudningsmetoden är att den självklart är svår för de barn som inte förstår 

ljudningsprincipen. 

 Wittingmetoden har hon hört talas om, men vet inte hur den fungerar i praktiken. Den 

utövas alltså inte alls i klassrummet.  

 Då barnen får använda sig av läseboken och därmed helordsmetoden, är målet att de ska 

lära in små ord så som, jag, och, vi, på, de, med flera.  

 Trots dålig kunskap används LTG ändå i inlärningen, bland annat genom att läraren och 

barnen dikterar ner vad som hänt, exempelvis under veckan. 

 Stina tror att de elever som från början fått en bra start med läsinlärningen, har en tendens 

att klara av resten av skolan inom detta område bättre än andra. Detta tror hon eftersom de barn 

som redan har kunskap om språket innan de kommer till skolan, ligger så långt före de andra. De 

barn som till exempel har ett sent talspråk har inte samlat på sig ett lika stort ordförråd som de 

andra i klassen. Därmed är förutsättningarna sämre än för andra barn. Det kan även bero på hur 

man har haft det hemma, om föräldrarna har mycket tid att engagera sig, har böcker som är 

synliga och om de läst högt för barnen. Hon menar alltså att motivationen till läsning mycket väl 

kan bero på hur hemmiljön har varit framtill skolan börjar. Men skolan kan självklart göra mycket 

för de barn som fått en sämre start, vad gäller motivation och läslust. 
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 Om ett barn i klassen har läs- och skrivsvårigheter, så har hon inga idéer om hur man ska 

komma vidare. Hon anser även att hon inte kan få någon hjälp eller har någon att fråga. Överlag 

lär sig barnen bra själva. Men det är när det inte fungerar ordentligt som hon inte vet vad hon ska 

ta till. Stina har fått lära sig allt eftersom och frågat andra lärare då det gäller läs- och 

skrivinlärningen. Det var inget centralt tema på högskolan, då hon studerade till lärare. På 

högskolan fick de inga tips eller idéer alls hur man gör med de svagpresterande barnen i klassen. 

Man fick lära sig en metod och sedan praktiska saker att göra med barnen då läs- och 

skrivinlärningen hos barnet fungerar. Det hon kan sätta in i klassrummet för de svagpresterade 

barnen, är ett arbete på datorn som kallas för ”Lexia”. Där tränas de på att stava ord, lyssna efter 

rätt ord och dylikt. Vissa barn kan även få tid hos specialläraren, men först då de gjort H4 testet i 

klassen. Testet visar elevernas eventuella svagheter i läsning och skrivning. 

 Det som Stina tycker är en viktig del för en lärare att tänka på, vad gäller metodval, är att 

läraren själv ska tro på det man gör. Visst är det bra att individualisera metod efter individ, men 

det gör inte Stina själv. Men hon försöker hitta på annat till de elever som inte hänger med. En 

viktig del i undervisningen är självklart lärarens erfarenhet. Har man erfarenhet klarar man av 

mycket av de svårigheter, som kan dyka upp under inlärningens gång. 

 Ett tips för nya lärare är att försöka vara observant på om alla elever hänger med eller inte, 

och försöka hjälpa dem att utvecklas vidare. Ta reda på hur man kan göra med dessa elever, 

genom kurser eller liknande. Det är något hon själv aldrig tagit reda på. 
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 4.2 Personporträtt: Lisa 

Lisa har varit verksam som lågstadielärare under åtta år.  

 Lisa  använder flera metoder som genomsyrar undervisningen. Hon följer 

ljudningsmetoden som grund, då ljudningsmaterial används, men även LTG, helords- och 

Wittingmetoden vävs in. 

 Ljudningsmetoden är viktig därför att barnen får lära sig ljuden, vilket är 

grundförutsättningen för läsning. Men Lisa har märkt att dialekten kan ställa till problem med 

ljudningen för barnen. Exempelvis ord som stavas med ”E” men som uttalas som ”Ä”. Många 

barn snappar upp metodens strategi direkt, medan andra tar längre tid på sig. De som brukar ha 

svårigheter med ljudningen, utmärker sig genom att de hoppar över vissa bokstäver då de skriver. 

De hör alltså inte varje ljud i ett ord. Lisa har fått tipset av en annan lärare att då använda sig av 

tändstickor. Barnen får lägga ut en tändsticka på bänken, för varje ljud de hör i det aktuella ordet 

de tränar. Ljudningsmetoden och LTG används mest i undervisningen.  

 Wittingmetoden används inte i hela klassen, utan endast då något barn har svårigheter med 

sin läsning och skrivning. Då ett barn har svårigheter hör hon av sig till specialläraren med 

problemet, som i sin tur ger henne rätt material att arbeta utifrån med instruktioner. Denna 

metod kommer därmed in i undervisningen vid behov. Lisa tycker själv att hon inte är tillräckligt 

bekant med den alls. Hon har inte fått någon fortbildning och har inte läst på själv om den heller. 

Men genom de övningar hon använt anser hon att metoden är bra. Den har fungerat för de barn 

som behövt den och hjälpt dem komma igång med inlärningen. 

 Helordsmetoden används genom att Lisa sätter upp lappar på saker i klassrummet. På 

dörren sitter det exempelvis en lapp med ordet ”dörr” på. Meningen med detta är att de ska lära 

sig ordbilder och därmed läsa ut orden fortare. Metoden är bra för ofta känner barnen igen sitt 

eget namn som ordbild, ibland även kompisens och familjens namn. Det är då en bra 

utgångspunkt att arbeta utifrån, genom att se skillnader och likheter mellan vissa ord och namn. 

Även småord som dyker upp i texter får barnen lära sig som ett helord, till exempel ord som: och, 

på, du, jag, vi, hej. Även läseboken används i detta helordsarbete. Lisa tror att de svaga läsarna 

drar mest nytta av metoden, men sedan finns det de barn som inte lär sig av denna metod heller. 

Alla är ju individer och har ett eget sätt att lära sig saker. 

 LTG kommer in i undervisningen då de skriver veckobok. Veckoboken innehåller saker 

som skett under veckan som gått. Om inte barnen kan skriva själva, så hjälper Lisa dem med 

detta. Barnen får även rita en bild till sin text. Lisa anser att de elever som dragit mest nytta av 

LTG-metoden, är de barn som har bra fantasi och som kan skriva. 

 Lisa har under sina år som lärare aldrig tagit reda på vilken metod/metoder hennes 

undervisningssätt tillhör. Hon var för något år sedan på en föreläsning om metoder, och först då 
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fick hon namn på det hon hela tiden arbetat med. Lisa märkte även att det är ingen metod hon 

följer fullt ut, utan det är delar från flera metoder. Därför har hon lite svårt att säga vad hon gör 

och vilka metoder som genomsyrar undervisningen. Hon har därmed även svårt att säga om hon 

ser några fördelar eller nackdelar med respektive metod. Under sin utbildning till lärare var detta 

något som aldrig kom upp. Lisa utbildade sig till matematik- och naturkunskapslärare för yngre 

barn, vilket inte prioriterade läs- och skrivinlärningen. Meningen var att två lärare skulle 

samarbeta i en klass, varav den andra läraren bland annat skulle ha svenska ämnet i 

undervisningen. Men verkligheten såg annorlunda ut. 

 Lisa tror att barn som är bekanta med sagor, rim och ramsor klarar sig bättre i skolan. Hon 

har själv märkt skillnaderna. Att ha läslust och att det finns ett intresse är en viktig del i det hela. 

Men barnen behöver inte ha detta med sig då de kommer till skolan, utan ofta får de intresse och 

nyfikenhet då de ser alla böcker i klassrummet. Det kan även vara så att vissa barn lärt sig mycket 

hemma, men lärt in fel. Då måste eleven försöka lära om något som är invant och det är inte 

alltid så lätt.  

 Det är svårt att säga hur stora svårigheter en god eller svag läsare stöter på under 

skolgången. Men man kan anta att det generellt går bättre för de barn som varit goda läsare från 

början. De har ju fått mer tid att tillgodogöra sig och ta tillvara kunskapen än andra barn. 

Prestationsskillnaderna mellan eleverna som läsare tycker hon märks mestadels i årskurs två, då 

de läser mer eller mindre självständigt. 

 Läraren borde välja metod utifrån vad denne själv tror och känner för. Men det är viktigt 

att inte vara rädd att byta arbetsmönster utifrån klassen. Alla är ju olika individer och därmed blir 

klasserna olika. Det märks omgående om arbetssättet inte fungerar. Då får man ändra arbetssätt, 

men man kan ändå ha en viss metod som grund och arbeta med samma material. Alla lärare på 

avdelningen använder samma arbetsmaterial till barnen, men har olika tillvägagångssätt. Det 

skulle vara bra för dem och för andra lärare, att dra nytta av varandra och se hur var och en 

arbetar.  

 Tips från Lisa till nya lärare är att försöka få vara med vid skolstarten då en annan lärare tar 

emot en ny klass. En stor del av hennes arbetssätt kommer ifrån en skolstart, där hon fick vara 

med och se hur man kan göra. Att ha kunskap om olika metoder underlättar lärarens arbete. 

Även att man trivs och förstår sig på materialet som används i undervisningen är en viktig del i 

arbetet. 
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4.3 Personporträtt: Elsa 

Elsa har varit verksam som lärare i 32 år. 

 De metoder hon använder för läs- och skrivinlärningen är som grund ljudningsmetoden, 

men även inslag av helordsmetoden, Witting och LTG kommer in i undervisningen. Hon 

beskriver det som att hon ”tagit godbitarna från varje metod”. Då hon tar emot en årskurs ett på 

hösten, inleder hon alltid med ljudningsmetoden. Hon ser snabbt vilka barn som inte hänger med 

då de använder ljudningsmetoden. Det är då helordsmetoden kommer in istället. Men åtminstone 

70-80 procent anser hon klarar av ljudningen utan problem. Hon kan inte säga några nackdelar 

med denna metod. 

 Wittingmetoden använder hon till de barn som har stora svårigheter med läsinlärningen. 

Men det är inte renodlat Witting, utan främst nonsensorden i metoden som hon plockat ut. 

Witting använder hon endast enskilt eller i små grupper om det skulle behövas. Hon anser att 

hon inte har all kunskap om den metoden, för att kunna använda den i hela klassen. Och så som 

hon uppfattat det, kräver Witting att man arbetar enskilt. Just det enskilda arbetet är sällsynt i 

dagens undervisning med stora klasser och att då försöka att hinna med allt metoden verkar kräva 

av läraren är problematiskt. Många barn behöver hjälp och stöd under stor del av lektionstiden, 

vilket gör det hela ännu svårare. Wittingmetoden är bra för de barn som har väldigt svåra 

läsinlärningssvårigheter, då man läser nonsensord som man sedan bygger på. De som har 

svårigheter glömmer ofta början av orden, och då de övat, eller snarare överinlärt, nonsensord så 

kan de början på orden vilket underlättar att läsa resten av ordet. De behöver då inte anstränga 

sig lika mycket. Barnen tycker inte att det är tråkigt att överinlära nonsensord, utan det är mycket 

roligare då orden inte betyder något. Kravet försvinner från dem. Elsa tar dit föräldrarna och 

förklarar vad det är för något de ska läsa och varför, sedan ska barnen få läsa nonsensord hemma 

under fem minuter.  

 Helordsmetoden tycker hon är bra för den är lustframkallande, då den bland annat utgår 

från spel. Barnen tycker mycket om den, även de som är duktiga med ljudningsmetoden. Ur 

barnens synpunkt har hon märkt att de tycker att ljudnings- och helordsmetoderna är roligast. Då 

de arbetar med helordsmetoden får de sätta rätt ord under rätt bild, läsa böcker med mycket 

bilder. Detta är bra för de svaga läsarna, genom att de får känslan av att de kan läsa, även om de 

gissar sig fram. De får aha-upplevelser och det motiverar dem. Hon har svårt att säga nackdelen 

med metoden, då den motiverar barnen mycket och driver de svaga läsarna framåt till en början. 

Metoden innebär även arbete vid datorn, vilket är bra för barn med koncentrationssvårigheter. 

 LTG-metoden kommer in i undervisningen, genom att klassen pratar om gemensamma 

händelser, upplevelser, sagor och liknande som dikteras ner på tavlan. Barnen får även arbeta 

med utklippta ord och meningar, som de får titta efter i texter och sätta in på rätt plats i texten. 
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Då denna metod används är hela klassen med. LTG-metoden har hon använt sig renodlat av i sin 

undervisning, i början av sitt läraryrke. Det var då LTG var populärt i samhället. Erfarenheterna 

hon fick av detta var att många barn inte alls hängde med. Många svaga läsare upplevde de långa 

texterna som de mötte, som en stor vägg av motstånd. Det blev för mycket text på en gång och 

kan man inte några ljud och ser alla bokstäver framför sig tappar man motivationen och lusten 

för läsning. LTG börjar inte med det lilla i läsningen, utan högst upp på trappan, även för de barn 

som inte tagit ett trappsteg alls i sin läsning. 

 Det är viktigt att barn har lust att läsa. För att bibehålla eller få lust kan man välja böcker 

utifrån barnens intressen. Det är då väldigt viktigt att läraren har böcker som ligger framme i 

klassrummet hela tiden. Barnen kan då gå och sätta sig och läsa när de har lust för det. Man kan 

säga att barnen då får en morot att lära sig läsa om de inte redan kan det, då de har böcker 

runtomkring som de vill läsa. 

 Elsa tror att föräldrarna och hemmiljön påverkar otroligt mycket hur barnen kommer att 

klara av början av läsinlärningen. Det finns de barn som inte vet hur en bok ser ut innan de 

kommer till skolan. Då kan istället TV och tidningar ha varit centrala i hemmet. Även de barnen 

har chansen att bli bra läsare, men de barn som har föräldrar som engagerar sig och läser för 

barnen har bättre förutsättningar. De barnen har bättre ordförståelse och vet vilken betydelse 

läsningen har i samhället och ligger då långt före de barn som inte fått samma stimulans. 

Sannolikheten är nog större för de svaga läsarna att stöta på svårigheter med läsning och 

skrivning under resten av skolgången. Det kan bero på att föräldrarna inte hjälper dem med 

läxorna, eller att lexikon inte finns tillgängliga i hemmet. 

 Vad gäller valet av metod tycker Elsa att det är viktigt att välja utifrån vad barnen behöver 

och vad man är trygg med som lärare. Man kan inte ha en och samma metod till hela klassen och 

metoderna får ta en stor del i undervisningen som barnen behöver. Det tycker hon är 

utgångspunkten. Som lärare är det viktigt att använda flera metoder och arbeta individualiserat 

med barnen. Elsa tycker att lärarens erfarenhet väger tungt vad gäller inlärningen för barnens del. 

Erfarenheten underlättar en hel del om inlärningssvårigheter dyker upp efter vägens gång. Det 

viktiga är att läraren använder en metod som denne kan och tror på, anser hon. Den ska man ha 

som grund i undervisningen. Men det går inte att arbeta med endast en metod och få med alla 

elever, utan kunskap om alternativa metoder måste också finnas. Elsa anser att det är svårt att 

omsätta en metod i praktiken, som läraren själv inte intresserar sig för. Insatsen blir dålig och 

metoden ger inte sin fulla effekt i undervisningen. Därför måste intresset finnas för fler metoder 

än en, också känna att man behärskar metoden och vill lära ut på det sättet. Även att lära av sina 

misstag som lärare är viktigt. Elsa säger att erfarenheten växer allteftersom och man får lättare att 

sätta in metoder och åtgärder i rätt situation i undervisningen.  
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 Ett tips från Elsa till nya lärare är att inte vara rädd att fråga andra lärare runtomkring om 

råd, titta efter vilket material som finns att använda och se hur välanpassade klassrummen är.  
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5. Diskussion 

 

Syftet med undersökningen var att påvisa hur mycket valet av metod påverkar elevens framgång 

och vad man som lärare bör reflektera över. 

 Läroplanen 94 påvisar att det är viktigt att undervisa individuellt. Läraren ska ta hänsyn till 

elevers olika behov och förutsättningar. Det är en viktig del i läraryrket, eftersom skolan ansvarar 

för att varje elev ska behärska det svenska språket och kunna lyssna, läsa och skriva aktivt.109 

Vikten av individualisering påpekas även av Myndigheten för skolutveckling110 och A. Svensson, 

då man talar om valet av metoder.111 Genom att individualisera motverkas svårigheter i 

inlärningen.112 Intervjupersonen Stina förstår vikten av individualisering, men omsätter inte den 

kunskapen i sin egen undervisning. Det skulle vara intressant att ställa en följdfråga varför hon 

inte försöker individualisera, när hon vet vad viktigt det är för varje elev. Elsa och Lisa däremot 

individualiserar så mycket som möjligt, för att matcha varje elevs egen inlärningsstrategi. 

 I läroplanen och i avsnittet ”lärarens yrkesetiska principer”, står det att varje lärare ska ta 

ansvar för att vidareutveckla sin egen kompetens.113 Elsa uppväger detta genom att hon själv har 

sökt kunskap i litteratur, bland annat om Wittingmetoden. Läraren har även som plikt att 

samverka med andra lärare,114 vilket både Elsa och Lisa gör i deras kontakt med specialläraren vid 

behov. Synen på samverkan och hjälpinsatser skiljer dock pedagogerna åt. Det är intressant att se, 

då de arbetar på samma avdelning. 

 Enligt Stadler spelar lärarens erfarenhet och kunskap en stor roll.115 Det tycker jag att man 

också kan se i intervjuresultatet. Elsa med längst erfarenhet har lätt att finna lösningar på 

eventuella svårigheter en elev kan ha. Men det är ju en självklarhet att erfarenhet underlättar i 

olika skolsituationer. Pedagoger bör även utgå från erfarenhet då denne kartlägger en elev.116 

Frågan är då vad de pedagoger gör som inte har någon direkt erfarenhet? Ska man då ta hjälp av 

en annan mer kompetent lärare, eftersom det är erfarenheten som är förutsättningen för 

kartläggningen? 

 Elsa har mycket kunskap då det handlar om vilken metod som är bäst anpassad till varje 

elevindivid. Hennes erfarenhet gör att hon med lätthet hittar lösningar på eventuella svårigheter 

som dyker upp inom klassen. Elsa vet också att hon har stöd hos specialläraren om det skulle 

                                                 
109 Lärarboken s. 13, 19 
110 Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 115 
111 Svensson, 1998, s. 110 
112 Larson, 1992, s. 23 
113 Lärarboken, s. 160 
114 Ibid. s. 22f. 
115 Stadler, 1998, s. 51f. 
116 Lundberg, 2003, s. 7 
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vara så att hon inte hittar rätt lösning alla gånger. Enligt henne själv är det hennes långa 

erfarenhet som underlättar lärararbetet i denna aspekt som i så många andra delar av yrket. 

Erfarenhet kan man endast uppnå genom att vara verksam och reflektera och förnya sitt arbete.117 

Likaså att ställa sig viktiga frågor om sin undervisning under årens gång, ger en fruktbar 

erfarenhet.118 Enligt Elsa väger erfarenheten tyngst vad gäller framgång i att lära ut på ett bra sätt. 

Hon anser att val av inlärningsmetod inte påverkar lika mycket som andra faktorer då man talar 

om att elever lyckas lära sig läsa och skriva. 70-80 procent av eleverna lär sig oavsett metod, enligt 

Elsa. Detta stämmer överens med vad Myndigheten för skolutveckling säger om metodvalet. 

Myndigheten för skolutveckling anser att 80-95 procent av framgången beror på andra faktorer 

än metoden man använder. Den största faktorn är uppväxtmiljön, sedan pedagogens kompetens. 

Med bra kompetens menas att man ser varje elevs inlärningsstrategi och arbetar utifrån denna.119 

Medan Stadler anser att det är just erfarenheten och kunskapen hos pedagogen som betyder mest 

vid läs- och skrivinlärningen. Genom erfarenhet ser man lösningarna snabbare vid eventuella 

svårigheter. Även kunskapen underlättar betydligt för att sätta in rätt åtgärder. För att förbättra 

och förnya sin kunskap bör man bland annat reflektera över sitt arbete.120 Denna teori tycker jag 

verkar stämma väl överens med resultatet av intervjupersonerna med deras kommentarer. 

 Uppväxtmiljöns starka påverkan vid läs- och skrivinlärning är något man ser att både 

Myndigheten för skolutveckling och intervjupersonerna håller med om. Lärarna som intervjuades 

ansåg det som självklart att det har en roll i barnets framgång, men att det inte styr dem helt. 

Även skolan har förmågan att ge barnen rätt lästeknik och ett läsintresse. Om föräldrarna har läst 

högt för sina barn och även om barnen försöker läsa själva, gör att de får ett bättre ordförråd, 

vilket ger bättre ordförståelse som i sin tur ger en högre läshastighet. Därmed kan man dra 

slutsatsen att de barn som kommer från en hemmiljö med mycket läsande, har ett större 

försprång i sin läs- och skrivutveckling, jämfört med de barn som inte har samma förutsättningar. 

Inlärningen av skriften underlättas också om barnet är tal- och språkligt medveten innan 

inlärningsprocessen.121 Detta talar till fördel för de föräldrar som varit aktiva i barnets språk. 

 Enligt Elbro verkar det finnas ett samband mellan läsintresse och lässvårigheter. Det som 

påverkar mest i barnets läsutveckling är barnets skrift- och bokstavskännedom.122 Elbro menar 

alltså att det inte är uppväxtmiljön som är den starkaste faktorn, som Myndigheten för 

skolutveckling påstår.123 Men samtidigt kan man säga att uppväxtmiljön borde påverka hur barnet 

                                                 
117 Stadler, 1998, s. 52. 
118 Larson, 1992, s. 26 
119 Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 115 
120 Stadler, 1998, s. 51f. 
121 Elbro, 2004, s. 20 
122 Ibid. s. 79 
123 Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 115 
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ser på läsandet och vad barnet har hunnit erövra innan skolan börjar med inlärningen. Något som 

bidrar till ett intresse för området och som ökar kunskapen, borde vara om barnet har stor 

tillgång till böcker och sett föräldrarna använda sig av litteratur i alla dess former. 

 När man funderar på vad bland annat Taube, Elbro, och Myndigheten för skolutveckling 

säger om för- och nackdelar av varje metod124, undrar jag hur viktigt det egentligen är att veta att 

till exempel är risken med den syntetiska metoden att den använder sig av tråkiga texter125, då 

metoden inte har en stor roll i elevens framgång.126 Det känns då viktigare att man 

individualiserar utifrån varje elevs inlärningsstrategi, än att hitta en metod med minst nackdelar. 

Kämpandet för vilken metod som är den bästa, verkar vara orimlig och ointressant. Det som 

avgör vilken metod som är den bästa är eleven själv, utefter hur denne lär sig och var 

motivationen ligger. Därför kan man inte säga en metod som generellt är den bästa. Det som är 

bra att veta om metoder borde vara vilket område som metoden tränar mest och hur inlärningen 

går till. Alltså vilken sorts metod som passar till en viss inlärningsstrategi. Då skulle läraren få det 

lättare att veta hur man ska gå till väga, både med och utan problem. Alltså att veta vilken metod 

att använda i rätt situation till rätt elev. Om varje lärare tog ansvaret själv för att söka upp mer 

ingående kunskap om metoderna, skulle arbetet med läs- och skrivinlärningen underlättas redan 

från början. Allt eftersom tiden går växer erfarenheten och man lär sig genom sina misstag. Men 

har man en grundläggande kunskap, kanske misstagen i skolans värld skulle bli färre. 

 Angående intervjupersonernas metodval, verkar det vara en blandning mestadels mellan 

analytisk och syntetisk metod, med inslag av LTG och/eller Witting. Oftast verkar det vara så att 

lärare använder sig av en blandning mellan analytisk och syntetisk metod. Enligt Melin verkar 

detta föredömligt då barnen har olika inlärningsstrategier. På olika elever bör man kombinera och 

att använda olika principer. 127 Varje intervjuperson verkar hitta en metod de gillar bäst och som 

de kan förstå och relatera till. Men de är ändå inte rädda för att prova på andra undervisningssätt 

som inslag i den vardagliga undervisningen. Jag anser att blandningen av olika metoder är bra, 

eftersom chansen är större att man når ut till alla eleverna i klassen. Alla elever är olika och kräver 

olika arbetssätt. Därför funderar jag på varför Maja Witting kräver att lärare ska använda sig 

renodlat av hennes metod eller inte alls. Det fick inte vara någon som helst inblandning av en 

annan metod. Maja Witting argumenterar för detta själv, genom att ge anledningen att läraren 

måste veta vad denne gör och varför.128 Vet bara lärare vad de gör, om de endast använder en 

metod som genomsyrar allt i undervisningen? Vet inte läraren bättre om denne använder flera 

                                                 
124 Taube, 1997, s. 66 – Elbro, 2004, s. 112 – Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 36 
125 Taube, 1997, s. 66 
126 Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 115 
127 Melin, 1996, s. 54f. 
128 Larson, 1992, s. 43 
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metoder, om man ska utgå från styrdokumenten och forskningsresultat? Elsa använder sig av 

Wittingmetoden då hon anser att vissa svagpresterade elever behöver den, mestadels genom att 

använda sig av nonsensorden. Ändå anser Elsa att hon ser framgång i sitt läs- och 

skrivundervisningssätt. Även Lisa använder sig av delar av denna metod, vilket strider mot det 

Maja Witting säger om att endast använda den renodlat.129 Hursomhelst verkar Wittingmetoden 

hjälpa många barn, även om den inte används till fullo. Jag tycker att det är det som är 

huvudsyftet med inlärningsmetoder – att de ska fungera och hjälpa elever. Ifall resultatet av 

undervisningen är positivt borde det inte spela någon roll hur mycket eller hur litet varje metod 

används. 

 Enligt den analytiska metoden har barnen lättast att känna igen b, d och p som bild, 

förutsatt att de skrivs med små bokstäver. Detta beror på staplarna, som utmärker dem.130 Men 

enligt Dahlgren är det just dessa ord som är svåra för barnen att särskilja.131 Barn är säkerligen 

olika även här. Läraren borde upptäcka rätt så snabbt om någon har problem med att blanda ihop 

bokstäverna. 

 Då det gäller kunskapen om LTG-metoden hos intervjupersonerna har de ett utbrett 

kunskapsfält om denna. Elsa har själv använt den renodlat i början av sitt läraryrke, då den var 

som mest populär. Kunskapen hon fått av detta var negativ. Hon märkte att metoden var svår för 

de svagpresterade barnen i klassen, men motiverande för barnen utan inlärningssvårigheter. För 

de svagpresterande barnen blev det för mycket text på en gång och motivationen och lusten att 

läsa försvann. Det är just motivationen och lusten som är viktig inom läs- och skrivinlärningen 

både enligt Elsa själv och Lundberg. Genom lust och motivation minskar risken för eleverna att 

stöta på svårigheter.132  

  Stina ger tipset om att ha kunskap om läs- och skrivinlärningssvårigheter, för att därigenom 

hitta lösningar. Detta är något som hon själv inte innehar och som hon heller inte själv söker upp 

fakta om. Lisas tips är att som lärare ha kunskap om olika metoder, något som också hon har 

dålig kunskap om. Även att dra nytta av andra lärares erfarenheter är ett tips som Lisa ger till 

andra lärare. Elsas råd är att lära av sina misstag, reflektera över sin undervisning och att inte vara 

rädd att fråga andra lärare då man själv kört fast. Reflektion har även Larson framhävt vikten av 

och presenterat frågor läraren kan ställa sig.133 Stadler påpekar också angående den viktiga 

reflektionen i vårt pedagogiska arbete. Stadler menar att det är viktigt att veta vad man gör och 

                                                 
129 Larson, 1992, s. 43 
130 Svensson, 2005, s. 133 
131 Dahlgren, 2004, s. 50 
132 Lundberg, 2003, s. 16 
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varför man gör på just det sättet. Genom att följa upp sitt arbete och utvärdera, höjs kvalitén på 

undervisningen.134

 Jag anser att pedagoger för yngre barn borde vara flexibla och inneha kunskap om flera 

metoder för att undervisa i läs- och skrivinlärning. Även att kunna anpassa undervisningen utifrån 

varje elev på ett kreativt sätt så att lusten att läsa och skriva följer med barnen genom deras 

skolgång. 

 Om man ser till resultatet av undersökningen tänker de intervjuade lärarna olika angående 

metoder. De har dessutom olika sorters kunskaper och uppfattningar angående metodval och 

hjälp vid svårigheter. De har egna sätt att undervisa med olika lång erfarenhet att luta sig tillbaka 

mot. Det verkar som om kunskap har mycket att göra med hur framgångsrik undervisningen blir. 

Med kunskap menar jag både sådan man kan inhämta själv i litteratur och genom andra lärare, 

men även kunskap man erövrat genom erfarenhet. Den sistnämnda anser jag är den som väger 

tyngst för att ha en god framgång i läs- och skrivinlärningen, medan kunskap bland annat genom 

litteratur ger en bra grund i läraryrket.   

 I och med att intervjuerna var få kan man inte på något sätt påvisa vilka skillnader det 

egentligen kan vara mellan vad forskningsresultat pekar på och hur lärare agerar i praktiken. Det 

skulle då vara intressant att forska vidare inom detta ämne och då göra en stor undersökning med 

många lärare, för att få se skillnader och likheter i deras arbetssätt och kunskaper. Då får man en 

bra insyn i deras arbete och får tips och idéer som är bra att reflektera över och omsätta i sin egen 

undervisning.  
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Bilaga 

Intervjufrågor: 

 

1. Vilka läs- och skrivinlärningsmetoder använder du? Hur använder du dem? (Ge exempel på 

hur arbetssättet kan se ut med en bokstav.) Varför har du valt att använda just dessa metoder? 

 

2. Ser du några fördelar/nackdelar med respektive metod? 

 

 

3. Vilken sorts metod passar vilka barn (med en viss svårighet) anser du? 

 

 

4. Vart ligger vikten för att elever ska lyckas med inlärningen? Vad behöver de för 

förutsättningar? 

 

 

5. Vad är viktigast för en lärare att tänka på vid val av metod och vid användandet av en metod? 

 

 

6. Har du några tips/råd för nyblivna lärare då det gäller läs- och skrivinlärningen på lågstadiet? 

 

 


