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Sammanfattning 
 
Denna uppsats undersöker barns läsinlärning. Arbetets syfte är att skapa en djupare förståelse 

för vilka läsinlärningsmetoder som finns att tillgå, hur pedagoger arbetar med olika metoder 

och vilka centrala aspekter man bör beakta vad beträffar läsinlärning. Uppsatsens 

huvudfrågeställning lyder: Hur bedömer man barns blivande läsförmåga och finner en 

lämplig läsinlärningsmetod som passar till denna förmåga? Det övergripande syftet leder i 

sin tur fram till flera preciserade frågeställningar. 

 
I teoridelen beskrivs olika synsätt på och teori kring läsinlärning, samt olika metoder för 

arbete med det. Läsinlärning sker, lite förenklat, antingen genom att delar blir till helheter 

eller genom att helheter blir till delar. 

 

Metodologiskt bygger uppsatsen på intervjuer som undersöker hur ett antal yrkesverksamma 

lärare ser på läsinlärning och hur det inledande arbetet med läsning ser ut samt vilka 

läsinlärningsmetoder de använder sig utav. 

 

De pedagoger som intervjuats är medvetna om att barn är olika och lär på olika sätt, vilket 

gjort att pedagogerna använder sig av olika läsinlärningsmetoder beroende på vad eleven 

behöver. Flera av pedagogerna anser dock att LTG-metoden (Läsning på Talets Grund) är en 

bra metod som skapar glädje och motivation hos eleverna eftersom den är baserad på 

elevernas tankar och upplevelser. 

 

Ett återkommande tema hos de intervjuade pedagogerna är att de menar att det är lusten, 

glädjen och motivationen, hos elev och pedagog, som ligger till grunden för val av 

läsinlärningsmetod. 

 

 

Nyckelord: Läsinlärning, Metoder, LTG-metoden, Wittingmetoden, Läsglädje. 
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Abstract 
 
The present thesis examines reading acquisition. The aim of the study is to gain a deepened 

understanding of various methods used for reading acquisition, how teachers’ are dealing with 

these methods and what aspects require special attention. The overall research question of the 

thesis is: How can one assess children’s future reading ability and identify a method that is 

appropriate to this ability? The overall aim leads to several more specifically addressed 

issues.  

 
In the theoretical part, different perspectives and theories about reading acquisition are 

presented along with different methods for how to work in order to facilitate reading.  

Learning how to read occurs, somewhat simplified, when parts become wholes or when 

wholes become parts. 

 

The methodological approach of the thesis consists of interviews with presently active 

teachers who share their views on how children learn how to read and which methods they 

use. 

 

The teachers who were interviewed were aware of the fact that different pupils learn 

differently and that the choice of method to facilitate reading acquisition is dependent on the 

individualized needs that a certain pupil has. Several of the teachers viewed the LTG-method 

(Reading on the basis of how you speak) as a good method as it creates enjoyment and 

motivation among the pupils since it is based on their own thoughts and experiences.  

 

One reoccurring topic among the interviewed teachers was the implication that it is the 

feeling, joy and motivation for both pupils and teachers that provide the basis for choosing an 

appropriate method for learning how to read. 

 
 
Keywords: Reading acquisition, Methods, LTG method, Witting method, Joy of reading. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Ämnet för detta examensarbete var att undersöka något som skulle vara relevant och 

användbart för en kommande yrkesroll som lärare inom grundskolan. Då inriktningen på min 

lärarutbildning har varit språk och lärande kändes läsinlärning som ett bra val. Idag finns det 

flera olika metoder för barn att lära sig läsa på. Problemet är att olika metoder är bra i olika 

situationer och lärarutbildningen vid Karlstads universitet har inte behandlat detta område 

särskilt ingående anser jag. Att få mer och bättre vetskap om vad det finns för olika metoder 

att använda vid läsinlärning och på vilket sätt man som pedagog avgör vilken metod som 

passar den enskilda eleven bäst är frågor som ligger till grunden för denna uppsats. 

 

Kraven på att kunna läsa och skriva är stora i dagens samhälle och utgör grunden för en 

fortsatt utbildning. Det krävs att varje enskild individ har goda kunskaper om läsning och 

skrivning för att kunna leva ett aktivt liv och vara delaktig i samhället. Om man har svårt för 

att läsa och skriva är det också svårt att göra sin röst hörd och kunna hävda sin rätt i vårt 

skriftspråksbaserade samhälle. Som pedagog ska man känna till att ”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” (Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo94, 2001 s.25). En pedagog har därför 

ansvar för att undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och måste 

därför ha en bred kunskap om hur läsinlärning fungerar eftersom en speciell 

läsinlärningsmetod troligen inte passar för alla barn. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Det övergripande syftet med detta arbete är att inhämta kunskap om barns läsinlärning. Mer 

precist syftar arbetet till att nå djupare förståelse om vilka läsinlärningsmetoder som finns att 

tillgå, hur pedagoger arbetar med olika metoder och vilka centrala aspekter man bör beakta. I 

syftet inbegrips även att ta hänsyn till vad forskningen säger om de olika metoderna. 
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Uppsatsens syfte leder fram till följande huvudfrågeställning: Hur bedömer man barns 

blivande läsförmåga och finner en lämplig läsinlärningsmetod som passar till denna 

förmåga? Utifrån detta syfte utkristalliserar sig följande mer specifika frågeställningar:  

- Vilka läsinlärningsmetoder finns? 

- Hur arbetar pedagoger med olika läsinlärningsmetoder? 

- Vilka typer av åtgärder och stöd kan sättas in för att underlätta läsinlärning? 

 

1.3 Arbetets upplägg och disposition 

 

I litteraturgenomgången presenteras olika metoder för läsinlärning i Sverige, den syntetiska 

ljudmetoden som vilar på en kognitiv grund och den analytiska metoden som vilar på en 

behavioristisk. Ur dessa metoder presenteras vidare andra, anpassade, metoder som utvecklats 

ur de ovanstående: Läsning på Talets Grund (LTG) som är en analytisk metod och 

Wittingmetoden som är en kognitiv. Därefter redovisas olika modeller som kan användas som 

komplement till läsundervisningen. 

 

Efter att den teoretiska referensramen presenterats beskrivs de metodologiska överväganden 

som uppsatsen bygger på. Därpå följer resultatdelen där intervjuer från fem pedagoger och 

deras syn på läsinlärning redovisas. Avslutningsvis diskuteras implikationerna för läsinlärning 

genom att resultaten sätts i relation till de, i litteraturgenomgången, redovisade teorierna. 
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2. Litteratur- och teorigenomgång 

 
I litteratur- och teorigenomgången kommer jag inledningsvis att beskriva hur de två 

metapsykologiska teorierna behaviorism och kognitivism har påverkat synen på läsinlärning. 

Därefter kommer jag att beskriva de två metoder som ligger till grunden för läsningen i 

Sverige; den analytiska metoden samt den syntetiska ljudmetoden. Ur dessa två metoder har 

sedan andra metoder utvecklats, till exempel LTG – Läsning på Talets Grund samt 

Wittingmetoden. Jag kommer att beskriva vad dessa olika metoder innebär samt ge exempel 

på hur man kan arbeta med dem. Därefter beskrivs vad litteraturen säger om pedagogers val 

av läsinlärningsmetoder.  

 

2.1 Två synsätt på läsinlärning 

 
Enligt Åkerblom (1988) har det under 1900-talet funnits två olika uppfattningar om hur vi lär 

oss att läsa. Dessa uppfattningar grundar sig på de två metapsykologiska teorierna 

behaviorism och kognitivism. Åkerblom betonar vikten av att man som pedagog är medveten 

om vilken teoretisk grund man bygger sin undervisning på. Detta för att pedagogen skall 

kunna göra rätt val av läsinlärningsmaterial. Nedan beskrivs dessa två teorier. 

  
2.1.1 Läsinlärning utifrån ett behavioristiskt synsätt 

 

Den behavioristiska teorin har länge dominerat synen på undervisningen och även 

läsundervisningen. Det var först i slutet av 50-talet som den började ifrågasättas. Den mest 

kände förespråkaren för behaviorismen var amerikanen Skinner. Enligt honom och andra 

behaviorister är varje individ en passiv mottagare av intryck utifrån. Inlärning definieras som 

en förändring av beteendet, vilket sker med hjälp av en rad olika stimulus – 

responsförbindelser. Ett stimulus kan beskrivas som ett sinnesintryck av något slag, till 

exempel en bokstav. När sedan denna bokstav namnges säger man att man avger en respons. 

Att responsen är korrekt anser behavioristerna som viktigt (Åkerblom, 1988). 

 

Läsundervisning enligt detta synsätt innebär att man först lär sig delarna (bokstav – 

ljudförbindelser) och sedan helheten (ord och meningar). Varje steg skall vara väl inlärt, 

nästan automatiserat innan man kan gå vidare till nästa steg. Misslyckas eleven med till 
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exempel sammanljudningen krävs mer mekanisk träning, det vill säga stimulus och respons. 

Lästekniken betonas mer än läsförståelsen eftersom behavioristerna menar att läsförståelsen 

kommer av sig själv. De menar också att läsfel bör rättas till omedelbart eftersom 

konsekvenserna av felinlärning annars kommer att följa eleverna livet ut. Pedagogiska 

konsekvenser av denna syn är att den bidrar till en mekanisk inlärning och enligt anhängare 

till kognitivismen, som beskrivs nedan, kan eleverna få en bristande innehållsuppfattning och 

dålig läsförståelse (Åkerblom, 1988). Detta synsätt leder fram till den syntetiska ljudmetoden. 

 

2.1.2 Läsinlärning utifrån ett kognitivistiskt synsätt 

  

I slutet av 50-talet presenterade den amerikanske språkforskaren Noam Chomsky sina 

forskningsrön som kom att förändra den traditionella synen på läsinlärning. Enligt Chomsky 

och hans nya syn på läsinlärning som är grundad i kognitivismen, var det viktigt att ta reda på 

vad som händer i människans huvud under själva inlärningsprocessen. Detta kan jämföras 

med behavioristerna som bara brydde sig om det som kunde mätas och observeras, alltså 

sådant som sker utanför huvudet. Den kognitiva teorin beskriver hur vi tar emot och bearbetar 

ny information och hur den omvandlas till kunskap och hur kunskapen sedan används för att 

styra vårt beteende (Åkerblom, 1988). 

 

Enligt kognitivisterna, som i läsundervisningen främst betonar läsförståelsen, är ordspråket 

”Att läsa är att förstå” (Åkerblom, 1988 s.14) det rätta och viktiga. Som pedagog är det därför 

viktigt att man tidigt knyter an till barnens egna erfarenheter och till deras eget språk. Eleven 

ses som aktiv, kreativ och självgående. Eleven får en bättre förståelse av innehållet samt en 

aktiv meningsfull läsning medan läsförståelsen förhoppningsvis skapar självförtroende, 

intresse och motivation för fortsatt läsning. Med det kognitivistiska synsättet på läsinlärning 

går man från helheten, det vill säga sammanhängande texter, till delarna, meningar och ord, 

och sedan tillbaka till helheten. Man anser detta vara den rätta vägen eftersom helheten är 

förmer och har större betydelse i inlärningssammanhang än vad de enskilda delarna har 

(Åkerblom, 1988). Detta synsätt leder fram till den analytiska metoden. 
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2.1.3 De två grundmetoderna för läsinlärning i Sverige 

 

Den läsinlärningsmetod som följer den behavioristiska metateorin kallas för den syntetiska 

ljudmetoden och baseras på sambandet mellan ljud och bokstav. Först lärs delarna in, innan 

de relateras till helheten. Det innebär att man utgår ifrån bokstavsljuden som sedan ljudas 

samman till ord. I denna metod är det läraren som lär eleverna att läsa. Läraren bestämmer 

vad som skall läras in och i vilken ordning det ska ske. Detta gör eleverna till passiva 

mottagare. Åkerblom menar att man i den syntetiska ljudmetoden tenderar att skilja språket 

från tanken, och att man anser att själva lästekniken helst bör vara överinlärd eller 

automatiserad innan man på allvar för in läsförståelsen i läsundervisningen (Åkerblom, 1998). 

 

Kritik som riktats mot den syntetiska ljudmetoden är bland annat att avkodning utan hjälp av 

kontexter medför en långsammare avläsning utan förståelse. Avsaknaden av förståelse beror 

på att det inte finns något sammanhang att hänga upp de avkodade texterna på (Larsson m.fl., 

1992). Eleverna börjar läsa ut bokstäverna, men när de kommit fram till slutet av ordet har de 

glömt hur det började. För att förhindra läs- och skrivsvårigheter skall man undvika att endast 

lära ut ljudtekniken (Liberg, 1993). Att börja med språkets minsta delar anses också vara en 

svårighet eftersom många elever har svårt för att höra fonem, dvs. de minsta, 

betydelseskiljande, språkliga delarna, i orden och förstå vad de är. Dessa elever skulle ha en 

större möjlighet att följa med i läsundervisningen om denna utgick ifrån större enheter än 

fonem. Ytterligare ett problem för eleven kan vara uttalet av fonemen, som är beroende av om 

fonemen finns i eller utanför orden. För pedagogen är det en svår uppgift att påvisa hur eleven 

ska uttala olika ord eftersom uttalet är känsligt för hur det betonas. Blir ordet felbetonat är det 

svårt för eleven att lära in det riktiga uttalet (Åkerblom, 1988). 

 

Den motsatta metoden bygger på en kognitiv metateori och kallas analytisk metod eller 

helordsmetod. Metoden är kunskapsinriktad och fokuserar därför på förståelsen. Här börjar 

man med helheten vilket innebär hela, meningsfulla, sammanhängande texter. Först 

analyseras och segmenteras texterna i meningar, satser, ord, stavelser och i 

bokstav/ljudförbindelser. Sedan sammanställs dessa enheter återigen till stavelser, ord, satser 

och meningar. Man går alltså från helheten ner till delarna och tillbaka till helheten. Metoden 

utgår från barnens språk och erfarenheter och bygger på en förståelse som man får genom att 

just utgå från barnens perspektiv. Eleverna är aktiva och läraren stödjer inlärningen istället för 

att styra den. Eleverna lär sig själva att läsa med läraren som en handledare (Åkerblom, 1998).  
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Den kritik som riktats mot den analytiska metoden är att den kan göra en läsare till en gissare 

på grund av ett överflöd av kontext. Ett exempel kan vara att man läser ordet bil istället för 

cykel, för att det klart framgår att det skall vara ett slags fordon, istället för att identifiera alla 

bokstäver i ordet (Larsson m.fl., 1992). Ytterligare negativa aspekter med denna metod är att 

eleverna kan misslyckas med ett effektivt läsande och skrivande om de inte har en 

förförståelse av de ord de ska läsa. Utgår pedagogen från ord eleverna inte är bekanta med 

från första början kommer de troligen att misslyckas med läsandet och kan till följd av detta få 

ett dåligt självförtroende vad gäller läsning (Liberg, 1993). 

 

2.1.4 Pedagogers metodval 

 

För att en pedagog ska kunna stimulera en elevs utveckling mot den läsmognad som ligger till 

grunden för det primära läsinlärandet krävs att pedagogen försöker skapa motivation och lust 

för läsinlärand och utvecklar elevens ordförråd och talspråk (Malmquist, 1973). Dahlgren 

(1999) hävdar att det inte är givet att en speciell läsinlärningsmetod passar varje elev. När det 

gäller val av metoder menar Dahlgren att det är viktigt att pedagogen behärskar olika 

inlärningsmetoder och att det är viktigt att pedagogen är lyhörd inför hur barnet utvecklas för 

att kunna sätta in det stöd och den ledning varje elev behöver. Även Liberg (1993) tar upp att 

det är viktigt att läraren är förtrogen med olika inlärningsmetoder då eleverna, läsarna, anses 

bearbeta en text både genom att gå från de små delarna till helheterna, till att ljuda sig fram 

samt att utgå från helheterna och ner till de små delarna. Stadler (1998) menar att ju mer 

erfarenheter pedagoger får, dels genom det dagliga arbetet, dels genom utbildning och 

fortbildning, desto mer kan de utforma en metod och ett arbetssätt som passar bra för både 

eleverna och pedagogen. Malmquist (1979) hävdar att det gjorts många studier i olika länder 

med syfte att jämföra olika läsinlärningsmetoder och att man bland annat kommit fram till att 

av läraren ensidigt använda metoder i vissa fall varit en stark bidragande orsak till 

uppkomsten av lässvårigheter (Malmquist, 1979). I och med detta menar Malmquist (1979) 

att en pedagog bör behärska och använda sig av olika metoder för läsinlärning. 

 

2.1.5 LTG – Läsning på Talets Grund 

 

Den mest använda analytiska metoden i Sverige är LTG (Läsning på Talets Grund). 

Utgångspunkten i denna metod har ett holistiskt förhållningssätt där barn lär sig läsa och 
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skriva genom att utgå från sitt eget talade språk (Lindö, 2002). Den teoribakgrund som LTG 

grundar sig på är hämtad från språkforskaren Vygotskij. Han menade att samspelet mellan 

barnet och den vuxne spelar en central roll i läsutvecklingen och att dialogen dem emellan har 

stor betydelse (Lindö, 2002). LTG introducerades som undervisningsmetod i Sverige på 70-

talet av lågstadieläraren Ulrika Leimar. Hon var inte tillfreds med den gamla traditionella 

läsinlärningsmetoden där barnen hade en egen läslära som innehöll lätta kombinationer av 

ljud som ofta representerade för barnen okända begrepp. Efter detta gamla traditionella sätt 

skulle barnen lära in en bokstav, ett ljud i taget. Leimar (1974) menade att bokens ibland 

torftiga och konstlade ordförråd inte svarade mot det enskilda barnets mognad och förståelse. 

Leimar ville istället utveckla en läsinlärning där huvudvikten läggs vid att uttrycka och förstå. 

Hon betonade vikten av att möta varje barn på dess egen nivå med intressanta texter som 

väcker nyfikenhet och viljan att lära mera (Leimar, 1974). Enligt Taube (1995) är en av 

fördelarna med LTG att barnen blir starkt motiverade i arbetet med läsinlärning därför att de 

behandlar ämnen och texter som de själva upplevt och samtalat om. Även om många av 

barnen inte behärskar alla bokstäver och alla lästekniska svårigheter kan de vara med och 

låtsasläsa, eftersom de har en god förståelse av texten (Taube, 1995). 

 

LTG-metoden kan mycket kort förklaras som individuell läsinlärning där läraren utgår ifrån 

elevernas egna upplevelser och tänkande. Läraren utgår från deras talspråk och jämför det 

med skriftspråket. På detta sätt ser eleverna direkt samband mellan tal och skrift (Leimar, 

1974).  

 

LTG, läsning på talets grund, är ett samlingsbegrepp för ett pedagogiskt system, primärt en 

metod att hjälpa barn göra de upptäckter de behöver för att utveckla sin förmåga att tala, läsa 

och skriva. Centralt för metoden är att läraren i sin undervisning utgår från barnets begrepps- 

och känslovärld så som den växt fram i barnets sociala miljö. Med respekt för barnets 

språkliga identitet skapar läraren en pedagogisk miljö där fasta rutiner kombineras med 

möjligheter till ett fritt undersökande och individualisering med fri samverkan (Larsson m fl, 

1992 s. 32).  

 

När man arbetar med LTG-metoden kommer de språkliga övningarna från eleverna själva och 

bygger på deras egna erfarenheter. Övningarna blir för eleverna fyllda med meningsfulla ord 

som de känner igen. Man utnyttjar möjligheten att låta eleverna lära av och lära varandra 

eftersom de som grupp har många gemensamma erfarenheter och upplevelser. Pedagogen har 
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till uppgift att möta och stödja den enskilda eleven i läsinlärningsprocessen, att möta eleven 

på dess egen nivå samt att ta tillvara på elevens egna upplevelser. Om man utgår från elevens 

erfarenheter blir det mer begripligt för henne/honom och lättare att förstå (Leimar, 1974). 

 

Huvudpunkterna i LTG-metoden är att elevernas eget talspråk utgör det stoff de får arbeta 

med vid läsinlärningen. Eleverna får också från första början klart för sig att text är nedskrivet 

tal vilket innebär att den betyder något. Arbetet med en enstaka text pågår vanligen i minst en 

vecka. Det är viktigt att eleverna upptäcker sambandet mellan ljud och bokstäver, därför 

möter eleverna, redan från första början, hela alfabetet i klassrummet. Eleverna samarbetar 

med texterna och därför bör gruppens storlek inte vara för liten då det är meningen att 

eleverna ska samtala och lära av varandra; 7 till 12 elever kan vara lagom (Leimar, 1974). 

Arbetet med LTG-metoden är uppdelat i fem faser, vilka beskrivs nedan. 

 

1. Samtalsfasen 

I denna fas börjar pedagogen samtala med eleverna om en gemensam upplevelse. De kan 

samtala om en situation eller en händelse, om djur eller om skolvägen, vad som helst som 

intresserar eleverna. Dialogen är mycket viktig och central i all språkutveckling. Pedagogen 

låter barngruppens gemensamma ordförråd söka sig fram till riktiga benämningar på objekt 

och egenskaper, eftersom eleverna i gruppen har ett rikare ordförråd tillsammans än den 

enskilda eleven. Eleverna kan lockas av läraren att beskriva något och kanske använda ord 

som de inte visste att de ens kunde. Här kan de öva upp sin verbala förmåga och uppmuntra 

varandra (Leimar, 1974). Taube (1995) framhåller att det är viktigt att barn får känna att deras 

språk duger eftersom ”lust att uttrycka sig trots att det är svårt får man om ens försök att 

kommunicera bemöts med intresse, uppmuntran och respekt” (Taube, 1995 s.109). 

 

2. Dikteringsfasen 

Dikteringsfasen kan ske direkt efter samtalsfasen eller någon dag senare. Tillsammans med 

pedagogen och med varandra diskuterar och samtalar elevgruppen om vad de vill att 

pedagogen ska skriva upp för meningar på tavlan. Varje mening måste godkännas av alla 

elever innan pedagogen får skriva upp den på tavlan. Det är viktigt att alla får säga sin mening 

eftersom det är ett gemensamt arbete för gruppen. De mer kunniga eleverna som har ett större 

ordförråd kan hjälpa de mindre försigkomna eleverna att formulera sig. Eleverna ser på och 

ljudar tillsammans när pedagogen skriver ned deras meningar på tavlan. Nu kan eleverna se 

det talade språket med skriven text och de får bättre förståelse till att text betyder något och att 
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skrift kan vara nedskrivet tal. Sedan läser de gemensamt med pedagogen upp texten (Leimar, 

1974). ”Dikteringsfasen ger barnen tillfälle till fri undersökning. Varje barn får möjlighet att 

efter sin förmåga iaktta och undersöka sambandet mellan talade ljud och skrivna tecken” 

(Leimar, 1974 s. 90). 

 

3. Laborationsfasen 

Vanligtvis hålls laborationsfasen dagen efter dikteringstillfället. Något av barnen pekar utefter 

raderna på tavlan medan kamraterna läser i kör. Alla eleverna kan ju texterna eftersom det är 

deras egna ord om deras egna upplevelser. Några av eleverna läser verkligen medan andra 

läser utantill eller bara hänger med så gott de kan. Eleverna lär sig känna igen orden och får 

en upplevelse av att de faktiskt kan läsa. Efter läsningen får varje elev en pappersremsa med 

en text var, som pedagogen förberett innan. På denna remsa får de sedan leta reda på sin 

bokstav, sitt ord eller sin mening genom att jämföra tecknen på remsan med tecknen på 

tavlan, i den gemensamt skrivna texten. Detta brukar eleverna tycka vara spännande och 

genom att agera och lära av varandra upptäcker de att det går att leka med orden så att de 

faktiskt kan skriva en egen saga (Leimar, 1974).  

 

4. Återläsningsfasen 

 Nu får eleverna ett varsitt papper med den fullständiga texten på. Denna läser de en och en 

tillsammans med läraren. De ord som eleven kan läsa själv stryks under i texten. Eleven 

skriver själv orden hon/han kan läsa i texten på ordkort. Med hjälp av dessa ord arbetar 

eleverna sedan med delarna i texten. När de samlat på sig ett antal ord kan de med hjälp av 

dessa kort bygga ihop egna meningar.. Med detta arbetssätt utgår lärandet hela tiden från 

eleverna, som använder sig av skriftspråket på ett naturligt sätt. Avsikten är att eleverna från 

ett känt sammanhang ska kunna hitta de mindre delarna för att så småningom kunna knäcka 

den alfabetiska koden (Leimar, 1974).  

 

5. Efterbehandlingsfasen 

I direkt anslutning till återläsningsfasen börjar eleverna arbeta med sina ordkort som de fått 

till sin ordsamlingslåda. På korten har de skrivit ned de ord som de fått understrukna i texten, 

det vill säga de ord som de kunde läsa. Eleverna får läsa orden och benämna ljuden. När de 

kan detta stoppar de ned korten i alfabetisk ordnig i sina lådor. 
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LTG-metoden är uppbyggd kring alfabetet. Eleverna ska se de 28 tecknen som byggstenar i 

det egna språket. Den alfabetiska ordningen har eleverna på väggalfabetet, i sina 

ordsamlingslådor och i sina skrivhäften. I sina bokstavsböcker får eleverna sedan skriva in 

alla bokstäver efterhand som de lär in dem, både versaler och gemener. På alla sidor finns det 

plats till att rita en bild som man tycker passar in på just den bokstaven (Leimar, 1974). 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att LTG-metoden handlar mycket om att barnen 

ska känna gemenskap och tillhörighet till gruppen, genom att texten skapas av alla 

tillsammans. Taube (1995) tar upp frågan om självförtroendets betydelse för läsinlärning, och 

hon hävdar att lärare och kamrater är betydelsefulla personer för barnen genom att deras 

förväntningar och attityder påverkar barnens självförtroende. Taube (1995) menar också att en 

accepterande inställning och förståelse för barns olikheter skapar en varm och positiv 

atmosfär vilket i sin tur ger ett inlärningsvänligt klimat. 

 

Kritik som riktats mot LTG-metoden är bland annat att metoden inte grundar sig på barnens 

villkor och inte utgår från läsning på talets grund när det gäller barnen. Vissa hävdar att det 

snarare är en läsinlärning grundad på ”frökens ideologiska grund: bara på vissa barns tal, bara 

på tal som gäller skolknutna erfarenheter och bara på det tal som fröken godkänner” (Lindö, 

2002 s. 43). Ytterligare kritiska aspekter riktade åt metoden är att den inte anses vara en 

dialogpedagogisk undervisningsmodell, vilket Leimar (1974) hävdar. Istället menar vissa att i 

LTG- metoden sker dialogen mellan läraren och en grupp med barn och de anser då att 

dialogen mist sin ursprungliga mening, vilken är att vara mellan läraren och en elev (Lindö, 

2002). Enligt Taube (1995) är en stor nackdel med LTG-metoden att eleverna möter alla 

lästekniska svårigheter på en gång, vilket kan vara svårt för elever som har behov av en 

strukturerad inlärningsgång med en långsamt stegrad svårighetsgrad. 

 

2.1.6 Wittingmetoden 

 

Wittingmetoden är en syntetisk läsinlärningsmetod som utgår från enskilda språkljud till 

sammanljudning av stavelser. Eleverna får även träning i att söka efter uppdelning av ord i 

stavelser. Läsprocessen består av två delar, symbolfunktion och förståelse. 

Symbolfunktionen är den del av läsningen där man tyder tecken från vänster till höger i en 

sammanhängande följd. Detta är hos vana läsare automatiserat. Förståelsen förutsätter att man 

har en språklig medvetenhet. Denna medvetenhet varierar hos människor beroende på ålder, 

miljö och intellektuell förmåga (Larsson, m.fl., 1992). 
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 Metoden är utarbetad av Maja Witting. Det är en renodlad metod, utan inslag av andra 

metoder och som pedagog ska man veta exakt vad man gör och varför man gör det. Den 

omfattande handledningen med detaljerade instruktioner till varje moment i undervisningen är 

en förutsättning för ett korrekt arbete med metoden. Det är således ett krav att man strikt följer 

anvisningarna och inte blandar in några moment från andra metoder (Larsson m.fl., 1992). 

”Vill man inte acceptera min metod helt och hållet, skall man inte arbeta med den, säger 

Witting” (Larsson m.fl., 1992 s. 43). Metoden kan användas i grupper och klasser i 

grundskola, grundsärskola och vuxenbildning, då den kallas för nyinlärning. Används 

metoden för individuell läsinlärning vid universitet eller för elever med läs- och 

skrivsvårigheter, kallas den för ominlärning. 

 

Under läsinlärningsperioden används ingen läsebok, utan barnen arbetar istället med olika 

övningar som handlar om att uppfatta språkljud. Först när de kommit så långt i sin 

läsinlärning att endast ng-, sj- och tj-ljuden är kvar att lära in får de sitt första texthäfte. 

Läsinlärningen efter Wittingmetoden delas in i fem olika moment: symbolfunktionsarbete, 

fritt associerande, fri läsning, fri skrivning och ljudstridig stavning. Nedan beskrivs dessa fem 

moment så som de presenteras i Larsson m.fl. (1992, s.46-49). 

 

1. Symbolfunktionsarbete 

Detta arbete inleds med en språkljudsanalys. Pedagogen berättar en saga innehållande många 

ord med det ljud som skall läras in. Sagan slutar med ett ord som har det aktuella ljudet som 

slutljud, detta för att det ska bli lättåtkomligt för barnen att uppfatta ljudet. När eleverna 

upptäckt ljudet och uttalat det berättar pedagogen sagan ännu en gång och efter det 

presenteras tecknet, bokstaven. Man kan förtydliga ljuden med bilder. Nästa steg i 

symbolfunktionsarbetet är avlyssningsskrivning. Eleverna får lyssna till en språkkombination, 

uttala den, tänka på den en stund och sedan skriva ner den. Pedagogen kan sedan be eleverna 

att höra efter vilket ljud som kommer först i kombinationen och sedan skriva ned detta på ett 

papper. I avlyssningsskrivningen är det meningen att eleverna ska ta fram tecken ur sitt 

minne, därför får inga bokstavstecken eller annat material vara framme, som skulle kunna ge 

stöd. Om eleverna inte själva minns är det troligt att man som pedagog har arbetat på fel sätt 

och då måste man få reda på det. Eleverna lär sig först alla nio vokalerna och lär sig att ljuda 

ihop dem med konsonanten l. 
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2. Fritt associerande 

I detta moment lär sig eleverna konsonanten s, förutsatt att de har klarat av sammanljudningen 

av de nio vokalerna och bokstaven l. Eleverna får lyssna på kombinationer och se om de 

känner igen några ord i dem. I detta moment brukar eleverna lära sig se kombinationerna som 

delar av ord. Ord som är vanliga i denna fas är as, ås och is. 

 

3. Fri läsning 

När de kommer in i denna fas möts de för första gången av sina första texter. De små 

texthäftena som används har ett innehåll som ska vara välbekant för eleverna och eftersom det 

är läsupplevelsen som är viktigt finns inga bilder. Det finns heller inga kontrollfrågor eller 

övningar som är lämpliga till innehållet. Meningen är att texthäftena ska vara en brygga över 

till böcker, tidningar och annat läsbart. 

 

4. Fri skrivning 

När eleverna har klarat av momentet avlyssningsskrivning har de blivit medvetna om vilka 

ord de kan stava till och vilka de inte klarat av själva. För att kunna bedöma sin förmåga 

måste eleverna få hjälp med rättstavning av orden; det får de av pedagogen, dock utan 

förklaring till varför orden stavas som de gör. 

 

5. Ljudstridig stavning 

Målet för detta moment är att eleverna ska få lära sig att läsa och skriva ord som inte stavas 

som de låter. Genom att eleverna tränat mycket i språkanalys lär de sig snabbt att 

uppmärksamma skillnader mellan obetonad och betonad stavelse. De lär sig också snabbt 

olika regler för stavning genom att läsa texter och analysera ord. När de bearbetat ord ska de 

själva kunna formulera olika regler för läsning och skrivning (Larsson m.fl., 1992). 

 

Det är inte alla pedagoger som är eniga om att Maja Wittings metod för läsinlärning är bra i 

klassundervisning, bland annat har en engelsk forskare vid namn Francis tagit upp vissa 

argument mot den (Thorsén, 1986). Han menar att det är en stor risk med att låta barn arbeta 

med innehållsneutrala stavelser eftersom det kan göra dem förvirrade när det gäller att fatta 

vad som är poängen vid läsning. Han menar också att arbetet med språkljud och stavelser är 

mycket abstrakt vilket gör det svårt för vissa barn att lära sig läsa och förstå vad de gör. 

Slutligen poängterar han vikten av att låta barnen jobba mot ett facit så att de själva kan se 

och höra om de uppfattat ordet, stavelsen eller texten rätt. Får de inte den möjligheten 
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kommer de inte att kunna begripa eller påverka sitt arbete vad gäller läsinlärning. Francis 

poängterar att barn är olika och lär på olika sätt samt att alla nybörjare har skiftande 

förutsättningar för läsinlärning, men arbetar man i en hel klass med en enda hårt styrande 

metod tar man inte tillvara på barns olika förutsättningar och låter dem utvecklas på sin egen 

nivå (Thorsén, 1986). 

 

2.2 Olika lästekniker 

 
Det finns, som tidigare nämnts, olika modeller eller metoder vid läsinlärning men för att 

skapa intresserade och motiverade elever bör eleverna ges tillfälle att lära sig flera lästekniker 

för att så småningom samordna dem till egna personliga arbetssätt. Under många år har 

forskare och pedagoger hävdat att en viss metod skulle vara den bästa och mest effektiva när 

man ska lära sig läsa, men det har visat sig att en blandning av de olika metoderna varit att 

föredra (Björk och Liberg, 1996). Det är viktigt att finna modeller som passar alla elever 

eftersom 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” 

(Lpo94, 2001 s. 25). Här beskrivs några av Björk och Libergs förhållningssätt till 

språkinlärning och de hoppas visa på (Björk och Liberg, 1996 s.10-11): 

–  att olika människor arbetar och tänker på olika sätt i olika situationer. Så använder 
vissa t ex helordsmetoden hellre än ljudmetoden för att lära sig känna igen ett visst ord 
medan andra gör precis tvärtom 
–  att oavsett vilket arbetssätt barnen använder, sker läs- och skrivinlärningen lättast i 
sammanhang som fyller en mening i deras liv, sammanhang för vilka de har en god 
förståelse  
–  att de allra första stegen i läs- och skrivinlärningen tar barnen inom ramen för läs- 
och skrivupplevelser tillsammans med andra […] 
–  att den vuxnes stöd och hjälp är mycket betydelsefull i sammanhanget 
–  att utvecklandet av förmågan att tala, lyssna, skriva respektive läsa hela tiden sker i 
samspel. Så kan man bl a lära sig läsa genom att skriva och tvärtom. 

 

Samspel är som man kan se en viktig del i lärandet enligt Björk och Liberg. En 

läsinlärningsmetod som genomsyras av samspel är LTG – metoden, vilket nämnts tidigare. 

 

Nedan beskrivs Storboksmetoden som en läsinlärningsmodell, vilken kan användas som 

komplement i läsundervisningen. 
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2.2.1 Storboksmetoden 

 

Barn som lär sig att läsa med en så kallad godnattsagemetodik lär sig läsa under de mest 

gynnsamma omständigheter: det är tryggt och lustfyllt när mamma eller pappa läser sagor 

(Björk och Liberg, 1996). Nyfikenhet väcks för bokstäverna i boken och en start för 

läsinlärningen är i gång. Genom att använda storboksmetoden som läsinlärningsmetod kan 

man återskapa denna gynnsamma miljö i skolundervisningen, och på så sätt uppnå två viktiga 

målsättningar: dels att hjälpa barnen att lära sig läsa och att vidareutveckla läs- och 

skrivförmågan. Grundtanken med detta arbetssätt är att barnet ska lära sig läsa och skriva 

tillsammans med andra, både barn och vuxna (Björk och Liberg, 1996).  

 

Storboken är som det låter, en bok i stort format. Boken är stor för att alla barn i en klass ska 

kunna sitta i en ring och gemensamt följa med i texten som läraren läser. Storboken kan 

innehålla till exempel sagor, berättelser eller dikter. Till varje storbok finns en exakt kopia i 

mindre format, lillboken, som är till för individuell läsning. Arbetet med stor- och lillboken 

delas upp i tre faser, upptäckarfasen, utforskarfasen och självständiga fasen. Tack vare denna 

uppdelning kan man arbeta på ett medvetet och metodiskt sätt och anpassa undervisningen till 

den barngrupp man har eftersom varje barn får arbeta med de olika faserna i den takt de själva 

vill och anser sig behöva (Björk och Liberg, 1996).  

 

2.3 Påverkande faktorer vid läsinlärning 

 

Nedan beskrivs olika påverkande faktorer vid barns läsinlärning. Tillsammans skapar de goda 

förutsättningar för lärande, oberoende av vilket arbetssätt som används. 

 

2.3.1 Meningsfullhet 

 

Meningsfullhet är en betydelsefull faktor vid barns läsinlärning. Björk och Liberg (1996), till 

exempel, framhåller hur viktigt det är att innehållet i det lästa är meningsfullt för eleverna. 

Texterna som används i skolan måste därför vara engagerande redan från första dagen då de 

ligger till grund för barnens fortsatta utforskande av skriftspråket. Dahlgren m fl (1999) ser 

det som en av pedagogernas viktigaste uppgifter att få barnen intresserade av texter samt att 

underhålla intresset och författarna anser att pedagogerna lättast gör det genom att använda 

för barnen meningsfulla texter. För att finna dessa meningsfulla texter bör pedagogen samtala 

 18



enskilt med eleverna, för att få reda på elevens uppfattning om det pedagogen planerat att de 

ska arbeta med. Barn uppfattar allt utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper och 

pedagoger bör därför utgå från barnens intresse om lärandet i sig ska bli meningsfullt för dem 

(Dahlgren m fl, 1999). 

 

2.3.2 Förförståelse 

 

Alla bär med sig olika erfarenheter och kunskaper och det är utifrån dessa perspektiv vi tolkar 

en text som vi läser; detta kallas förförståelse. Förförståelse är viktigt för barnen att ha inför 

läsning, för att de ska förstå vad de läser. Lässvårigheter kan bero på bristande kunskaper om 

innehållet i texten (Åkerblom, 1988). Åkerblom (1988, s.77) ger ett exempel som torde vara 

svårt för de flesta. Det är rubriken: OM KORS SIN TID. Detta kan vara svårt att förstå om 

man inte har kunskap om vad som händer när kornas mjölk sinar. Har vi däremot förförståelse 

för denna rubrik får vi olika associationer till detta ord och kan lätt förstå innebörden i 

rubriken. Misstänker man som pedagog att ett barn har avsaknad av kunskaper bör man gå 

igenom textavsnittet innan det läses för att skapa förförståelse för innehållet (Åkerblom, 

1988). 

 

Man kan också bygga ut elevernas begreppsuppfattning och ordkunskap genom att utifrån ett 

nyckelord som skrivs på tavlan be dem ange så många ord som möjligt som kan förknippas 

med nyckelordet. På detta sätt utvecklas elevernas schema för ord och begrepp, vilket hjälper 

dem nästa gång de stöter på orden i en text. Förståelse vid läsning bör vara en självklarhet. 

För pedagoger är det en av de främsta uppgifter att hjälpa eleverna att förstå att läsning är en 

kommunikation mellan dem själva och författaren. För att kommunikation ska fungera krävs 

förståelse mellan de båda parterna, därför bör eleverna försöka förstå vad som sägs i den text 

de läser (Åkerblom, 1988). 

 

2.3.3 Samlärande 

 

Björk och Liberg (1996) menar att det är i samvaro med andra, vuxna och barn, som barn ges 

möjlighet till att utvecklas och växa. Den ryske psykologen Vygotsky poängterar vikten av 

detta samspel. Han menar att barn lär mer och bättre tillsammans med andra som kan mer än 

de själva inom ett specifikt område. Genom att kommunicera med och imitera varandra lär 

barn tillsammans. Han anser också att det eleverna inte klarar på egen hand klarar de 
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tillsammans med andra och på så sätt lär de sig det så småningom själva. Lärandet ska baseras 

på både samspel mellan barn och vuxna och på att barnen lär av varandra (Björk och Liberg, 

1996).  

 

Om en elev gång på gång, i ett tidigt skede vid läsinlärningen, stöter på en rad misslyckanden 

kan elevens självkänsla bli dålig och eleven kan få stora problem med fortsatt läsning. För att 

förhindra en dålig självkänsla hos elever påpekar Taube (1995) vikten av att alla elever får 

jobba i samvaro med varandra och tillsammans skapa meningsfulla och lyckade 

inlärningstillfällen. Även professorn Ragnhild Söderbergh (1993) påpekar vikten av samspel 

mellan barn och barn samt barn och vuxna. Tillsammans med en vuxen grundläggs barnets 

ordförråd då den vuxna uppmärksammar något för barnet intressant och pekar, benämner, 

berättar och förklarar. Söderbergh (1993) talar också om vikten av att barn, tillsammans med 

andra barn och vuxna, läser böcker högt, som de själva varit med och valt efter eget intresse. 

Genom dessa samspel utvecklas barnen enormt eftersom de känner att de varit med och 

påverkat valet av litteratur och att deras val är betydelsefullt. Hon menar att det är i en läsande 

och skrivande omgivning i samspel med andra som barn blir litterata, det vill säga läs- och 

skrivkunniga (Söderbergh, 1993). Pedagoger ska låta barnen samarbeta eftersom ”skolan skall 

sträva efter att varje elev lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans 

med andra” (Lpo94, 2001 s. 24). 

 

2.3.4 Klassrummets påverkan 

 

Ytterliggare en påverkande faktor vid läsinlärning är klassrumsmiljön. Eleverna ska inbjudas 

till en undervisningsmiljö som stimulerar till en god språkutveckling. Som pedagog måste 

man bedriva en undervisning som är välorganiserad och grundligt genomtänkt. Man ska veta 

vad man gör och varför man gör det. Klassrummet kan organiseras så att det finns flera 

avdelningar som är lämpade för olika aktiviteter såsom mindre utrymmen för läsning, vilket 

kan upplevas mysigt av eleverna, en liten skrivarverkstad där de kan klippa och klistra, 

lekhörna med kläder så att eleverna kan omvandla sina läsupplevelser i dramaform och gärna 

datorer där de kan renskriva sina texter. Det är även önskvärt med en större yta där man kan 

bedriva högläsning och gruppsamtal. 

  

Genom rim, ramsor och dramaövningar blir leken inkluderad i undervisningen. De flesta barn 

har ett stort behov av att leka och röra på sig och då kan det vara en bra idé med avdelningar i 
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klassrummet som eleverna kan uppsöka då dessa behov behöver tillfredsställas. Barn lär sig 

läsa genom läsning och därför bör det i klassrummet också finnas mycket litteratur att välja 

bland och inte bara i skolbiblioteket. Det bör finnas allt från bilderböcker och sagor till fakta- 

och ordböcker (Björk och Liberg, 1996). 

 

2.3.5 Skriftspråklig medvetenhet 

 

Som Thorsén (1986) påvisar har forskarna Dahlgren och Olsson har länge granskat faktorer 

som påverkar läsning och läsundervisning och kommit fram till ett antal slutsatser av sina 

forskningsresultat. De framhåller att barnets förståelse för läsningens funktion och form, det 

vill säga att barnet har en skriftspråklig medvetenhet, är avgörande för dess karriär som läsare. 

Eftersom barnets strävan efter förståelse startar långt innan den egentliga läsundervisningen 

påbörjas i förskoleklassen eller i årskurs ett, hävdar forskarna att läsundervisningen kan 

förberedas och inledas då barnet självt är redo och visar ett intresse att vilja lära sig läsa. 

Därför bör alla vuxna, speciellt förskole- och lågstadiepedagoger, vara beredda att stödja 

barnens intressen och besvara deras frågor kring läsning för att på så sätt uppmuntra dem till 

att ta ett eget ansvar för sin läsinlärning. Vidare hävdar Dahlgren och Olsson bestämt att 

läsundervisningen alltid bör ta sin utgångspunkt i de tankar och egna läsmodeller som barnet 

för med sig till diskussioner i förskola och/eller skola. Slutligen menar forskarna att barn 

behöver utveckla ett genuint intresse och en förståelse för läsning och skrivning för att kunna 

förmedla budskap och samspråka, på ett formellt sätt, med människor världen över (Thorsén, 

1986). 

 

2.3.6 Litterär amning 

 

Björk och Liberg (1996) talar om ”litterära amningsstunder” som en viktig grund i varje barns 

läsinlärning (s. 11). Barnen får genom dessa stunder en mängd förebilder för hur det går till 

att läsa och de känner glädje och trygghet inför läsandet. De barn vars föräldrar inte läst för 

dem under uppväxten kan få en chock när de kommer in i skolans läsande värld eftersom det, 

för dessa barn, blir ett nytt sätt tänka på. Detta kan i sin tur leda till att barnen får läs- och 

skrivsvårigheter. Som pedagog gäller det då att i skolan ge barnen den litterära amning som 

flertalet av klasskamraterna kanske fått hemifrån. Litterär amning ges bäst till barnen genom 

högläsning och gemensamt skrivande. Man kan då knyta an barnens läs- och skrivupplevelser 

till deras egna tankar och erfarenheter. Högläsning är bra för alla elever, även för dem som 
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redan kan läsa och fått den litterära amningen hemifrån. Genom högläsning skapas 

gemenskap mellan barnen och mellan barnen och pedagogen, de utökar sitt ordförråd och de 

kan ta till sig läsupplevelserna på sin egen nivå (Björk och Liberg, 1996). 

 

2.3.7 Fonologisk medvetenhet  

 

Fonologisk medvetenhet innebär en medvetenhet om språkets minsta delar, språkljuden 

Arnqvist (1993). Det kan vara svårt att bedöma barns fonologiska medvetenhet utifrån deras 

språkliga förmåga. Förmågan att uttala sig muntligt kan vara stor, men barnen kan ändå sakna 

en språklig medvetenhet (Arnqvist, 1993). Enligt Stadler (1998) baseras den alfabetiska 

skriften på samband mellan skrivtecken och ljud i det talade språket. Dessa samband är inte 

enkla, men för att kunna läsa och skriva måste man lära sig dem då de har en avgörande 

betydelse för utvecklingen av en säker läs- och skrivförmåga. Vid läsning ska rätt ljud kopplas 

till rätt bokstav för att en föreställning om det talade ordet ska uppstå. Stadler (1998) menar 

att barn har stor nytta av övningar som tränar deras fonologiska medvetenhet före läs- och 

skrivinlärningen eftersom det är mycket som tyder på att fonologiska svagheter är en av de 

viktigaste orsakerna till svårigheter med skriftspråksinlärningen. Om man redan i 

förskoleåldern upptäcker vilka barn som behöver hjälp med att utveckla sin fonologiska 

medvetenhet har man gjort en viktig insats och hjälpt många elever att slippa svåra 

misslyckanden i läsinlärningen. Övningar som tränar denna medvetenhet kan till exempel 

innehålla rimövningar, sjunga, klappa och dansa stavelser, dela upp talade meningar i ord och 

sammanfoga ljud till ord. Det är viktigt att övningarna är lustfyllda och lättsamma så att de 

inte uppfattas som ett tragglande moment (Stadler, 1998). 
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3 Metod 

 
3.1 Urval 

 

Jag valde att intervjua fem pedagoger som arbetar i kommunen där jag har haft min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Samtliga av de fem intervjuade pedagogerna kommer 

från samma skola och samtliga är kvinnor, verksamma i årskurserna förskoleklass och år 1-3. 

Skolan är relativt liten; med förskola och klasser upp till år 6. Att urvalet är begränsat till 

kvinnor beror på att det på denna skola ej finns några manliga pedagoger i förskoleklassen 

eller i årskurs 1-3. Noterbart är att jag haft en relation till tre av de intervjuade pedagogerna 

eftersom jag har haft en som handledare under VFU:n och träffat de andra två vid samma 

tillfälle. De resterande två pedagogerna kände jag endast till vid namn. De fem kvinnliga 

pedagoger jag valt att intervjua har följande karaktäristika: 

Lärare 1 har arbetat i 30 år, Lärare 2 har arbetat i 32 år, lärare 3 har arbetat i 36 år, lärare 4 har 

arbetat i 28 år och, slutligen, lärare 5 har arbetat i 9 år. 

 

I resultatdelen kommer jag att presentera pedagogerna som pedagog 1, 2, 3, 4 och 5 för att 

kunna synliggöra kvalitativa skillnader mellan respondenterna. 

 

3.2 Metodval 

 

Jag valde att göra min undersökning i form av kvalitativa intervjuer utifrån bedömningen att 

läsinlärning är ett komplext fenomen som kräver en tvåvägskommunikation där intervjuare 

och respondent båda har behov av förtydliganden och där utrymme finns för resonerande svar. 

Jag anser att kvalitativa intervjuer även öppnar möjligheten till en avslappnad och naturlig 

diskussion, där intervjuaren lätt kan ställa lämpliga följdfrågor för att ytterligare förstå 

komplexa svar och därmed undvika missförstånd. Andra möjliga metodval, såsom enkäter, 

ger inte ovanstående möjligheter och lämpar sig dessutom bättre när avsikten är att kunna 

generalisera över en population (Patel & Davidsson, 1994). 
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3.3 Genomförande 

 

Datainsamlingen gick till på så sätt att jag kontaktade samtliga pedagoger två veckor innan 

jag skulle göra intervjuerna och frågade om de kunde ställa upp på en intervju gällande 

läsinlärning. Eftersom jag gjorde min VFU på deras skola var det naturligt att fråga dem 

eftersom det ibland är svårt att få folk att ställa upp; en intervju tar ju trots allt en del tid. Alla 

respondenter var mycket positiva till att ställa upp. Före intervjun informerades i korta 

ordalag vad undersökningen handlade om utan att närmare gå in på någon explicit 

intervjufråga. Jag meddelade alla deltagare innan att bandspelare skulle användas så att det 

inte skulle verka avskräckande på något vis samt att intervjuerna skulle komma att ta minst 30 

minuter. Alla intervjuer, som gjordes under en och samma dag, genomfördes helt utan 

störmoment.  

 

3.4 Intervjuns tematisering och kodning 

 

Mina intervjuer utgick från frågor om läsinlärning (se bilaga 1). Jag hade delat upp frågorna 

enligt fyra olika teman, genererade utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Varje 

intervjutema följdes upp av diverse följdfrågor. Mina intervjuteman var: 

 

1) Arbetet med läsinlärning: inom detta tema ställdes primärt frågor som rörde olika 

läsinlärningsmetoders innebörd och liknande.  

2) Metoder för läsinlärning: inom detta tema ställdes primärt frågor som behandlade olika 

metoders karaktäristika, t ex för- och nackdelar.  

3) Åtgärder och stöd: inom detta tema ställdes frågor om hur man kan hjälpa en elev som 

har problem och när man i så fall sätter in olika typer av åtgärder. 

4) Pedagogens syn: inom detta tema sökte jag förstå pedagogens syn på läsinlärning 

överlag. 

 

Efter att intervjuerna genomförts skrev jag ned alla intervjuteman på dator. Under varje tema 

fyllde jag först i det som jag kom ihåg ur huvudet från varje intervju. Den fortsatta 

transkriptionen gick till så att jag lyssnade igenom alla fem intervjuer två gånger och fyllde i 

ytterligare den information som saknades. 
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3.5 Reliabilitet och validitet 

 

Av resultaten i den här undersökningen är det svårt att uttala sig om generella slutsatser och 

tendenser. Det har emellertid inte heller varit uppsatsens fokus. Istället har syftet varit att, 

genom kvalitativa intervjuer, nå en djupare förståelse om vilka läsinlärningsmetoder som 

finns att tillgå och hur fem pedagoger upplever dessa metoder samt när de finner dem 

lämpliga att användas (Patel & Davidsson, 1994).  

 

Respondenterna förmedlar sina personliga argument för valet av läsinlärningsmetod, dock är 

det inte omöjligt att detta motsvarar vad en större del pedagoger har för upplevelser. 

Undersökningen har primärt inte strävat efter att fastställa något utav detta. Skulle jag 

fortsätta att intervjua flera pedagoger runt om i kommunen är jag säker på att jag med största 

sannolikhet skulle få flera likadana svar men förmodligen även andra typer av svar. Detta 

beroende på att människor är individer och tänker och agerar på olika sätt. Man kan också 

tänka sig att pedagoger påverkas olika i olika miljöer varför en pedagog i en annan stad inte 

behöver dela de upplevelser som presenteras i denna uppsats. Resultatet i undersökningen bör 

därför ses som endast ett urval av ett antal pedagoger och hur de resonerar kring sitt arbete 

med läsinlärningen. Således är uppsatsen baserad på kvalitativa intervjuer med fem 

respondenter, varför inga generaliserande jämförelser kan göras mellan respondenterna utan 

endast, som nämnts ovan, ett synliggörande av kvalitativa skillnader i intervjupersonernas 

svar. 

 

En faktor som jag upplever har stärkt uppsatsens validitet är det faktum att jag faktiskt haft en 

relation med tre av de intervjuade pedagogerna och även träffat de två övriga. 

Undersökningens natur är av den sort att frågorna som ställs är komplexa och ibland känsliga 

varför en närhet till respondenterna bör ses som fördelaktigt. Ur reliabilitetssynpunkt har det 

varit positivt att alla respondenter behandlats på samma sätt, avseende t ex det faktum att 

ingen fick intervjufrågorna innan intervjun och att jag följde intervjumallen konsekvent vid 

varje intervju.  

 

Vad som eventuellt kunde ha stärkt uppsatsens validitet ytterligare är om jag använt en 

komplimenterande metod vid sidan om intervjumetoden. Jag kunde t ex före intervjuerna bett 

att få göra observationer i klassrummen för att se att det som respondenterna senare uttalade i 

sina intervjuer stämde överens med deras faktiska beteende. Samtidigt som detta eventuellt 
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kan stärka validiteten är det få svar i mina intervjuer som framstår som speciellt 

uppseendeväckande – varför man kan anta att en förhållandevis överensstämmande bild av 

läsinlärning givits från samtliga respondenter. Det finns, enligt min uppfattning, få skäl för 

lärarna att medvetet komma med icke sanningsenlig information. 
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4. Redovisning av resultat 
 

4.1 Tema: Arbetet med läsinlärning  

 

Under temat ”arbetet med läsinlärning” återkommer, i respondenternas svar, följande fyra 

nyckelord: lek, analys/metod, variation och högläsning. 

  

Alla intervjuade pedagoger ansåg att arbetet med läsinlärning, som redan startar i 

förskoleklassen, börjar med lek för att skapa en lustfylld introduktion till läsning. 

Dock går inte en analys av barnens behov före valet av läsinlärningsmetod. Man jobbar i 

stället så att man börjar med en metod för alla elever och sedan anpassar man den metoden 

eller tar in en ny metod om man ser att den man först valt att jobba efter inte fungerar. Alla 

pedagoger var eniga i detta svar. Pedagog 1 och 2 menar att man jobbar på detta sätt eftersom 

det är svårt att som pedagog klara av att arbeta efter olika metoder på en gång i början av en 

termin. Pedagog 2 ansåg också att man inte alltid ”orkar” leda arbetet med olika metoder. 

Pedagog 3 menar att man tyvärr inte låter en analys av barnet gå före valet av metod men att 

det vore önskvärt. Att det inte är så beror enligt henne på att det inte finns någon bra utarbetad 

metod för hur denna analys skulle gå tillväga. Pedagog 4 och 5 konstaterar bara kort och gott 

att fallet inte är så.  

 

Alla pedagoger var också eniga om att det är av stor vikt att ta tillvara på elevernas egna 

intressen och utgå från dem då man börjar med att introducera texter för eleverna.  

 

Enligt pedagog 1 bör man börja med läsinlärning i tidig ålder, 2-3 år, men då i dialogform och 

utan krav. Hon ansåg att man bör börja med att läsa sagor och prata om sagorna tillsammans 

med barnen. Även pedagog 5 ansåg att det var bra att börja med läsinlärningen redan på dagis, 

bara det är i en lustfylld miljö med mycket lek. Pedagogerna 2, 3 och 4 ansåg dock att det 

räcker att börja med läsinlärning i förskolklassen men om intresse finns hos eleverna själva 

ska man självklart ta tillvara på det och börja läsinlärningen tidigare. När man startar upp 

läsinlärningen i förskoleklassen börjar man som sagt lustfyllt, detta kan ske med rim, ramsor, 

bokstavslekar, sagor, rörelsesagor och så vidare. Alla pedagoger menar att det gäller att 

variera arbetssättet mycket så att man får med många sinnen samt hittar minst en metod som 

passar varje elev.  
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Pedagog 1 bedömer barnens blivande läsförmåga genom att iaktta och studera barnen under 

deras egen lek. Hon tittar också på vilken fantasi barnet har och hur barnet använder fantasin. 

Vidare ser hon efter vilket ordförråd barnet bär med sig. Utifrån detta tycker hon sig sedan 

kunna göra en bra bedömning av barnens blivande läsförmåga. När pedagog 2 bedömer barns 

blivande läsförmåga tittar hon på om eleven kan enkla ord som exempelvis sol, boll och ko. 

Hon tittar även på om eleven följer läsutvecklingen enligt LUS (LäsUtvecklingsSchema som 

följer 16 steg i elevers läsutveckling). Pedagogen poängterar också att det aldrig är hon själv 

som bedömer barnets blivande läsutveckling utan att det är hela arbetslaget som tillsammans 

bedömer eleven. Att bedöma barnets blivande läsförmåga görs lättast och bäst genom att 

lyssna på dem när de läser högt, anser pedagog 3. Hon menar att man på det sättet lätt kan se 

vilken metod barnet använder sig av, exempelvis ljudar eller läser tyst, och utifrån det kan 

pedagogen avgöra var eleven befinner sig i sin läsutveckling. Även hon använder sig av LUS 

(LäsUtvecklingsSchema). Enligt pedagog 4 är det lättast att bedöma barns blivande 

läsförmåga genom att använda sig av olika slags diagnoser. Till exempel använder hon sig av 

bokstavsdiagnoser i vilket man kan se om barnet kan skilja på stora och små bokstäver. Men 

även hon lyssnar på barnen när de läser och ser var på LUS- schemat de befinner sig. 

 

4.2 Tema: Metoder för läsinlärning 

 

Under temat ”metoder för läsinlärning” återkommer, i respondenternas svar, följande fyra 

nyckelord: erfarenhet, metoder, kombination och roligt. 

 

Av de pedagoger jag intervjuat har många stor erfarenhet av läsinlärning och de har själva, 

genom extra studier, via kollegor samt genom egna prövningar kommit fram till vilken metod 

de finner lämplig att använda. Flera av de intervjuade pedagogerna har provat på många olika 

metoder i detta ämne.  

 

För pedagogerna 1,2 3 och 5 blev svaret ”alla” på frågan om vilka läsinlärningsmetoder man 

provat. Pedagogerna hade provat på exempelvis ljudningsmetoden, helordsmetoden, LTG-

metoden och Wittingmetoden. Alla var dock eniga om att en kombination av de olika 

metoderna föder fram det bästa resultatet vad gäller läsinlärning hos eleverna. Detta var en 

slutsats de själva dragit efter att ha haft många yrkesverksamma år som lärare och prövat på 

olika metoder, vissa bra och andra mindre bra. De ansåg också att det var viktigt att skapa ett 
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lustfyllt och roligt lärande för eleverna och därför kan det vara nödvändigt att arbeta med flera 

olika metoder i en och samma klass, eftersom varje elev är unik och tycker att olika saker är 

roliga. Eller som en av intervjupersonerna uttryckte det: ”barn mår bra av att arbeta på olika 

sätt med olika metoder” (Pedagog 5).  

 

Pedagog 1 ansåg att det är viktigt att se hela barnet och dess personlighet för att hitta en bra 

läsinlärningsmetod. Det gör man genom att skapa en bra relation med barnet, oftast genom 

samtal och dialog under avspända former. Pedagog 2 och 3 ansåg att LTG-metoden var den 

mest vettiga och roliga metoden att arbeta efter, i kombination med andra metoder. Metoden 

var vettig på det sättet att det var lättare för eleverna att komma in i läsningen om det var 

deras eget språk och deras egna texter och funderingar som låg bakom innehållet. På detta sätt 

utgick man från elevernas egna erfarenheter och upplevelser vilket i sin tur gav dem 

motivation i läsningen. Pedagog 2 ansåg också att LTG-metoden var rolig att arbeta efter för 

både henne själv, som pedagog, samt för eleverna. Att använda en undervisningsmetod som 

man själv finner rolig ansåg hon vara mycket viktigt för att skapa lust hos eleverna. Är man 

oengagerad som pedagog skapar man inte ett intresse för läsning och man skapar heller inte 

ett lustfyllt lärande för eleverna.  

 

För pedagog 5 var valet av metod inte alltid givet, utan hon ansåg att det var elevens utgångs- 

förmåga vad gäller läsning och intresse som styrde metodvalet. Hon menar också att metoden 

måste vara lustfylld för henne som pedagog, annars gör hon inget bra jobb, och det kan 

variera vilken metod hon känner mest för. Pedagog 4 använde sig av arbetsmaterialet ARKEN 

när hon undervisar i läsning. Metoden bygger på stavelser, man klappar, sjunger och pratar i 

stavelser. I materialet ingår flera olika moment så som ljudning, helordsmetoden och 

storboksmetoden. Hon har valt detta arbetssätt eftersom barn är olika och lär på olika sätt, 

vissa har lättare för ljudning medan andra lär sig med helordsmetoden. Hon menar att ett 

blandat arbetssätt fångar upp fler elever och ARKEN som arbetssätt har visat sig passa många 

olika typer av elever, även de som har lite svårt för läsning. Men det främsta skälet till att hon 

använder sig av ARKEN som metod är att materialet är roligt, lustfyllt och skapar 

arbetsglädje hos eleverna. 

 

Det är alltså inte skolans riktlinjer som ligger bakom valet för arbetsmetod vad gäller 

läsinlärning. Pedagogerna väljer själva på vilket sätt de vill arbeta, men de har en lokal 
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arbetsplan på vad som skall uppnås innan eleverna går ur grundskolan. Vägen fram till målet 

kan alltså se olika ut beroende på vad pedagogen använder sig av för arbetssätt. 

 

4.3 Tema: Åtgärder och stöd 

 

Under temat ”åtgärder och stöd” återkommer, i respondenternas svar, följande tre nyckelord: 

speciallärare, självkänsla och nya metoder. 

 

När man ser att en elev är märkvärt efter med läsningen var alla pedagoger eniga om att man 

bör vidta vissa åtgärder, men när det bör göras var det vissa delade meningar om.  

 

Pedagog 1 menar att man snabbt bör sätta in extra resurser som till exempel speciallärare för 

att kartlägga problemet. Gärna så fort man som pedagog börjar ana att det är eller kommer att 

bli ett problem. Man kan till exempel intensivläsa med barnet enligt en metod som kallas First 

Step. Metoden innebär att man läser aktivt i 8 veckor och skapar ett intresse för läsning, 

utifrån barnets egna intressen, samt skapar en egen text tillsammans med barnet. Denna text 

läser man flera gånger innan eleven får den som hemläxa. Här är samarbete med hemmet 

viktigt. Efter det har man en aktiv viloperiod och efter ett par månader kör man om 

programmet igen och fortgår så tills läsningen sitter bättre.  

 

Men samma pedagog poängterar att det är viktigt för barnets självkänsla att inte plocka ut 

eleven ur klassrummet för denna typ av träning utan se till att eleven är med sin grupp men att 

han eller hon får andra arbetsuppgifter. Hon menar att utan en bra självkänsla är det svårt att 

lära in nya saker. Har eleven en dålig självbild måste man först och främst jobba för att stärka 

den innan man kan påbörja någon annan typ av inlärning.  

 

Pedagog 2 menar att det är viktigt att låta eleven jobba i sin egen takt och få ta den tid han 

eller hon behöver för att lära sig något. Man får inte stressa en elev genom att sätta in extra 

stöd i form av annan undervisning för tidigt. Då fördröjer man snarare problemet genom att 

eleven då kan känna sig pressad och på så sätt kan bli blockerad. Men ser man ändå, trots att 

man gett en elev mycket tid för lästräning, att det inte sker en utveckling bör man tillkalla 

speciallärare. Då kan man få rätt hjälp för en själv som pedagog och för eleven. Som pedagog 

kan man lätt se om en elev inte utvecklas med läsningen med hjälp av LUS. Pedagog 2 menar 

att det kan vara bra för pedagoger att få tips på andra metoder att arbeta efter med en elev om 
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eleven kört fast inom något område och då är specialläraren bra att ta till hjälp. Man bör 

tidigast sätta in extra stöd i slutet av vårterminen i årskurs 1, anser pedagog 2.  

 

Pedagogerna 3 och 5 menar att det första man bör göra om man ser att eleven är märkvärt 

efter med läsningen, vilket man kan se genom att använda LUS, är att ta upp ärendet på en 

elevvårdskonferens. Då kan man prata igenom problemet med kollegor och tillsammans 

komma fram till vilka åtgärder som bör vidtas. Oftast tillkallar man en specialpedagog som 

lästränar intensivt med eleven, enligt First Step metoden.  

 

Pedagog 3 anser också att man ska utnyttja de hjälpprogram som finns att tillgå på datorn, till 

exempel Lexia. På det sättet behöver man ej plocka ut eleven ur klassrummet, vilket är bra för 

elevens självkänsla. Hon poängterar också att det är viktigt att ha ett bra samarbete med 

föräldrarna så att eleven kan få extra lästräning hemma.  

 

Om en elev är märkvärt efter med läsningen, vilket man kan se genom att använda LUS, 

tycker pedagog 4 att det primära är att hitta andra metoder. Hon anser att man bör prova 

metoder som eleven tycker är roliga för att skapa ett intresse och motivation för läsning samt 

att ”det är viktigt att aldrig pressa en elev, då tar du bort lusten direkt”. Fungerar inte det bör 

man prata med sina kollegor om problemet på en elevvårdsskonferans och då tillsammans 

besluta om vilka åtgärder som bör vidtas.  

 

4.4 Tema: Pedagogens syn på läsinlärning 

 

Under temat ”pedagogens syn” återkommer, i respondenternas svar, följande tre nyckelord: 

lust, glädje och motivation. 

 

Alla intervjuade pedagoger har haft en ganska lika syn på läsinlärning och det som har varit 

grunden för allas val av läsinlärningsmetod har varit lusten, glädjen och motivationen. Alla är 

eniga om att det gäller att hitta en metod som pedagogen tycker om att arbeta efter för att 

kunna nå ut till eleverna och väcka deras nyfikenhet och lust för läsning. Pedagogerna är 

också överens om att det är viktigt att individanpassa läsinlärningen till varje elev för att nå 

fram till bästa resultat.  
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Pedagog 5 anser att den viktigaste faktorn som ligger bakom valet för läsinlärningsmetod kort 

och gott är individen. Är individen tillfreds och lär sig läsa med den metod man först prövar 

ser hon ingen anledning till att byta metod för läsinlärningen. Är däremot eleven omotiverad 

och inte finner någon lust eller inte lär sig läsa är det viktigt att pröva sig fram bland de olika 

metoderna och se vad som kan vara lämpligt för just den eleven.  

 

Pedagog 1 menar att hittar man något som eleven är intresserad av, skapar en bra relation med 

eleven och hittar lusten kommer man automatiskt att finna den läsinlärningsmetod som passar 

för just den eleven.  
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5. Diskussion och konklusion 

 
5.1 Diskussion 

 
I detta arbete har jag tagit upp en del av all den forskning som finns kring läsinlärning (se 

litteratur- och teorigenomgång). Synen på läsinlärning har historiskt sett gått från att 

pedagogen lär eleven läsa enligt ett behavioristiskt synsätt, till att pedagogen gör det möjligt 

för eleven att lära sig läsa, vilket räknas som det kognitivistiska synsättet. Med tanke på det 

förändrade synsättet är det inte längre pedagogens uppgift att lära eleven, utan istället att 

stötta och hjälpa för att ge eleverna möjlighet till eget lärande. Pedagogen ska se till alla 

elever och deras individuella behov och veta om att elever kan ha olika inlärningsstilar.  

 

Nedan diskuteras de olika resultaten under identiska temarubriker för att underlätta 

orientering samt åskådliggöra kontentan i analysen.  

 

TEMA: Arbetet med läsinlärning 

 

De pedagoger jag intervjuade var medvetna om vikten av att se alla elever och deras 

individuella behov och de var eniga om att det är viktigt att variera arbetssättet när man jobbar 

med läsinlärning eftersom alla barn inte lär på samma sätt. Denna uppfattning 

överensstämmer med forskningen som presenterats. Exempelvis menar några att 

helordsmetoden är att föredra medan andra hänvisar till ljudmetoden.  

 

Notabelt var att ingen av pedagogerna lät en analys av barnet gå före valet av metod. Istället 

valde man att utgå från en specifik metod, ofta helordsmetoden, där alla barn på samma sätt 

fick möta skriftspråket. Utifrån den specifika metoden kan pedagogen sedan välja att 

individualisera uppgifterna, dvs byta metod eller göra tillägg i den befintliga metoden, för att 

alla elever ska lyckas med läsningen. Att analysen av barnet fick stå tillbaka för valet av 

metod berodde, enligt en pedagog, på att det inte finns någon bra utarbetad beskrivning för 

hur denna analys i så fall ska gå tillväga. Eftersom alla pedagoger har stor medvetenhet om 

barns olikheter och deras olika behov är min åsikt att det är märkligt att man ej låter en analys 

av barnet gå före valet av läsinlärningsmetod. Enligt min bedömning borde man vinna mycket 

på att redan innan förstå barnets behov och vilket sätt det har att lära sig på innan man börjar 
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med lästräning. Om så skulle vara fallet kan man välja meningsfulla och engagerande texter 

för en specifik elev redan från början. Meningsfullhet är, vilket Björk och Liberg (1996) 

konstaterat, en betydelsefull faktor vid läsinlärning och ligger till grund för barns fortsatta 

utforskande av skriftspråket. 

 

Beträffande hur man kan bedöma barns blivande läsförmåga, trots frånvaron av specifika 

tillvägagångssätt för analys av barns individuella behov, menar pedagogerna att det mest 

lämpliga är att använda sig av högläsning som ett verktyg. Pedagogerna menar att det är lätt 

att höra och se var eleven befinner sig i sin läsutveckling genom att lyssna på hur eleven läser. 

På detta sätt kan man även se vilken metod barnet har lättast för (t ex ljudning). Enligt Björk 

och Liberg (1996) är högläsning bra för alla elever eftersom det skapar gemenskap mellan 

barnen och de utökar sitt ordförråd. Enligt min bedömning torde högläsning vara ett mycket 

bra verktyg för att just skapa gemenskap och samhörighet mellan eleverna eftersom alla 

elever får lyssna på varandra och höra att alla läser olika snabbt och bra men att alla varianter 

är bra och lika accepterade. Personligen ser jag dock några tillkortakommanden med denna 

metod. Som nyutexaminerad pedagog kan det vara svårt att nyttja högläsning för att avgöra 

hur ett barns blivande läsförmåga ser ut. Detta beror på avsaknad av tillräcklig 

yrkeserfarenhet och att man därför kanske inte litar tillräckligt på sin bedömning av barns 

läsning. Av denna anledning skulle jag nog, likt en av de intervjuade pedagogerna, använda 

mig av olika diagnoser, för att få en bekräftelse av var eleven befinner sig 

läsinlärningsmässigt. 

 

TEMA: Metoder för läsinlärning 

 

Lpo 94 anger att skolan ansvarar för att ”varje elev behärskar det svenska språket och kan 

lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (2001, s.25). Läroplanen 

uttrycker inget om tillvägagångssättet för läsinlärning men framhäver att ”undervisningen ska 

ha sin utgångspunkt i elevens bakgrund och tidigare erfarenheter” (2001, s. 20). Om Lpo 94 

tolkas utifrån läsinlärningsmetoder är det egentligen bara LTG-metoden som är aktuell, 

eftersom den utgår från elevernas erfarenheter. Detta var dock inget argument pedagogerna 

förde fram under intervjuerna. Ingen av pedagogerna nämnde att de arbetade med en viss 

metod för att nå läroplanens intentioner. De grundade sina val av läsinlärningsmetoder genom 

att utgå från individerna och tillsammans med dem, genom dialog under avspända former, 

skapa ett lustfyllt lärande samt ett intresse för fortsatt läsning. 
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De pedagoger som valde att arbeta med, eller med delar av, LTG-metoden menar att metoden 

troligtvis gör det lättare för eleverna att lära sig läsa och finna ett intresse för läsning genom 

att metoden knyter an till deras egna erfarenheter och funderingar. Lästräningen blir på så sätt 

meningsfull för eleverna, vilket flera författare menar är viktigt i lästräningen eftersom 

läsning lättast lärs in när det sker i ett sammanhang som fyller mening i elevernas liv. 

Eleverna har dessutom förförståelse för texten när den handlar om deras egna upplevelser. 

Förförståelsen gör att det blir lättare för eleverna att förstå texten, vilket underlättar arbetet 

med läsinlärningen. Både meningsfullhet och förförståelse poängterar vissa författare, som jag 

tagit upp i litteraturgenomgången, vikten av i undervisningen. 

 

Det jag ser som starka argument för valet av metod för läsinlärning är läsglädje och 

motivation. Upptäcker man detta hos en elev anser jag att man har skapat en bra grund för ett 

fortsatt läsande (och därmed lärande). Dessa argument fördes även fram av de pedagoger jag 

intervjuade. Alla var eniga om att lusten, glädjen och motivationen är faktorer som måste 

finnas hos både pedagoger och elever för att skapa ett bra läsinlärningsklimat. 

 

TEMA: Åtgärder och stöd 

 

Pedagogerna var alla överens om att det bör vidtas vissa åtgärder när man ser att en elev är 

efter med läsningen, men de menar att det är av stor vikt att sätta in dessa åtgärder på ett 

smidigt sätt så att inte elevens självkänsla sjunker. Skulle man behöva lyfta ut en elev som 

behöver extra lästräning ur klassrummet är det lätt att man som pedagog knäcker elevens 

självförtroende, speciellt om detta sker i ett tidigt skede av läsinlärningen. Pedagogerna menar 

också att utan en bra självkänsla är det svårt att lära in nya saker. Även Taube (1995) 

poängterar vikten av att elever får jobba i samvaro med andra för att få en bra och stark 

självbild. Efter att ha genomfört mina intervjuer och även min lärarpraktik har jag lätt att 

instämma med dessa teorier. Det är centralt att alla elever får jobba tillsammans och känna en 

gemenskap i den grupp de tillhör och på så sätt stärka sitt självförtroende i gruppen. Skapar 

man en stark gruppkänsla anser jag det leder till att varje elevs självkänsla också stärks, vilket 

i sin tur gör att den elev som behöver extra lästräning inte tar skada av om hjälpen med 

läsningen sker i eller utanför klassrummet. 
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Pedagogerna menar också att det är av stor vikt att samarbeta med sina kollegor. Känner man 

sig osäker på vad som skall göras i en viss situation eller vilka åtgärder som skall vidtas är det 

bra att ta hjälp av sina kollegor och tillsammans diskutera fram ett förslag. Precis som Björk 

och Liberg (1996) skriver är det i samvaro med andra, som barn ges möjlighet till att växa och 

utvecklas. Detsamma anser jag därför borde gälla även för vuxna. Jag menar att vi vuxna 

växer i våra yrkesroller genom att samarbeta med och ta del av våra kollegors erfarenheter. 

Dessutom anser jag att som nyutbildad pedagog finns mycket att lära av en pedagog med 

många års yrkeserfarenhet och att detta är en chans som inte bör försittas. 

 

TEMA: Pedagogens syn på läsinlärning 

 

Att individanpassa läsinlärningen var alla intervjuade pedagoger eniga om. De menar att man 

når fram till bästa resultat genom att utgå från individen och anpassa läsundervisningen 

därifrån. Dock, som nämnts ovan, finns inga tydliga riktlinjer för hur man åstadkommer detta. 

Ser man något som en elev är intresserad av, skapar en bra relation med den eleven och 

upptäcker lusten för läsning, menar pedagogerna att man mer eller mindre automatiskt 

kommer finna den läsinlärningsmetod som passar för just den eleven.  

 

Utifrån ovanstående anser jag att en pedagog måste vara öppen för nya arbetssätt även om 

pedagogen själv anser sitt pågående arbetssätt välfungerande, bara det leder till förbättring för 

eleven. Det är viktigt att man som pedagog tror på den läsinlärningsmetod man valt att arbeta 

efter men också att man är medveten om att det inte är givet att en metod passar varje elev. I 

överensstämmelse med detta säger Liberg (1993) att pedagoger bör vara förtrogna med olika 

inlärningsmetoder då elever anses bearbeta en text både genom att utgå från delarna till 

helheterna och genom att gå från helheterna till de delarna. 

 

5.2 Konklusion 

 

Avslutningsvis vill jag poängtera att läsinlärning är ett stort och komplext ämne och att det 

finns flera metoder att använda för att elever ska lära sig läsa. I uppsatsens litteratur- och 

teorigenomgång har jag redogjort för olika läsinlärningsmetoder som forskningen genererat. I 

mina intervjuer visar det sig att en pedagog bör vara förtrogen med flera metoder för att kunna 

sätta in det stöd och den ledning varje elev behöver.  
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För att finna rätt läsinlärningsmetod till varje elev gäller det att, som pedagog, vara lyhörd 

inför individen, ta vara på elevens intressen och skapa ett lustfyllt arbetsklimat när man 

arbetar med läsinlärning. Man måste även känna sig bekväm med den läsinlärningsmetod man 

valt att använda för att kunna förmedla glädje, väcka lust och skapa motivation vid läsning, 

men man måste också vara beredd att förnya sig och ta till sig nya metoder. 
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BILAGA: Intervjuteman 
 
Tema: Arbetet med läsinlärning. 
 
1)  Hur arbetas det förberedande med läsinlärning i förskoleklassen?  

- Vem gör det? (klasspedagog eller förskolepedagog?) 
- När görs det? 
- När anser du att det skulle behöva göras? (tidigare/senare?) 

2)  Hur inleds arbetet med läsinlärning? 
 - Hur går arbetet till rent praktiskt? Utveckla! Exempel? 
3)  Kommer en analys av barnens behov före val av metod? 
    - Varför /varför inte? 
4)  Hur går du tillväga för att bedöma barns blivande 

läsförmåga? Förklara/Utveckla/Ge exempel 
 
Tema: Metoder för läsinlärning.  
 
1)  Vilka läsinlärningsmetoder har du provat? 
   - Fördelar/nackdelar med resp. metod?  
2)  Använder du dig av någon eller några speciella läsinlärningsmetoder nu? 
   - Fördelar/nackdelar? 

    - Varför har du valt just dessa? 
    - Om nej - varför inte? 

3)  Hur finner/fann du lämpliga läsinlärningsmetoder som passar 
elevens förmåga? (genom lärarutbildningen, via kollegor, genom att läsa 
om och pröva olika metoder...) 

4)  Hur ser skolans riktlinjer ut för hur ni ska arbeta med läsinlärning? 
 
Tema: Åtgärder och stöd. 
 
1)  Vad gör man när man ser att en elev är märkvärt efter med läsningen? 
  - Vilka åtgärder vidtas?  
   - Vem utför dessa åtgärder? (klasspedagog/specialpedagog?) 
2)  När anser du att man behöver ge extra stöd? 
   - Finns någon generell ”regel” för när? 
 
Tema: Pedagogens syn. 
 
1) Vad har betydelse för valet av vilken läsinlärningsmetod du väljer? 

- Individanpassar du läsinlärningen? 
- Hur/På vilket sätt? 
- Vilka orsaker ligger bakom för valet av metod? 
- Finns fler orsaker? 
- Vilken anser du vara den viktigaste orsaken? 

 
Avslutande frågor: 
 
1) Vilket år tog du din lärarexamen? 
2) Hur många yrkesverksamma år som lärare har du haft sedan dess? 
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