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Abstract 
This study centres on learning to read and methods for teaching reading skills. The aim is to 

provide a survey of the concept reading skills and the methods developed on the basis of 

different theories and the methods preferred when teaching children in primary school and 

why. The study is based on interviews with eight teachers who are working on a daily 

basis teaching Swedish in preschool class or lower primary school. The result of my study is 

that the majority of teachers do not use a specific method, but rather combine several different 

methods, thus adapting instruction to each individual pupil. 
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Sammandrag 
Denna studie handlar om läsinlärning och metoder för läsinlärning. Syftet med mitt arbete är 

att kartlägga begreppet läsinlärning och vilka läsinlärningsmetoder som har utvecklats ur 

olika läsinlärningsteorier samt vilka som företrädesvis används i undervisning för de tidiga 

åldrarna och varför. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med åtta stycken verksamma 

lärare som aktivt undervisar i ämnet svenska i klasserna fk-3. Vad som framkommit av mina 

resultat är att de allra flesta av lärarna inte arbetar utifrån någon renodlad läsinlärningsmetod. 

Istället blandar de olika metoder i syfte att individanpassa undervisningen. 

 

Nyckelord: Läsinlärning, läsinlärningsmetoder, syntetisk metod, analytisk 

metod, förskoleklass, lågstadiet 
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1. Inledning 
I dagens samhälle är kraven på läskunnighet stora. Förmågan att läsa kan ses som en 

förutsättning för möjligheten att kunna vara delaktig i samhället. Läsinlärning är ett ständigt 

pågående begrepp som det diskuteras och debatteras kring i både skola och övriga arenor. 

Läsinlärning utgör grunden för allt annat lärande, vilket således innebär att fortsatta 

diskussioner och problematiseringar på detta område är betydelsefullt för forskningen också 

idag. Det har hänt mycket med läsinlärningsutvecklingen under de senaste fem decennierna. 

Vi har gått från en hård och strukturerad undervisning till en undervisning där eleverna står i 

centrum, där delaktighet och eget ansvar ligger till grund för möjligheter att lära. Detta ställer 

stora krav på läraren eftersom det är stor spridning på elevers förkunskaper och sätt att lära 

sig.  Då alla elever börjar skolan med olika bakgrund och erfarenheter är det viktigt att läraren 

kan anpassa och möta alla individer genom sin undervisning. Läroplanen betonar 

individanpassad undervisning: 

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper  

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s.8). 

 

Lärare behöver således vara bekanta med de olika läsinlärningsmetoder som finns att tillämpa 

och inte minst hur man går tillväga när man använder de olika metoderna i praktiken för att 

kunna ge stöd till elever på olika nivåer i läsutvecklingen.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att redogöra för vad begreppet läsinlärning innefattar och kartlägga 

vad det finns för olika typer av läsinlärningsmetoder att tillämpa. Denna kartläggning 

redovisas i avsnittet Litteraturgenomgång. Jag vill också ta reda på hur de verksamma lärarna 

i min studie omsätter metoderna i praktiken för att nå alla elever på olika stadier i sin 

utveckling och undersöka varför de väljer att arbeta på detta sätt. 

1.2 Frågeställningar 
1. Vilka metoder använder de verksamma lärarna i sin undervisning och varför? 

2. Hur når de verksamma lärarna elever på olika nivåer i sin läsutveckling genom de 

läsinlärningsmetoder de redogör för att de tillämpar i klassrummet? 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Lärandeteorier utifrån ett historiskt perspektiv 
Att ha kunskap om språket är ett grundläggande element och Arnqvist (2003:67) menar att 

läsinlärning är en viktig del i barns utveckling. Även i Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (benämns vidare som Lgr11) framhålls att språket är 

betydelsefullt då man genom språket utvecklar sin identitet, får en förståelse hur andra tänker 

och känner och kan uttrycka tankar och känslor. Vidare framhåller Lgr11 att det främsta 

redskapet för att tänka, kommunicera och lära är just språket (s.222). Språket kan användas på 

många olika sätt då det är uppbyggt av ett komplext och dynamiskt system av symboler. Hur 

barns språkinlärning går till finns det flera teorier kring och för att kunna reflektera över hur 

språkutvecklingen går till och samtidigt se de pedagogiska konsekvenserna av detta krävs 

kunskap om dessa teorier (Svensson 2009:23).  Enligt Åkerblom (1988:8-10) finns det två 

uppfattningar om hur läsinlärning går till. Det är två olika teorier som ligger till grund för 

dessa uppfattningar, den beteendeinriktade teorin och den kunskapsinriktade teorin. Vad som 

skiljer teorierna åt handlar om den skilda synen på kunskaps-och människosyn. 

 

2.1.1 Behavioristisk teori 
Den äldsta teorin, den beteendeinriktade, också kallad den behavioristiska teorin, har varit 

dominerande inom undervisningen i över 50 år och har sin grund i Skinners tankar om att 

endast studera sådant som går att mäta och observera. Kunskapsprocesser som pågår inne i 

hjärnan när man lär sig läsa syns inte. Då koncentrerar man sig istället på de beteenden som 

kan observeras, nämligen respondenterna. I läsundervisningen följer man då en logisk ordning 

och börjar med att lära in de minsta enheterna för att sedan fortsätta med de större. Man går 

alltså från bokstav-ljudförbindelser till stavelser, ord och meningar. För att sammanfatta 

denna teori går man från delarna till helheten (Åkerblom 1988:8-10). Även Svensson 

(2009:23-24) tar upp den behavioristiska teorin och framhåller social förstärkning och 

imitation som två faktorer till att barn lär sig språket. Vid inlärning är stimulans och respons 

viktiga bitar. Barnets språkliga förmåga utvecklas tack vare stimulans därför bör pedagogen 

ge tydlig respons på dess kommunikationsförsök och vara observant på att nämna föremål i 

omgivningen och händelser som barnet är med om. Exempelvis kan man säga ordet gå många 

gånger när barnet går vilket leder till att barnet kopplar ihop ord och handling efter en tid. 
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2.1.2 Kognitiv teori 
Den andra teorin, den kunskapsinriktade, kallas också den kognitiva teorin. Åkerblom 

(1988:13-14) menar att denna teori växte fram i slutet av 50-talet då Noam Chomsky 

ifrågasatte Skinners teorier och hävdade att förklaringar till hur vi tillägnar oss och använder 

oss av vårt språk inte kan reduceras till stimulusresponsförbindelser. Chomsky myntade två 

nya begrepp för att beskriva språket och menade att språket har två nivåer. Språkets fysiska 

nivå som motsvarar själva texten eller ljudvågorna när man talar. Den andra nivån handlar om 

betydelsen av text eller tal. Hans beskrivning ledde till att språkets funktion och betydelse 

blev föremål för intresse både inom den pedagogiska forskningen och inom språkforskningen. 

Till skillnad från behavioristiska tankar om att endast studera det som går att se började man 

nu intressera sig för vad som händer i hjärnan under inlärningsprocessen. Läsundervisningen 

handlar därför mycket om förståelse och således förespråkas användning av texter som barnet 

kan relatera till, som anknyter till barnets egna erfarenheter och det egna språket. Inom denna 

teori börjar man istället med helheten och går till delarna. Från sammanhängande texter till 

meningar, ord, stavelser och fonem (ljud) och sedan tillbaka till helheten. Även Svensson 

(2009:26) tar upp Chomskys tankar om den kunskapsinriktade teorin. Inom denna teori ansåg 

man att språkutvecklingen sätter igång nästan automatiskt. Individen är på så vis 

förprogrammerad att lära sig genom hjärnans konstruktion.  

 

2.2 Läsmetoder utifrån lärandeteorier 
I Sverige används två olika typer av läsmetoder. Den ena grundar sig på den 

beteendeinriktade teorin och den andra på den kunskapsinriktade teorin. Åkerblom 

(1988:100-104) presenterar dessa metoder som den syntetiska respektive den analytiska 

metoden. 

 

2.2.1 Syntetisk metod 
Den syntetiska metoden bygger på en behavioristisk grundsyn vilket innebär att man börjar 

lära in delarna innan man börjar med helheten. Enligt Larson, Nauclér och Rudberg (1992:13) 

används ljudmetoder eller syntetiska metoder för att lära in färdigheter inom den syntetiska 

metoden. Man börjar då med att foga ihop (syntetisera) delar (bokstäver) som motsvarar ljud 

till större enheter (stavelser eller ord). Åkerblom (1988:101) presenterar också den syntetiska 

ljudmetoden som en metod där de enskilda språkljuden utgör grunden för inlärningen. Från att 
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ljuda samman bokstavsljuden till ord går man sedan från delarna till helheten via en syntes 

eller en sammanställning av ljuden till ord. Kullberg (2006:137-138) poängterar att inom 

ljudmetoden ska lärandet vara svårighetsgraderat från det enkla till det svåra. Vidare 

framhåller Åkerblom (1988:101-102) att läraren har en viktig roll i den syntetiska 

ljudmetoden. Vilka färdigheter (exempelvis vilka ljud) som ska läras in och i vilken ordning 

det sker är det läraren som bestämmer. Inom den syntetiska ljudmetoden framhålls att innan 

man börjar arbeta med att få in läsförståelsen i läsundervisningen måste lästekniken klaras av 

utan problem, helst bör den vara automatiserad och överinlärd. Åkerblom beskriver läsning 

utifrån tre aspekter, läsförståelse, grammatik och lästeknik. Inom den syntetiska ljudmetoden 

läggs tyngdpunkten på den lästekniska aspekten, de två andra aspekterna kan man avvakta 

med tills lästekniken är automatiserad. Detta syns tydligt i de läseböcker som används inom 

den syntetiska ljudmetoden. De inleds med korta ord, utan inbördes sammanhang, som anses 

enkla rent lästekniskt men som eleverna har svårt att förstå då de är ovanligt förekommande i 

elevernas vardag vilket leder till att eleverna har svårigheter att få grepp om dem. Detta visar 

tydligt på att förståelsen inte kommer i första hand utan det viktiga handlar om att eleverna 

klarar av att läsa ord med rätt lästeknik.  

 

2.2.2 Analytisk metod 
Den andra metoden, den analytiska, bygger på den kognitiva grundsynen. Här utgår man 

istället från helheten och går sedan vidare till delarna. Larson, Nauclér och Rudberg (1992:13) 

benämner denna metod även som helordsmetod. Kullberg (2006:137) menar att texter, fraser 

och ord är vad undervisningen ska börja med. Genom detta kommer man sedan fram till 

bokstäverna och bokstavsljuden i orden. Tyngdpunkten ligger alltså på innehållet och 

meningen av vad man läser och lär. Även Åkerblom (1988:103) poängterar att den analytiska 

metoden fokuserar på helheten vilket innebär sammanhängande och meningsfulla texter. Man 

arbetar sedan med att analysera och dela upp texten i meningar, satser, ord, stavelser och i 

bokstav-ljudförbindelser för att sedan sammanställa enheterna till stavelser, ord, satser och 

meningar igen genom syntes. Man arbetar från helheten till delarna och åter till helheten. 

Inom denna metod spelar alltså förståelsen en viktig roll både för tankeinnehållet och för 

själva inlärningsprocessen. När man förstår vad man gör och vad man lär sig underlättas 

läsinlärningen och går även fortare. I undervisningen används texter som är både 

meningsfulla och sammanhängande, vilket leder till att barnen kan känna igen sig genom egna 

erfarenheter och eget språk. De tre aspekterna för läsning, läsförståelse, grammatik och 
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lästeknik, får barnen med sig från början. Synsättet inom denna metod är att använda de 

kunskaper som eleverna redan har för att kunna underlätta läsningen. När eleverna förstår vad 

de läser får de ut någonting av sin läsning. Till skillnad från den syntetiska metoden så har 

läraren inom den analytiska metoden en mer stödjande roll under inlärningen. Det är eleverna 

som centreras, som är aktiva och kreativa, läraren ska finnas med och stödja inlärningen utan 

att styra den. 

 

2.3 Läsmetoder 
Genom dessa två skilda metoder har det växt fram flera olika läsmetoder som används för 

läsinlärning i dagens samhälle. Jag kommer här att redogöra mer ingående för olika 

läsmetoder som grundar sig i både den syntetiska metoden och den analytiska metoden. 

 

2.3.1 Läsmetoder som bygger på den syntetiska metoden 
Larson, Nauclér och Rudberg (1992:13-14) menar att den största syntetiska metoden i Sverige 

är Wittingmetoden. Hit hör också den traditionella läsinlärningen och Bornholmsmodellen. 

Dessa metoder har gemensamt att man utgår från delarna och arbetar sig fram till helheten.  

 

2.3.1.1 Wittingmetoden 
Larson, Nauclér och Rudberg (1992:13) sammanfattar Wittingmetoden med att denna metod 

lägger fokus på att matcha bokstav och ljud, vilket sägs träna den fonologiska medvetenheten. 

Kullberg (2006:140) beskriver att Maja Witting, grundare till metoden, utgår från tre 

tillämpningsområden inom metoden. Det första området kallas för nyinlärning och handlar 

om de elever som lär sig läsa för första gången. Det andra området kallas ominlärning och rör 

elever som inte lyckats med sin tidigare läsinlärning utan måste lära om. Slutligen benämns 

det tredje området förstärkning och vidareutveckling och används bland redan läskunniga 

elever.  

   Vidare redogör Larson, Nauclér och Rudberg (1992:43-44) för att inom Wittingmetoden 

arbetar man med enskilda språkljud till sammanljudning av stavelser och sökande efter ord 

eller orddelar i de givna stavelserna, vilket innebär att det är en syntetisk läsinlärningsmetod. 

Kullberg (2006:144-146) presenterar att arbetet med Wittingmetoden har ett bestämt mönster. 

Man börjar med att lära in vokalerna i en bestämd ordning för att sedan fortsätta med 

konsonanterna som även de ska vara i en bestämd ordning. Denna bokstavsbearbetning är ett 
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arbete med enskilda symboler med utgångspunkt i språkljuden.  

   Arbetsgången i Wittingmetoden börjar med att eleverna gör en språkljudanalys. De kan 

exempelvis lyssna på sagan om bokstaven a. Då förekommer bokstaven a frekvent i texten. 

”En dag gick Arne till svandammen…” Vidare får eleverna lära känna språkljudets skrivna, 

textade symbol. Eleverna blir bekanta med bokstaven a, de får skrivrörelsen presenterad för 

sig. De får lära sig att urskilja bokstaven bland andra symboler. Sedan får eleverna befästa 

sambandet mellan språkljudet och tecknet. Genom att forma tecknet med rörelser i luften, på 

bänken eller med en svamp på tavlan samtidigt som de säger språkljudet högt befäster de 

kunskapen. De formar rörelserna med penna på ett papper och blir på så sätt medvetna om 

vilket språkljud tecknet motsvarar. Sedan får eleverna skriva tecknet från vänster till höger på 

ett papper. För att sedan återanknyta språkljudet till språket finns flera olika sätt att använda 

sig av. De kan exempelvis hitta på en egen saga om bokstaven a, leka språklekar som ett 

skepp kommer lastat eller uttrycka sig i bild med känslor, händelser eller liknande som 

innehåller a-ljudet.  

   Skolverkets kunskapsöversikt (Vad händer med läsningen 2007:34) betonar att inom 

Wittingmetoden är det just avkodningsförmågan som är viktig. Om inte avkodningsförmågan 

är automatiserad kan inte barnet läsa med flyt. Stavelser utan betydelse (exempelvis si, ab,lu) 

används för träning av innehållsneutrala språkstrukturer.  
 

2.3.1.2 Traditionella läsinlärningen 
Liberg (2006:133-135) menar att man inom den traditionella läsinlärningen (också kallad 

ljudmetoden) talar om begreppet inlärning istället för begreppet lärande. Detta på grund av att 

den traditionella läsinlärningen grundar sig i ett individualpsykologiskt synsätt. När man 

börjar med läsinlärningen inom denna metod tas de frågor som är centrala för eleven upp 

först. Om man exempelvis utgår från ordet sol arbetar man sedan med frågor kring det. Frågor 

som till exempel; Hur många, och vilka, ljud det finns i ordet? Hur låter bokstaven s? Hur ser 

bokstaven s ut? Vilka bokstäver/ljud kommer på första/andra/tredje plats i ordet? Hur ljudar 

man ordet? Vad blir <s,o,l>? Hur ljudar man ihop /s, u:, l/? Använder man ett annat ord, till 

exempel tjära, kan frågan ”Hur stavar man /ç/ i ordet tjära?” användas. Genom dessa frågor är 

det de grundläggande principerna för grammatik som behandlas. Den ”grammatiska 

verksamheten” synliggörs sedan i texter med hjälp av textfrågor. Frågor som: Vad hände? 

Vem gjorde det? Vad gav han? För vem gav han? När hände det? Hur såg hon ut? Vad 

betyder, och vad menar man när man säger ordet x? Varför säger man ordet x i den 
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situationen?  Svar på dessa frågor hittar man i texten. Genom frågorna behandlas bland annat 

de olika beståndsdelarna i satserna.  

   Sammanfattningsvis ligger stor vikt inom den traditionella läsinlärningen på det 

grammatiska perspektivet; uttal och grammatiskt läsande av texter i kombination med 

förståelse. Inom denna metod anser man att när man lärt sig läsa behövs ingen vidare 

undervisning inom området. Det finns alltså en slutpunkt för vad det innebär att kunna läsa. 

För att kunna mäta denna förmåga används enkla grammatiska test för att mäta den 

fonologiska medvetenheten hos barnen.  

2.3.1.3 Bornholmsmodellen 
Denna metod bygger på olika språklekar. Lundberg (2007:21-22) delar in språklekarna i fem 

olika kategorier. Den första är att lyssna på ljud. Här går lekarna ut på att barnen ska lära sig 

att lyssna efter ljud. Den andra kategorin handlar om ord och meningar. Nu ska barnen träffa 

på meningar för första gången. De ska lära sig förstå att en mening kan delas upp i ord och att 

orden har ett innehåll och en form. De ska inte fokusera på betydelsen av ordet utan hur det 

låter. Den tredje kategorin handlar om första och sista ljudet i ord. Här börjar man arbeta med 

fonem (ljud/ljuden) och för att kunna höra fonem lär sig barnen att lyssna till vad ord börjar 

och slutar på. Fjärde kategorin kallas fonemens värld – analys och syntes. Barnen lär sig 

fullständiga ords uppbyggnad av fonem. Det handlar alltså om ords ljudmässiga 

sammansättning. Här övas också på att ljuda samman fonem till ord. Den sista kategorin är 

bokstävernas värld – påväg mot riktig läsning. Här börjar man arbeta med bokstäver. 

Fonemen representeras av bokstäver i vårt skriftspråk och barnen får lära sig att använda 

bokstävernas ljud när man identifierar skrivna ord. Utöver dessa kategorier förespråkar 

Lundberg (116) att högläsning är en minst lika viktig faktor som språklekarna. Genom 

högläsning får barnen chans att utveckla sitt ordförråd då de får höra sagor och berättelser 

med ord som inte alltid förekommer i vanliga samtal mellan människor. 

 

2.3.1.4 Läsmetoder som bygger på den analytiska metoden 
Inom den analytiska metoden är den mest använda metoden LTG, Läsning på talets grund 

(Larson, Nauclér och Rudberg 1992:13-14). Även Whole Language och Kiwi-metoden är 

kända metoder som används för läsinlärningen. Dessa metoder har det gemensamt att man 

börjar med helheten för att sedan fortsätta lära sig delarna.  
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2.3.1.5 LTG-metoden 
LTG- Läsning på talets grund grundades av Leimar som i början av 1970-talet intresserade sig 

för hur barn verkade ha lätt att avkoda korta, ljudningsbara, ord men utan att de hade någon 

förståelse för innebörden då orden låg utanför deras begreppsvärld och ordförråd. Leimar 

prövade då att istället använda gemensamma texter, som hon skapade tillsammans med 

barnen vid läsinlärningen. Denna idé utgör grunden för LTG-metoden (Vad händer med 

läsningen 2007:33-34).  

   Larson, Nauclér och Rudberg (1992:32-33) framhåller att metodens syfte är att barnen inte 

bara ska få en teknisk avläsningsförmåga utan verkligen lär sig att läsa. Därför lägger man 

stort fokus på förståelsen redan i den första delen av läsinlärningen. Undervisningen följer en 

viss struktur men man kan ta tillvara på elevernas egna erfarenheter och intressen och 

använda in det i undervisningen. LTG-metoden är uppbyggd av fem faser.  

   Kullberg (2006:155-162) beskriver dessa faser som samtalsfasen, dikteringsfasen, 

laborationsfasen, återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen. I den första fasen, 

samtalsfasen, samtalar barnen i grupp tillsammans med läraren och bygger upp en text med 

innehåll. I den andra fasen, dikteringsfasen, kommer barnen tillsammans med läraren fram till 

en text som läraren skriver ner på blädderblock eller på tavlan. Barnen ska sitta så att de ser 

när läraren skriver texten och tillsammans dikterar de texten. Leimar (i Kullberg 2006:158) 

poängterar att syftet med denna fas är att ”Barnen får se och uppleva hur fraserna analyseras 

fram ur deras språk. ”När man skriver säger man en sak i taget och sätter punkt”. När frasen 

eller meningen skrivs, ljudar barnen vad man kommit överens om att läraren skall skriva”. 

   Den tredje fasen, laborationsfasen, handlar om talspråks- och textanalys. Exempelvis 

handlar det om att kunna repetera korta satser, lära sig identifiera given bokstav i en text, stor 

och liten bokstav, lära sig orienteringsbegrepp: rad- ny rad, övre- undre raden, i början, i 

mitten, i slutet osv. Med utgångspunkt i den dikterade berättelsen väljer läraren ut moment 

som ska användas under fasens arbetsgång. Genom att använda remsor av spännpapper skrivs 

ord, bokstäver, meningar och ändelser på remsorna. Vidare får ett barn peka på varje rad i 

blädderblocket och tillsammans läser resterande barn i kör. Sedan får barnen en remsa var och 

ska då leta reda på sin bokstav, sitt ord, sin mening då de jämför tecknen på sin remsa med 

texten på blädderblocket. Leimar (i Kullberg 2006:160) menar att genom denna övning lär 

barnen av varandra och man når ut till varje barns individuella förmågor.  

   Nästa fas, återläsningsfasen, handlar om individuella arbetsstunder. Den dikterade texten 

skrivs ut på nedre halvan av ett papper. Den övre halvan lämnas tom då barnens uppgift är att 

måla en bild till innehållet av texten. Barnen återläser texten tillsammans med läraren en och 
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en, i början hjälper läraren till att peka på orden så barnen får läsa de ord de klarar av sedan 

får barnet själv försöka. De ord som barnet kan stryks under och vart och ett av dessa ord ska 

barnet få på ett kort att förvara i sin ”ordsamlingslåda”.  

   Slutligen kommer den sista fasen, återläsningsfasen. Här arbetar barnen med sina ord. Varje 

ord skrivs på ett kort till ordsamlingslådan. När barnet skrivit ordet ska det läsas för läraren 

och alla bokstäverna i ordet ska barnet klara av att ljuda. Därefter kan kortet sättas ner i den 

alfabetiskt ordnade ordsamlingslådan. Larson, Nauclér och Rudberg (1992:33) menar att 

LTG-metoden bygger på ”att läsprocessen är en form av språklig kommunikation och som 

sådan beroende av samma förmåga som att tala och lyssna”. Därför är dialogen mellan elev- 

elev och lärare – elev central och läsutvecklingen blir en del av barnens hela språkutveckling. 

 

2.3.1.6 Whole Language 
Alleklev och Lindvall (2000:13) presenterar Whole Language som en läsinlärningsmetod med 

rötterna i Nya Zeeland och utvecklad av Mary Clay. Bonnier (2001:5,68-93) redovisar att 

Whole Language är ett förhållningssätt, snarare än endast en läsinlärningsmetod, hos lärare i 

Nya Zeeland när de arbetar med både läs- och skrivinlärning. Genom att använda olika 

strategier och utgå från de kunskaper eleverna redan har med sig ökar elevernas läsförståelse. 

Grundtankarna inom Whole Language är bland annat att läsundervisningen ska utgå från 

barnen, läsinlärningen måste vara givande för barnen och att barn lär sig att läsa genom 

många olika typer av texter. Då läsutvecklingen är elevcentrerad inom Whole Language 

måste planeringen för undervisningen anpassas till alla elevers olika behov, inlärningsmetod 

och nuvarande kunskaper. Det är stor sannolikhet att en uppgift inte passar för alla elever i en 

klass. Därför används olika metoder vid läsinlärningen: Högläsning, gemensamt läsande, 

vägledd läsning och självständig läsning.  

   För att få erfarenheter av det skrivna språket innan eleverna själva kan läsa är högläsning en 

bra metod. Att lyssna på högläsning ska vara intressant och stimulerande för eleverna. Det bör 

finnas regelbundna högläsningsstunder i undervisningen och syftet med dessa lässtunder är att 

få eleverna engagerade snarare än att föra undervisning. Gemensamt läsande handlar om att 

läraren, tillsammans med eleverna i helklass eller grupp, läser en text, vilket syftar till att alla 

elever oavsett läsförmåga engageras i läsprocessen. Här är det därför viktigt att texten syns 

tydligt för alla elever så att alla kan följa med i läsningen. För varje gång texten läses tar 

eleverna själva större del av läsandet. Slutligen handlar en stor del av den gemensamma 

läsningen om diskussioner både före, efter och under läsningen. Vidare används vägledd 
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läsning, vilket är den metod som lär eleverna att både självständigt och flytande kunna läsa. 

Utifrån elevernas erfarenheter, läsförmåga eller intressen sätter läraren ihop elever i mindre 

grupper, där läraren hjälper eleverna att nyttja lässtrategier på egen hand så de klarar av att 

läsa själva. Det är viktigt att läraren väljer en passande text som både ger eleverna utmaning 

men samtidigt inte är för svår. Inom Whole Language anser man att genom självständig 

läsning blir läsutvecklingen lyckosam. Det krävs att eleverna får träna självständig läsning 

dagligen i undervisningen.  

   Det är viktigt att läraren observerar elevernas förståelse av texterna, hur mycket de läser och 

även deras intresse för läsningen. Man kan använda elevsamtal, både individuellt och i grupp, 

för att diskutera innehållet i de böcker man läst. Att skriva recensioner är också ett exempel 

på hur man kan undersöka förståelsen hos eleverna då de får svara på frågor om boken de läst. 

 

2.3.1.7 Kiwimetoden 
Kiwimetoden är en metod som bygger väldigt mycket på den Nya Zeeländska Whole 

Language-metoden och hela dess förhållningssätt. Detta framhåller Körling (2006:15) i sin 

metodbok Kiwimetoden. Kjörling (2006:121) presenterar Kiwimetoden som en 

helhetsundervisning uppbyggd utifrån fyra olika delar, gemensam läsning, vägledd läsning, 

självständig läsning och högläsning. Dessa begrepp känns igen från Whole Language-

metoden då den byggs upp av samma komponenter.  

   Den gemensamma läsningen sker i helklass. Här används en så kallad storbok som har ett 

stort format, stora bilder och stor text så att alla elever tydligt kan följa med i boken. Läraren 

läser högt ur storboken samtidigt som eleverna kan tänka högt, avbryta, fråga och samtala sig 

in i berättelsen. Den vägledda läsningen utövas i mindre grupper. Läraren väljer ut en 

passande text efter gruppens förmågor och man samtalar sedan med eleverna om vad de ser 

med utgångspunkt i bokomslaget, vad de tror kommer hända och vad de förväntar sig. Vidare 

läser eleverna individuellt eller tillsammans och sedan diskuterar man tillsammans om till 

exempel texten stämmer överens med bilden. Den självständiga läsningen betraktas just som 

en självständig aktivitet där eleverna själva bestämmer vilken bok som ska läsas, vilken takt 

den ska läsas i, bestämmer paus, integritet, medverkan alldeles själva. Högläsningen ger 

möjlighet som lärare att dela med sig av sina läsupplevelser. Det är viktigt att skapa ett 

intresse för eleverna med hjälp av rösten och på så sätt få eleverna att skapa egna bilder av 

berättelsen i huvudet. 
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2.4 Läroplanshistoria 
Det är intressant att belysa vad läroplanerna säger om undervisningen, hur den ska gå till och 

på vilket sätt detta har förändrats över tid. Kullberg (2006:132-134) framhåller att skolan och 

dess läroplaner har utvecklats och förändrats med tiden. Lgr62 hade en undervisning som 

präglades av hård struktur då den gamla katederundervisningen från tidigare läroplaner levde 

kvar. Eleverna betraktades då som passiva vilket innebar att de skulle ta emot den kunskap 

som läraren bar på och som förmedlades till dem.  

   Den strukturerade undervisningen höll man fortfarande fast vid i Lgr69 men nu började man 

också väva in den individualiserade undervisningen, där den enskilde elevens behov, 

förmågor, tidigare kunskaper och intressen blev ledord för arbetsuppgifterna. I Lgr80 ändras 

kunskapssynen till att eleverna själva skulle söka sin kunskap vilket innebar att det inte längre 

var läraren som förmedlade kunskapen då läraren istället var en guide för eleverna. I Lgr94 

har hände en hel del med läroplanen. Eleverna betraktades nu som centrum av undervisningen 

och de skulle nu vara delaktiga i både sitt eget och andras lärande. Dagens gällande läroplan, 

Lgr11, går i samma spår som Lgr94 då synen på eleverna i centrum av lärandet finns kvar. 

Även en del av grundtankarna från Lgr69 finns att hitta i Lgr11.  

 
Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, 

teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. (Skolverket 

2011:8) 

 
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna 

idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att 

arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. (Skolverket 2011:9) 

 

Vidare lyfts även fram att elevernas behov och förutsättningar ska ligga till grund för 

undervisningen så den anpassas till alla elever. Med utgångspunkt i elevernas tidigare 

erfarenheter, bakgrund, kunskaper och språk ska undervisningen främja deras fortsatta 

kunskapsutveckling och lärande (Skolverket 2011:8). Kullberg (2006:134) sammanfattar 

läroplanernas utveckling med att skolan har gått från en hårt strukturerad undervisning där 

läraren hade status, var bärare av kunskap, och eleverna sågs som passiva till en skola där 

lärarens roll blivit mer vägledande för eleverna som utgör grunden för undervisningen. 

Läraren ska nu ta hänsyn till deras behov, intressen, tidigare kunskaper, förmågor, arbetstakt 

och arbetsstilar och därmed skapa förhållanden som gör det möjligt för eleverna att lära.  
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2.4.1 Forskning om teorier och metodanvändningen idag 
Skolverket (2007a:104) menar att de två olika teorierna för läsinlärning idag har närmat sig 

varandra. Det krävs både avkodning och förståelse för en god och säker läsning. Detta 

framhåller också Liberg (2006:18) som menar att en läsare både utgår från en bottom-up-

process vilket innebär att man utgår från delarna (bokstavsljuden) till helheterna, men också 

från en top-down-process där man utgår från helheten.  

   Vidare menar Liberg att forskningen inom läsinlärningen inte har genomgått någon stor 

förändring från förr till nu. Den största förändringen är att man nu inte delar upp teorierna och 

metoderna i två läger längre utan ser dem utifrån ett enhetligt perspektiv. Denna förändring av 

synsättet, menar Liberg, har att göra med samhällets förändring och utveckling. Det språkliga 

landskapet ser inte längre ut som för bara tio år sedan. Datorer, tv-spel och medier är exempel 

på faktorer som har en mycket större del i barn och ungdomars liv idag. Detta innebär att barn 

redan i en tidig ålder möter och använder visuella symboler, däribland skriftspråket, på ett helt 

annat sätt än tidigare och i en annan omfattning än tidigare.  

   Även Lindö (2002:108) framhåller att det tidiga mötet med skriftspråket har betydelse. Barn 

som vistas i skriftspråksstimulernade miljöer, omgivna med läsande människor, lär sig ofta att 

läsa tidigt. Genom till exempel biblioteksbesök, tidningsläsande, datoranvändning och daglig 

sagoläsning får barnen förståelse om hur och varför man läser. Det är förståelsen som sedan är 

avgörande för förmågan att tillägna sig skriftspråket. Skolverket (2007a:27) understryker 

dock att det är viktigt att vara medveten om att alla barn har olika erfarenheter om de 

kunskaper de bär med sig in i läsandet. Detta beror på hembakgrund och annat. En del barn 

möter det första skrivna ordet när de kommer till skolan och andra barn har vistats i den 

skriftspråkliga världen sedan födseln.  

   Skolverket (2007b:10) visar att resultat av forskning menar att de flesta lärare blandar olika 

läsinlärningsmetoder i sin undervisning. Även Westlund (2011:1) påpekar att forskningen 

synliggör att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som fungerar för alla barn. Det 

krävs en kombination av flera metoder för ett effektivt resultat.  

   Lindö (2002:159) redovisar att skolforskare pekar på betydelsen av lärarnas engagemang för 

den individuella elevens kunskapsutveckling; det har en väldigt stor betydelse för 

läsinlärningen. Genom att uppmuntra barnens egna initiativ men samtidigt ha ett bestämt mål 

för dem är grunden till ett gott arbetsklimat. Lärarens förhållningssätt till barns kunskapande 

har större betydelse än metodvalet. Skolverket (2007a:29-30) menar att då den fonologiska 

medvetenheten (läran om språkljuden och sätten att kombinera dem) i interaktion med 

regelbundet gemensamt läsande är en av de viktigaste faktorerna för att kunna förutsäga barns 
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läsutveckling krävs inte bara att barnen får möta skriftspråkliga världar; det är ännu viktigare 

vilken kvalitet mötena har och hur de utformas.  

  Slutligen menar Skolverket (2007a:79) att läraren är skicklig på att kunna ”läsa av” 

elevernas inlärningsstrategier och samtidigt kunna ge elever som valt mindre framgångsrika 

strategier stöd för att på bästa sätt kunna ge eleverna en god läsförmåga. Precis som 

föreskrifterna i Lgr11, påpekar också Skolverket (2007a:101-102) vikten av att varje individs 

enskilde behov, förutsättningar och intressen blir utgångspunkt för ett gemensamt kreativt 

lärande. För att uppnå detta krävs en lärare som är aktiv, lyhörd och ansvarstagande och 

återigen tar hänsyn till barnens sociala bakgrund. Det krävs alltså att man skapar en 

förtroendefull roll mot sina elever. 

 

3. Metod 
Här presenteras vilken metod som använts för att samla fakta till mitt empiriska material och 

en redogörelse för hur jag gått tillväga när jag använt mig av denna metod. Även kritiska 

faktorer mot denna metod kommer att belysas.  

 

3.1 Metodval 
Jag valde att använda en kvalitativ forskningsstudie för att samla min empiri. Det är en 

forskningsstrategi ”som vanligtvis lägger vikt vid ord och inte kvantifiering under 

insamlingen och analysen av data” (Bryman 2008:40). Detta innebär att den kvalitativa 

forskningen inriktas mer på ord än på siffror. Vidare poängterar Bryman (40-41) att vikten 

inom denna metod läggs på generering av teorier och hur individer tolkar och uppfattar sin 

sociala verklighet och att detta utgör grunden för forskningen. Vid kvalitativa studier finns 

flera metoder att tillämpa för att samla empiri. Jag har valde att använda mig av kvalitativa 

intervjuer vilket är en av de viktigaste metoderna enligt Bryman (344). Varför jag valde att 

intervjua ett fåtal personer framför att göra en enkätundersökning (kvantitativ forskning) till 

många fler är att jag ville ha ett djup i min undersökning. Då syftet med undersökningen är att 

den ska undersöka läsinlärningsmetoder och hur lärare arbetar med dessa utifrån mina 

frågeställningar behövde jag få breda svar till min empiri. Genom enkäter anser jag inte att 

svaren hade blivit utförliga nog då det oftast handlar om korta, raka svar. Mina tankar stärks 

av Johansson och Svedner som menar att:  
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Enkätmetoden fungerar bäst om man vill undersöka samband mellan det man är intresserad 

av och fakta som ålder, kön, tidigare utbildningar, yrkeserfarenheter etc. Då är det relativt 

lätt att formulera frågor med fasta svarsalternativ. Däremot är enkäten en mindre bra metod 

när syftet att ta reda på synsätt, förhållningssätt och liknande, dvs. breda frågeområden där 

det är svårt att formulera specifika, väl avgränsade frågor. (2006:31).  

 

3.2 Kvalitativa intervjuer 
Den kvalitativa intervjun grundar sig på fritt formulerade frågor som kan varieras på olika 

sätt. Dessa frågor måste anpassas till informanten så att denne får möjlighet att ta upp allt som 

önskas (Johansson och Svedner 2006:42-44). Bryman (2008) poängterar att det är 

informanternas egna uppfattningar och synsätt som är grunden för den kvalitativa intervjun. 

Det finns två typer av kvalitativa intervjuer, nämligen den ostrukturerade och den 

semistrukturerade intervjun. Den ostrukturerade intervjun liknar vanliga samtal. Intervjuaren 

bestämmer ett ämne eller ställer en enda fråga som informanten får prata fritt om bortsett från 

någon enstaka följdfråga om så behövs. Den semistrukturerade intervjun byggs upp av en lista 

med olika teman som ska beröras under intervjun. Frågor finns för att underlätta samtalet om 

dessa teman men de kan komma att ändras under intervjuns gång beroende på informantens 

svar och vart samtalet leder (413-415). Det är den semistrukturerade intervjun jag använt när 

jag samlat empiri. I mina intervjuer fick de tillfrågade lärarna berätta vilka metoder de 

använder sig av i undervisningen. Utifrån deras svar fick de sedan berätta varför de använder 

just dessa metoder och hur de gör för att nå alla elever på olika nivå utifrån metoderna. 

 

3.3 Urval 
När jag gjorde mitt urval använde jag mig av målinriktat urval vilket är den mest 

förekommande urvalstekniken inom kvalitativ forskning enligt Bryman (2008). Denna typ av 

urval används för att försöka skapa överenskommelse mellan urval och forskningsfrågor. 

Utifrån ett önskemål om att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna gör 

man ett urval. Bryman påpekar vikten av hur svårt det är att avgöra hur många personer som 

ska intervjuas (434-436). Warren och Morse (Bryman:436) menar att ju bredare omfång en 

studie har desto fler intervjuer behövs. I min studie har jag valt att intervjua åtta stycken 

verksamma lärare som undervisar i svenska med läsinlärning som en del av det dagliga 

arbetet. Då jag utgick från ett målinriktat urval valde jag informanter som passade för att 

belysa mina forskningsfrågor. Åtta lärare på två olika skolor ingår i min undersökning. Den 



 15 

ena skolan har en väldigt liten del elever med svenska som andraspråk och den andra skolan 

har en större blandning av elever och elever med svenska som andraspråk. Av de åtta lärarna 

arbetar en i förskoleklass och resterande i årskurs 1-3. De tillfrågade lärarna arbetar i samma 

kommun. Jag valde att intervjua sex stycken lärare på skolan där jag gjort min VFU. Jag var 

därför bekant med de tillfrågade lärarna och en av dem var även min handledare. De andra två 

lärarna kände jag inte till sedan innan och jag har heller ingen tidigare bekantskap med skolan 

de arbetar på. De tillfrågades via rektorn om de kunde tänka sig att ställa upp på min intervju 

och det enda krav jag hade var att lärarna aktivt undervisade i svenska i åldrarna fk-3. 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 
Inom kvantitativ forskning brukar man tala om reliabilitet och validitet som två viktiga 

begrepp. Patel och Davidsson (2011:105) poängterar att dessa begrepp inte har samma 

innebörd inom den kvalitativa forskningen. Jag kommer därför att redogöra för begreppen och 

anpassa dem till den kvalitativa forskningen. Det är av vikt att diskutera begreppen för att 

lyfta min studies kvalitet. 

   Bryman (2008) förklarar begreppet reliabilitet som att ”Reliabilitet (tillförlitlighet) rör 

frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir desamma om undersökningen 

genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser” (49). 

Det finns två olika typer av reliabilitet. I min studie passar den externa reliabiliteten in, som 

enligt LeCompte och Goetz (i Bryman 2008:352) handlar om i vilken utsträckning en 

undersökning kan upprepas. De poängterar att det, inom kvalitativ forskning, är svårt att 

utföra en upprepad studie och få samma resultat. Detta på grund av att sociala miljöer är 

omöjliga att ”frysa”. Ska man upprepa en kvalitativ studie kan man, för att tillgodose de krav 

som extern reliabilitet ställer, som forskare ”gå in i en liknande social roll som den första 

forskaren – annars kommer det som den andra forskaren ser och hör inte att kunna jämföras 

med det som framkommit i den ursprungliga undersökningen” (352). Min studie kan man 

alltså försöka upprepa genom att forskaren utgår från likadana utgångspunkter som jag själv.  

   Patel och Davidsson (2011:106) framhåller att reliabiliteten inom kvalitativ forskning skiljer 

sig från den kvantitativa forskningen. Ställer man samma frågor men får olika svar i en 

kvantitativ undersökning betraktas det som låg reliabilitet men i en kvalitativ studie behöver 

det inte vara så. Den tillfrågade kan ha lärt sig något nytt eller ändrat uppfattning vilket kan 

leda till andra svar. ”Reliabiliteten bör istället ses mot bakgrund av den unika situation som 

råder vid undersökningstillfället. Om frågan lyckas fånga det unika situation och detta yttrar 
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sig i variation i svaren så är detta viktigare än att samma svar alltid erhålls” (Patel och 

Davidsson 2011:106). Detta innebär att reliabilitetsbegreppet är nära sammanflätat med 

validitetsbegreppet och därför används inte begreppet reliabilitet särskilt ofta inom den 

kvalitativa forskningen (Patel och Davidsson 2011:106). 

   Validiteten handlar om att säkra sig om att studien mätt det den haft för avsikt att mäta 

(Bryman 2008:50). LeCompte och Goetz (i Bryman 2008:352) delar även in validiteten i två 

delar, intern och extern validitet. Den interna validiteten handlar om att mellan forskarens 

teoretiska idéer och observationer ska det finnas en god överensstämmelse. Den externa 

validiteten handlar om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra sociala 

situationer och miljöer. Patel och Davidsson (2011:106) framhåller att validiteten inom den 

kvalitativa forskningen inte är knuten till endast själva datainsamlingen utan berör istället hela 

forskningsprocessen. Alla delar har betydelse för att uppnå en god validitet.  

 
Det kan yttra sig i hur forskaren förmår tillämpa och använda sin förförståelse i hela 

forskningsprocessen. Vad gäller själva datainsamlingen kopplas validiteten till om 

forskaren lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades 

livsvärld. Vidare kopplas validiteten till hur forskaren lyckas fånga det som är mångtydigt 

och kanske motsägelsefullt, t.ex. relationen mellan det normala, typiska och speciella.  

    (Patel och Davidsson 2011:106). 

 

Vidare framhåller Patel och Davidsson (2011) svårigheten i att hitta entydiga regler, kriterier 

eller procedurer för att uppnå god validitet. Detta eftersom kvalitativa studier har en så stor 

variation och varje studie är unik på sitt sätt. De som tar del av resultaten måste kunna bilda 

sig en uppfattning om alla de val som forskaren har gjort under sin undersökning. Därför är 

det viktigt att den kvalitativa forskaren gör en noggrann beskrivning av forskningsprocessen 

(109). Jag vill tolka det som att min undersökning uppnår hög validitet då mina 

forskningsfrågor är utgångspunkten i alla intervjuer. Jag har därför kunnat belysa det jag haft 

som syfte att ta reda på inom min begränsade empiri. Frågorna är också ställda så att man 

skulle kunna upprepa intervjuerna. Jag har också på ett tydligt sätt beskrivit mina 

tillvägagångssätt för att ge en inblick i utförande och arbetet med att få fram mina resultat. 

 

3.5 Etiska principer 
De etiska principerna bör man vara medveten om inom svensk forskning. Informationskravet 

handlar om att göra informanten medveten om undersökningens syfte och att deltagandet är 
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frivilligt. Samtyckeskravet handlar om deltagarnas rätt att själv bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter måste förvaras oåtkomligt för 

obehöriga. Slutligen handlar nyttjandekravet om att de uppgifter som samlas in till 

undersökningen endast får användas till avsikten med forskningen (Bryman 2008:130-132). 

Det har inte varit problematiskt att ta hänsyn till dessa principer när jag genomfört min 

undersökning. Då det inte var några minderåriga som deltog behövde jag inte heller kontakta 

några vårdnadshavare. De tillfrågade lärarna blev väl informerade om syftet med min 

undersökning. De gjordes införstådda om att de själva bestämde över sin medverkan och att 

de skulle hållas anonyma. Jag bad om deras tillåtelse för att få spela in intervjuerna och 

klargjorde att inspelningarna endast var till för mig och min forskning och att de skulle 

förstöras när jag blev klar med min uppsats. När jag satte på inspelningen började jag med att 

gå igenom dessa principer ännu en gång för att få ett muntligt godkännande på band mellan 

mig och den tillfrågade läraren.  

 

3.6 Kritiska aspekter av kvalitativa intervjuer och metodkritik 
Johansson och Svedner (2006:44) omnämner att en svårighet vid intervjuer kan vara att 

intervjuaren, utan att märka det, påverkar svaren. Detta genom till exempel egna värderingar 

och förväntningar. Därför krävs frågeställningar som är välformulerade och som bygger på 

tidigare forskning, då har man förhoppningsvis upptäckt och diskuterat olika felkällor. Detta 

innebär att man då kan lägga upp intervjun så att dessa felkällor kan kontrolleras. Bryman 

(2008:430) framhåller att man måste vara flexibel när man ställer frågorna, att man ska be om 

uppföljande svar och reda ut oklarheter. Intervjun kan lätt ”gå över” till en annan typ av 

forskningsintervju om frågorna blir för öppna. Då jag valt att hålla mig till kvalitativa 

intervjuer var jag medveten om att det var frågeställningarna som styrde intervjun. Detta för 

att kunna uppnå syftet med min intervju. Jag lät informanterna tala utan att avbryta med mina 

egna åsikter och värderingar för inte påverka deras svar. I vissa fall bad jag om mer ingående 

svar då jag ville ha en djupare förklaring. 

   Det är av vikt att ta upp att några av mina informanter var bekanta sedan innan. Detta kan 

innebära att resultatet kan ha blivit påverkat på grund av att informanterna varit medvetna om 

syftet med min studie och vad jag velat undersöka och på så vis anpassat sina svar. De två 

informanterna som inte var bekanta sedan innan uppgav dock likartade svar som de bekanta 

informanterna. Det betyder alltså inte att svaren nödvändigtvis har anpassats på grund av vår 

relation sedan innan även om det är viktigt att ha det med i beaktande. 
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4. Resultat och analys 
I det följande redovisas resultatet från de åtta intervjuer gjorda under perioden 18/2-25/3 

2015. Intervjuerna är sammanfattade utifrån de frågor som ställdes under intervjun. Därför 

kommer de här rubrikerna att vara utgångspunkt under min redogörelse av intervjuernas 

resultat. 

1. Vilka metoder använder du för läsinlärning? 

2. Varför använder du just dessa metoder? 

3. Med utgångspunkt i de metoder du använder, hur når du alla elever som är på olika 

nivå i sin läsutveckling? 

Då en av lärarna arbetar i förskoleklass och resterande lärare i årskurserna 1-3 kommer jag att 

redogöra för förskoleklasslärarens svar i egna stycken då grunden till valet av arbetssätt 

skiljer sig mot övriga de övriga lärarnas. 

 

4.1 Vilka metoder används? 
De flesta av de tillfrågade lärarna arbetade utifrån blandade metoder vid undervisning av 

läsinlärning, medan ett fåtal utgick från en specifik metod vid den allra första inlärningen. 

Denna metod var den syntetiska metoden (ljudmetoden) och det var två lärare som betonade 

att de arbetade utifrån den metoden när eleverna var alldeles i början av sin läsinlärning. 

 
Till en början handlar det om ljudning, alltså tecken för tecken och bokstav för bokstav. 

Men väldigt snart, när de börjat få koll på alfabetet och hur bokstäverna låter så kan man 

börja använda helord också. 

 
I början arbetar jag med ljudmetoden då man smakar på hur bokstäverna låter och hur 

ljuden låter. Sedan sätter man ihop dem och ljudar ihop dem. När det lossnar lite för 

eleverna börjar jag använda helordsmetoden. 

 

Resterande av de tillfrågade lärarna blandar den syntetiska metoden och den analytiska 

metoden (helordsmetoden) från start och använder således en kombination av att lära sig 

bokstävernas ljud och att lära sig helordsbilder. Att arbeta sig igenom alfabetet med en ny 

bokstav varje vecka var något som alla lärare gjorde. Då får eleverna lära sig hur bokstaven 

låter och ser ut. De får lära sig att forma bokstaven på olika sätt. De får använda pensel och 

måla formen av bokstaven på dörren, de får använda armarna och forma bokstaven i luften, de 

får forma bokstaven på tavlan och slutligen på ett övningspapper i flera rader. De får också 
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”smaka på” bokstaven genom att lyssna noga på hur den låter och säga den högt för sig själv 

vilket leder till att de ”lär känna” bokstaven. Detta kompletteras sedan med arbete i 

bokstavsboken där de får lära sig ord som börjar på veckans bokstav och arbeta ingående med 

den.  

   En lärare poängterar att ljudmetoden fungerar väldigt bra då det också blir lätt för barnen att 

se helhet och delar av ord. De får lära sig ändelser av ord. I början av ordet kan det vara 

samma men man ändrar på slutet leder det till att barnen enkelt ser hur det hör ihop. 

Exempelvis sol-solen, sol-solar osv. Lärarna som kompletterar ljudmetoden med 

helordsmetoden arbetar också med ordbilder. Ett material som heter Vi läser var 

återkommande hos många lärare varje vecka i samband med veckans bokstav. Det är en 

läsebok som innehåller både ordbilder och ljudning. Boken har ett upplägg så det alltid finns 

två sidor med text men den ena sidan är enklare och den andra sidan är svårare. Ett par av de 

tillfrågade lärarna nämner att de använder Kiwi-böcker i undervisningen. Dessa böcker 

används både som läseböcker i klassrummet och som läxböcker till veckans läsläxa. Det 

understryks dock att man inte arbetar med Kiwi-metoden fullt då man exempelvis inte arbetar 

med storbok. Istället individanpassar man Kiwi-böckerna till eleverna så de kan få lästräning 

utifrån sin egen förmåga. 

   En lärare presenterar tre arbetssätt vid arbete med läsinlärning, dels ljudmetoden, att barnen 

ska lära sig ljuden först vilket hen poängterar är det allra viktigaste, dels helordsbilder där 

barnen får lära sig ord utantill. Slutligen får de också lära sig läsa genom att skriva. Det kan 

till exempel vara korta sagor eller dikter. 

 
Det är dessa tre saker i kombination som leder till läsning. Man kan inte bara hålla sig till 

en metod, det tror jag inte på, utan det är en blandning mellan de här tre sakerna. De går 

liksom hand i hand. Jag tror aldrig jag har träffat någon pedagog som kör stenhårt med just 

en metod. 

 

Läraren i förskoleklass presenterar att de utgår från ljudmetoden när de arbetar med 

läsinlärning. De använder sig av en specifik metod, nämligen Bornholmsmodellen. Det är  

språklekar av olika slag som utgör grunden i Bornholmsmodellen och som används i det 

dagliga arbetet med läsinlärningen. Även högläsning är en daglig del av arbetet med 

läsinlärningen. Läraren berättar också att hen blandar in helordsmetoden som komplement för 

ljudmetoden då hen tycker att det behövs i vissa fall. 
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4.2 Varför används dessa metoder? 
Som ovan nämnt använder de flesta av de tillfrågade lärarna en blandning mellan ljudmetoden 

och helordsmetoden. Som motivering till varför de valt att arbeta på detta sätt ser jag ett 

enstämmigt svar om att barn är individer med olika inlärningsförmågor.  

 
Eleverna lär sig ju på olika sätt. En del har lättare att lära sig genom ordbilder och lära in på 

det viset. Andra har lättare med ljudning. Så det är därför jag blandar dessa metoder, för att 

förhoppningsvis kunna komma åt alla elever. 

 

Jag har märkt att det ger goda läsare när jag arbetar med en blandning av metoderna. Många 

barn lär sig att läsa genom att skriva och det är väldigt tydligt hos vissa barn. Därför arbetar 

jag på flera olika sätt med läsningen. 

 

Att blanda metoder är något jag lärde mig under min utbildning. Och det känns som att det 

är rätt väg att gå, att det fungerar. Då ser man att man har med sig alla barn och det är 

lättare att se var man missar. Så det är en trygg och beprövad metod som hänger med. 

 

Lärarna är överens om att det positiva med ljudmetoden är att barnen får lära sig precis hur 

bokstäverna låter. Det leder till att de kan använda alla ljuden oavsett hur svåra ord det än är. 

Är det ett svårt ord så går det alltid att ljuda sig till det om man vet precis hur man ska göra. 

En lärare nämner att vid helordsinlärning får man inte med ändelserna av ord lika lätt. Arbetar 

man med helordsmetoden så känner man ofta igen enstaka bokstäver i ett ord, men man läser 

inte ändelsen av ordet för man ser inte den. Hen poängterar att det ofta är biten med ändelser 

som barn med läs- och skrivsvårigheter missar. De har ofta svårt för ändelser. En annan lärare 

nämner att hen för länge sedan varit med om att ingå i ett arbetslag där man arbetade med 

LTG (inte i lärarens klass). Då var det bara helordsinlärning och eleverna lärde sig ”ganska 

bra” på det sättet. Det poängteras dock att det blev svårt för eleverna att lära sig hur ljud och 

bokstäver låter. Därför menar de tillfrågade att det är viktigt att blanda in båda metoderna för 

att barnen ska få med sig alla grunderna.  

   Om man skulle använda en specifik metod och endast arbeta utifrån den måste det nog vara 

styrt uppifrån, säger en lärare. Det blir lättare om hela skolan skulle arbeta med samma metod 

och inte bara en enstaka lärare i en klass. Det handlar både om tillgång till material och att 

man då kan byta erfarenheter med varandra om man gör likadant i alla klasser. 

Förskoleklassen är ett exempel på detta. Läraren som arbetar i förskoleklassen har ett krav på 

sig att arbeta utifrån Bornholmsmodellen. Det är kommunen som bestämt att alla 
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förskoleklasser ska arbeta med Bornholm. Läraren berättar att det är en väldigt linjär väg att 

arbeta utifrån då det inte finns utrymme till att planera sina egna lektioner. Man får färdiga 

lektionsplaneringar och material. 

 
Bornholmsmodellen är bra. Den är ju baserad på forskning och den fungerar bra för de allra 

flesta. Jag ska dock vara ärlig och säga att jag också blandar in mycket annat såsom Kiwi-

material osv. Det ska vi inte göra egentligen, man ska gå Bornholm raka vägen. 

 

Att det är en kommunal bestämmelse att arbeta enligt Bornholmsmodellen menar läraren att 

man kan tycka lite vad man vill om. Hen poängterar, precis som lärarna ovan, att barn lär sig 

på olika sätt. Därför måste man individanpassa undervisningen. En del barn kan inte läsa när 

de kommer till förskoleklass. Dock blir det bara fler och fler som redan kan läsa när de 

kommer till förskoleklass. Detta för att ”allt har sjunkit ett steg”. Man lär sig bokstäver och 

grunder redan på förskolan nu för tiden. Vidare märker förskoleläraren att vissa barn lär sig 

ordbilder mycket lättare än att ljuda, men eftersom det är bestämt uppifrån så måste de följa 

det och endast arbeta med ljudmetoden. Däremot så nämner hen återigen att hen blandar in 

exempelvis ordbilder trots att det är mot bestämmelserna. Detta för att hen ser att barnen 

verkligen behöver det. 

 

4.3 Hur når man alla elever på olika nivå i sin läsutveckling? 
Utifrån lärarnas svar syns det tydligt att individanpassning är en faktor som styr över hur man 

når elever som är på olika nivå i sin läsutveckling. Lärarna är eniga om att man utgår från en 

grundplanering som man sedan anpassar efter eleverna. Alla elever får samma 

arbetsuppgifter, men de som kommit längre i sin läsutveckling och behöver utmanas får 

extramaterial att arbeta med när de hunnit klart med grunduppgifterna som oftast går ganska 

snabbt för dem att lösa. Elever som är svaga läsare behöver mer träning och får därför 

extramaterial med syfte att befästa kunskaperna lite extra istället.  

 
Jag brukar tänka att man har en grund. Det här gör vi. Och sedan finns det här och det här 

och det här. En del elever kanske hinner med grunden och en del kanske hinner med extra 

saker efter grunden. Så att utgå från samma grund med olika nivåer är någonting jag tycker 

är lätt att anpassa efter elevernas olika utveckling. 

 

Jag arbetar med en bokstav i veckan och övningar som alla barn gör. De som har motoriken 

och som har kommit långt gör ju dessa övningar väldigt fort och då får de extramaterial och 
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extraböcker att läsa till exempel som passar sin utveckling och de får även jobba med 

läsförståelsen. De andra barnen kanske arbetar en hel vecka med ljudet/bokstaven och 

tränar och tränar. Så jag anpassar hela tiden efter nivå. 

 

Man måste alltid ha någonting att tugga på för de som har kommit lite längre. De kanske får 

en bok med mer ord i till exempel. De som behöver lite mer stöttning brukar jag samla med 

mig och gnugga dem lite extra eller att de får träna gemensamt i grupp tillsammans med 

mig. 

 

Flera lärare betonar vikten av att hitta den rätta nivån för eleverna. Det får inte vara för lätt 

eller för svårt. Är det för lätt så tappar de oftast läslusten och är det för svårt orkar de oftast 

inte kämpa. För att hitta den rätta nivån när man får sin klass i början av ettan är det bra om 

man kollar upp hur barnen ligger till. Man kan exempelvis kolla vilka bokstäver de känner 

igen, om de kan ljuda ihop ett par bokstäver eller tre, om de kan versalerna och gemenerna 

och om de kan de ljuda ihop några. Sedan kan man ha en längre text på slutet som de får läsa. 

Utifrån detta ser man då vilken nivå de olika eleverna ligger på. En del barn kan läsa jättebra 

när de kommer i början av ettan och andra har långt kvar till att knäcka läskoden. När man har 

koll på elevernas läsnivåer kan man sedan anpassa till exempel läsgrupper eller läsläxan till 

den specifika eleven. En lärare framhåller att läsningen ska ligga på en nivå så eleverna hela 

tiden får utmaning. Det ska vara en lagom svårighet på texterna. Att låta eleverna ligga 

snäppet över vad de klarar av ger hen som ett tips. De ska tycka att ungefär fem ord per sida 

är svåra för att känna en utmaning.  

   Läraren i förskoleklass menar att det är svårt att nå alla elever när man arbetar utifrån 

Bornholmsmodellen. Då alla barn har så olika förkunskaper när de kommer till skolan är det 

svårt att få en metod att passa alla. För de barn som inte har så mycket förkunskaper fungerar 

Bornholmsmodellen ”jättebra”. De barn som kommer till förskoleklassen och redan kan läsa 

däremot har ingen vinning av Bornholmsmodellen då den är så ”simpel”. Det svåraste steget i 

Bornholmsmodellen är då man börjar ljuda och lyssna efter begynnelsebokstäver i ord. Det är 

flera barn i förskoleklassen som redan läser Lasse-Maja-böcker som innehåller väldigt mycket 

text. Det finns också barn som inte alls kan läsa ännu. Så nivån är väldigt ojämn. För de barn 

som kommit längre är det tråkigt att traggla så enkla saker med. Då blandas istället andra 

arbetssätt in. Till exempel så jobbar man mycket med läsförståelse, läsa i grupp och bokprat. 

   En lärare tar upp vikten av att ha koll på eleverna och deras utveckling. Många elever väljer 

för svåra böcker för att de vill läsa sådant som ”alla andra” läser. Är det då tyst läsning och en 

svag elev sitter med en för svår bok leder det ofta till att den bara sitter och bläddrar utan att 
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läsa. Även om man tror att de läser så förstår de ingenting av texten. Därför tipsar läraren om 

att cirkulera runt i klassrummet och ställa frågor om böckerna barnen läser. Då märker man 

tydligt om de förstår eller inte. Är det för svårt måste man då byta till en enklare bok som 

passar elevens läsnivå. En lärare redogör för hur arbetet på olika nivåer kan se ut. Att skriva 

egna sagor och skriva ner i en skrivbok om det eleverna läser i läseboken är exempel på arbete 

som är lätt att individanpassa efter behov. När en elev som kommit långt i sin utveckling 

skriver en saga kan man begära mer av den eleven än av en svagare elev till exempel. När 

eleverna läst ut sin läsebok (som också är tilldelad efter nivå) har de en litteraturbok att skriva 

en recension i och svara på frågor. Även här kan man kräva mer av en elev som kommit långt 

i utvecklingen än av en svagare elev. Det går även att arbeta på olika nivå med forskarkort. 

Då finns det olika läsnivåer med samma textinnehåll. Dessa kort anpassas då till elevernas 

läsutveckling. Samma sak är det med materialet stjärnsvenska där det är olika nivåer på 

böckerna vilket läraren menar är bra då alla elever får känna att de lyckas och ändå får 

utmanas. Slutligen är också läsläxan individanpassad efter läsnivå. Böckerna är märkta med 

olika nivåer. En annan lärare understryker dock att man inte ska nivågruppera barnen så att 

det blir tydliga grupper i klassrummet.  

 
Jag har ett speciellt system, en planeringsbok. Där gör vi veckovis en planering över vad 

barnen kan arbeta med. Sedan får de välja fritt på de lektionerna vilket leder till att det blir 

”gratis grupper” för min del. Vissa arbetar med matte, andra med svenska osv. På så vis får 

jag givna grupper och kan ägna mig åt någon med läsningen så kan den sedan pusta ut och 

spela spel eller arbeta med någonting annat. Och då tar jag andra som behöver en annan 

utmaning. Detta gör att det inte är så lätt för eleverna att hålla reda på ”vart alla andra är” 

heller.  

 

Det finns också elever som har det svårt med läsningen. En lärare påpekar att man måste ge 

de eleverna tid. Tid till att förbereda sig, upprepa och befästa ordentligt. Man får inte gå för 

fort fram i början. Då finns risk att man tappar mycket en lång tid framåt vilket kan vara 

väldigt svårt att ta igen sedan. Att försöka stärka det positiva är också en faktor som är viktig 

för de svagare eleverna. Det är lätt för dem att tappa när det börjar bli trögt. Hen poängterar 

att A och O ska vara att eleverna tycker det är roligt. En annan lärare menar att man måste ha 

en styrfart. Man kan inte hela tiden ligga på en för låg nivå då man har skolans och de 

kommungemensamma målen att sträva efter att eleverna ska uppnå. Därför måste man sätta in 

extra lästräning när man märker att eleverna behöver det för att ha chans att nå målen. Att ha 

lästräning dagligen tillsammans med en resurs är något alla lärare nämner för de elever som 
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har det svårt. Enligt beslut från kommunen ska man börja med First step i början av 

vårterminen i ettan om eleven inte har knäckt läskoden. Det krävs att föräldrarna är med på 

det och ställer upp på att lyssna på sina barn när de läser. First step går ut på att man läser en 

text i skolan tillsammans med lärare eller resurs. Man läser så att de i princip lär sig texten 

utantill. Sedan får de gå hem och ”glänsa” när de läser texten för föräldrarna. De får då höra 

”vad bra du läser” och känna känslan av att ”jag kan ju det här” även om de inte riktigt kan 

”på riktigt”. När de lärt sig texten utantill kan man börja gå in och titta mer noggrant på 

texten. Exempelvis hur många ord ser du? På vilken rad står ordet jag? Det leder till att 

barnen blir uppmärksamma på att även om de lär sig utantill så består texten av ord som de 

kan. Man kan ta en mening på en viss sida och klippa sönder den och låta barnen pussla ihop 

den. Exempelvis ”Heter Tor jag – Jag heter Tor”. Då har de kommit lite längre än bara en 

utantill läsning. Syftet med detta är att göra dem uppmärksamma på att det faktiskt är ord de 

läser. Den positiva känslan är det fler lärare som lyfter.  

 
När man arbetar med First step handlar det mycket om att det ska vara relativt lätt så att 

eleverna får känna ”det här klarar jag, det är inga problem” så de blir glada och det känns 

bra för dem. Är det för svårt för eleverna med en viss övning så får man prova en annan just 

för att de ska få känna den känslan att de klarar av det. 

 

En faktor som också nämns av många tillfrågade är resurserna. Det är ofta resurspedagogen 

som får arbeta med de elever som behöver stöttning med läsningen. En lärare poängterar att 

det är ett måste med resurs om man har en stor barngrupp. Har man en klass på 20+ elever så 

krävs det en hjälpande hand. Då finns tyvärr inte tiden att räcka till ensam för alla elever som 

behöver stöttning, hjälp och utmaningar. Det blir alltid någon elev som blir lidande.  

 

4.4 Sammanfattning av resultat 
Vid den allra första läsinlärningen var det två av de tillfrågade lärarna som använde 

ljudmetoden framför helordsmetoden men väldigt snart började de, precis som de resterande 

lärarna, blanda de två metoderna. En likhet i arbetssättet med läsinlärning var att alla lärare 

arbetade med veckans bokstav. Det var också många som arbetade med materialet Vi läser. 

En lärare stack ut från mängden då en tredje metod nämndes för läsinlärning, nämligen att 

skriva sig till läsning. 

   Argumentet till varför man arbetar med blandade metoder var samstämmigt. Det handlar om 

att undervisningen ska individanpassas till eleverna. En faktor som alla lärare belyser är det 
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positiva med ljudmetoden. Då barnen får lära sig hur bokstäverna låter leder det till att de 

klarar av att läsa texter oavsett hur svåra de än är. En lärare lyfte att man lätt tappar ändelsen 

av ord om man endast arbetar med helordsmetoden. Läraren i förskoleklass har inget val då 

det är kommunbestämt att Bornholmsmodellen (ljudmetoden) ska användas. Dock poängteras 

att en blandning av metoder även förekommer i förskoleklassen då hen ser att det behövs för 

att gynna alla elever. 

   Hur man anpassar undervisningen efter elevernas olika nivå får också ett enigt svar. Det 

handlar om att individanpassa även här. Läraren i förskoleklass menar att det är svårt att nå 

alla elever när man tvingas arbeta med Bornholmsmodellen. Större delen av de tillfrågade 

nämner resurser som en viktig faktor. Det måste finnas tillgång till resurs för att kunna stötta 

de svaga läsarna. 

   Utifrån lärarnas svar uppfattas det som att de är nöjda med arbetssättet att blanda 

metoderna. Då de individanpassar undervisningen uppfyller de också målen i Lgr11 där det 

tydligt står att elevernas behov och förutsättningar ska ligga till grund för undervisningen 

(Skolverket 2011:8). Det var ingen som använde en renodlad metod som exempelvis 

Wittingmetoden eller Whole Language. En lärare nämnde till och med att hen aldrig träffat 

någon som arbetar med just en specifik metod. Det var en tillfrågad som berättade att hen 

ingått i ett arbetslag som utgick från LTG-metoden. Dock uppfattades detta som något 

negativt då hen ansåg att eleverna missade grundläggande delar av läsinlärningen. 

 

5. Diskussion 
Här kommer undersökningens resultat att diskuteras. För att ge en överskådlig bild är det de 

rubriker som presenterades i resultatbeskrivningen som ligger till grund för diskussionen. 

 

5.1 Metoder för läsinlärning 
Resultatet av undersökningen visar att alla lärare arbetade med en blandning av ljudmetoden 

och helordsmetoden vid läsinlärningsundervisning. Resultatet kan tydligt kopplas till 

Skolverkets rapport (2007b:10) där man visar på forskning som säger att de flesta lärare idag 

blandar olika läsinlärningsmetoder i sin undervisning. 

   Skolverket (2007a) framhåller att det både krävs avkodning och förståelse för att bli en god 

läsare vilket har lett till att de två metoderna/teorierna närmat sig varandra i dagens samhälle 

(104). Detta kan tolkas till att man förr i tiden delade upp dessa teorier och metoder var för sig 
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och att man arbetade endera eller men att de nu går hand i hand med varandra. Mina tankar 

stärks av Liberg (2006:18) som menar att man i dagens samhälle ser metoderna utifrån ett 

enhetligt perspektiv istället för att dela upp dem i två läger. Då ingen lärare arbetade utifrån en 

specifik metod kan man därför tro att lärarna känner sig trygga med att blanda metoderna och 

att de vet att det faktiskt fungerar. Arbetar man utifrån blandade metoder, som framkommer i 

resultatet, så finns det också skäl att anta att man inte letar efter nya metoder att använda sig 

av. Då fortsätter man istället på den väg man vet fungerar. 

   Även om ingen lärare arbetar utifrån en specifik metod så kan delar av deras arbetssätt 

kopplas till bitar ur de metoder som tagits upp i litteraturgenomgången. Arbetet med veckans 

bokstav känns igen från Wittingmetoden. Kullberg (2006:144-146) presenterar att man inom 

Wittingmetoden arbetar med en bokstav i taget i en bestämd ordning. Det är outtalat vilken 

ordning de tillfrågade lärarna arbetar med sina bokstäver men likheter med Wittingmetodens 

arbetssätt syns tydligt. Kullberg (2006:144-146) beskriver att man låter eleverna bli bekanta 

med bokstaven och dess språkljud. De får säga språkljudet högt samtidigt som de får lära sig 

skrivrörelsen för att sedan öva att forma tecknet i luften eller på bänken. Detta för att befästa 

kunskapen. Precis på detta sätt arbetar de tillfrågade lärarna vilket syns i resultatet av 

undersökningen. De får lära sig hur bokstaven låter och ser ut. De får ”smaka på” bokstaven 

och lära känna den i skrift på samma sätt som beskrivs av Kullberg. Ytterligare en koppling 

till Wittingmetoden kan dras genom att ta upp läraren som lyfte en tredje metod för 

läsinlärningen, att låta eleverna skriva. De får exempelvis skriva egna sagor. Kullberg 

(2006:142-144) menar att man inom Wittingmetoden låter eleverna skriva sagor om den 

specifika bokstaven man arbetar med. Detta med syfte att återanknyta språkljudet till språket. 

Utifrån dessa ovan nämnda aspekter kan det konstareas att arbetet med veckans bokstav och 

sagoskrivandet hör väl ihop med just Wittingmetoden. 

   Läraren som arbetar i förskoleklass utgår från Bornholmsmodellen vilket innebär att det 

handlar mycket om språklekar. Dessa språklekar delas in i fem kategorier som man arbetar 

med i ett bestämt mönster (Lundberg 2007:21-22). Högläsning används också i 

undervisningen. Lundberg (2007:116) menar att barnen får en chans att utveckla sitt ordförråd 

genom högläsning då de får lyssna på sagor med ord som inte alltid förekommer i vanliga 

samtal. Att högläsning är givande för barnen är av vikt att belysa. Med läraren som berättare i 

sagornas värld ges eleverna möjlighet att få upp ögonen och bli intresserade av böcker och 

berättelser på ett positivt sätt. Tankegången stärks av Bonnier (2001:68-93) som poängterar 

att högläsning ska vara intressant och stimulerande för eleverna och att syftet är att de ska bli 

engagerade. Även Kjörling (2006:121) betonar vikten av att högläsningen ska skapa ett 
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intresse för eleverna och att man med hjälp av rösten får dem att skapa egna bilder av 

berättelsen i huvudet.  

   Då läraren i förskoleklass redogör för att hen inte bara arbetar med Bornholmsmodellen 

utan även blandar in andra metoder i undervisningen ger det stöd till argumentet att det inte 

bara går att arbeta med en enda metod. Skälet till att det krävs en blandning av metoder är för 

att Bornholmsmodellen inte gynnar alla individers utveckling. Läraren tillgodoser på så vis 

alla individers behov vilket är ett av de grundläggande målen i Lgr 11 (Skolverket 2011:8).  

 

5.2 Varför dessa metoder används? 
På frågan varför man blandar metoder i undervisningen blir svaret att det handlar om 

individanpassningen. Alla lärare betonar att barn är olika individer som lär sig på olika sätt 

vilket leder till att man måste använda olika metoder för att eleverna ska få chans att lära sig 

på samma villkor. Detta tar Liberg (2006:18) upp och menar att en läsare utgår från delarna 

(bokstavsljuden) vilket kallas en bottom-up-process, men också från helheten vilket kallas en 

top-down-process. Det framhålls alltså tydligt att man använder båda delarna vid läsning. 

Med utgångspunkt i Libergs redogörelse gör lärarna helt rätt i att använda sig av blandade 

metoder i undervisningen då det gynnar alla elever i klassrummet.  

   Det är viktigt att ta hänsyn till elevernas erfarenheter och tidigare kunskaper när man 

planerar sin undervisning. Detta lyfter även Skolverket (2007a:27) då de betonar vikten av att 

vara medveten om att alla barn har olika erfarenheter om de kunskaper de bär med sig in i 

läsandet. Kullberg (2006:134) poängterar också betydelsen av att ta hänsyn till elevernas olika 

behov, intressen, tidigare kunskaper, förmågor och arbetsstilar. Det är dessa faktorer som gör 

det möjligt för eleverna att lära sig. Vidare menar Skolverket att skälet till elevernas olika 

erfarenheter dels beror på hembakgrund. En del barn möter det allra första skrivna ordet när 

de kommer till skolan och andra barn har vistats i den skriftspråkliga världen sedan födseln 

(27). Läraren i förskoleklass framhåller dock att barn lär sig läsa allt tidigare idag i jämförelse 

med förr i tiden. Nu börjar man träna bokstäver redan i förskolan.  

   Att barn lär sig läsa tidigare i dagens samhälle är intressant att belysa. Denna förändring tar 

Liberg (2006) upp då hon menar att samhällets utveckling ligger till grund för förändringen av 

synsättet med metoderna (18). Det är förändringen som gjort att man nu måste blanda 

metoderna då inte längre en enda metod fungerar för alla barn. Vidare menar Liberg att det 

språkliga landskapet inte ser likadant ut som tidigare. Barn möter nu skriftspråket på ett helt 

annat sätt, mycket tidigare än förut. Detta genom exempelvis datorer, tv-spel och medier. 



 28 

(18). När man planerar sin undervisning är det därför viktigt att ha dessa tankar med sig i 

bakhuvudet. Speciellt i förskoleklass när eleverna kommer till skolan för första gången. Det är 

viktigt att få deras första möte med bokstäver och läsning att bli intressant. Det finns skäl att 

tro att om det är för lätt för de elever som redan kan läsa så riskerar man att få dem uttråkade 

och ointresserade. 

  Däremot är det också viktigt att komma ihåg att det inte är alla barn som kan läsa när de 

kommer till skolan även om det är fler och fler som redan kan det. Skolverket (2007a:22) 

betonar därför att man måste känna till elevernas bakgrund och erfarenheter. Detta tar läraren 

i förskoleklass hänsyn till trots att det är mot bestämmelserna då kommunen har beslutat att 

alla förskoleklasser i kommunen ska arbeta med Bornholmsmodellen. Läraren i förskoleklass 

ser att det inte fungerar för alla barn, speciellt inte för de barn som kan läsa och som kommit 

långt i sin utveckling. Därför blandar hen in andra metoder också då hen ser att det behövs. 

Då forskningen tydligt visar att elever är olika och behöver olika metoder för att lära sig läsa 

gör läraren rätt i att blanda in andra metoder och inte bara hålla sig till en metod som 

dessutom, i det här fallet, är bestämd från kommunen. Det är läraren som känner sina elever 

och vet vad de behöver för att lära sig. Mina tankar stärks av Westlund (2011:1) som är en av 

väldigt många som markerar att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som fungerar 

för alla barn. Hon menar att det krävs en kombination av flera metoder för att få ett effektivt 

resultat. 

 

5.3 Hur når man elever på olika nivå i läsutvecklingen med dessa 

metoder? 
Resultatet av undersökningen visar alltså att det krävs individanpassad undervisning för att nå 

alla elever i klassrummet. Det är grundläggande för elevernas utveckling och anpassar man 

inte sin undervisning och sina metoder efter elevernas olikheter och individer kan det bli svårt 

att nå ut till alla elever. Därför är det också viktigt att läraren känner sina elever och vet vad 

de behöver för att klara målen med undervisningen. Tankegången stärks av Lindö (2002) som 

redogör för skolforskare som tar upp just betydelsen av lärarnas engagemang för den 

individuella elevens kunskapsutveckling. Det har visat sig att det har en väldigt stor betydelse 

för läsinlärningen (159).  

   För att kunna tillgodose varje elev utifrån undervisningen kanske det inte alltid handlar om 

vad man gör utan snarare hur man gör. Mina tankar stärks också av Skolverket (2007a:29-30) 

som menar att det inte bara handlar om att barn ska få möta skriftspråkliga världar för att 
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gynna deras läsutveckling; det är ännu viktigare vilken kvalitet mötena har och hur de 

utformas. Detta påpekar även Lindö (2002:159) då hon framhåller att lärarens förhållningssätt 

till barns kunskapande har större betydelse än metodvalet. För att kunna ge eleverna en god 

läsförmåga krävs det att man som lärare är skicklig på att ”läsa av” elevernas 

inlärningsstrategier menar Skolverket (2007a).   

   Skolverket menar också att man måste kunna ge stöd till de elever som valt mindre 

framgångsrika strategier (79). Här kan man därför anse att det blir svårt att endast ha en 

enkelspårig väg att gå för eleverna. För att kunna individanpassa undervisningen krävs det att 

man har flera olika vägar att gå vilket med andra ord betyder att man måste arbeta med flera 

olika metoder vid läsinlärningen. 

   De tillfrågade lärarna arbetade alltid utifrån en grundplanering och kompletterade med 

extramaterial efter nivå i den mån det behövdes. Genom att arbeta på detta sätt är det troligen 

lättare att kunna utmana de elever som är starka, och ge extra träning och stöttning till de som 

är svaga, än att ha samma uppgifter till alla elever oavsett nivå. Dock påpekas det i resultatet 

att det är viktigt att hitta elevernas rätta nivå. Det får inte vara för lätt och inte för svårt. En 

svårighet med att individanpassa undervisningen är troligen att man måste ha koll på alla 

elevers olika nivåer och utveckling samtidigt som man hela tiden måste utmana dem att 

utvecklas ännu mer. Det handlar också om att man förberett material som passar dessa olika 

nivåer vilket är en tidskrävande faktor. En lärare lyfter olika material som är ”lätta” att 

individanpassa. Ett exempel är när eleverna läst ut sina läseböcker. Då kan man låta dem 

svara på uppgifter i sin skrivbok om vad boken handlade om. Detta innebär att man kan 

begära mer av de eleverna som är starka och då begär man inte lika mycket av de elever som 

är svaga.  

   På tal om läseböckerna så nämner en annan lärare vikten av att ha koll på elevernas 

förståelse. Det är viktigt att gå runt och lyssna när eleverna läser så man ser att de förstår 

innehållet och inte läser för svåra, eller för lätta, böcker. Dessa ovan nämnda faktorer tas upp i 

Bonnier (2001). Inom metoden Whole Language förespråkas självständig läsning som ett 

viktigt element för att läsutvecklingen ska bli lyckosam. Därför bör eleverna få träna 

självständig läsning dagligen. Det poängteras att läraren måste observera elevernas förståelse 

av texterna de läser, hur mycket de läser och även deras intresse för läsning. För att kunna 

undersöka förståelsen hos eleverna kan man låta dem skriva recensioner av de böcker de läst. 

De får då svara på frågor om texten och man ser då som lärare om eleverna förstått innehållet 

eller inte. (68-93). 
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5.4 Resurser 
För de elever som har det svårt med läsningen nämner alla de tillfrågade lärarna att de tar 

hjälp av en resurs som får träna extra med dessa elever. Lästräningen sker dagligen med 

resurspedagogen tillsammans med de svaga läsarna. En lärare menar att det är ett måste med 

resurs då man inte varken har tid eller möjlighet att räcka till för alla elever i en klass. Utifrån 

detta kan man slå fast att det därför är en värdefull tillgång att ha möjlighet till resurs i 

klassrummet. Däremot är det viktigt att ha i åtanke att alla inte har den tillgången eller kanske 

inte heller har lika många timmar tilldelade för resurs. Detta grundar sig i ekonomin och alla 

skolor här därmed olika förutsättningar. Om en klass på 14 elever har lika mycket tillgång till 

resurs som en klass på 20+ elever kan det givetvis kännas som en orättvis fördelning. 

   Resultatet visar att tillgången till resurs är väldigt viktig att ha. Utan resurs är det troligen 

svårt att tillgodose alla elevers olika nivå. Den tid som finns läggs förmodligen då på de 

elever som behöver stöd för att ha möjlighet att nå målen vilket leder till att de elever som 

istället behöver extra utmaningar hamnar i skymundan då tiden inte räcker till. 

 

5.5 Kommunala bestämmelser 
Låt mig återkomma till individanpassningen. För läraren i förskoleklass som har en 

kommunal bestämmelse att rätta sig efter, att arbeta utifrån Bornholmsmodellen, är det inte 

lätt att utöva individanpassning. Hen problematiserar just nivåskillnaden hos eleverna och att 

Bornholmsmodellen inte passar alla. Då det sista steget i Bornholmsmodellen är språklekarna 

med kategorin bokstävernas värld – påväg mot riktig läsning (Lundberg 2007:22) kan man 

dra slutsatsen att man utgår från att barnen inte kan läsa när de kommer till förskoleklass. Med 

utgångspunkt i den tankegången kan man slå fast vid att Bornholmsmodellen blir för enkel för 

de barn som kommer till förskoleklass och redan kan läsa. Därför kan det finnas en risk med 

att traggla alla steg i Bornholmsmodellen med de elever som redan kan läsa då de kan tröttna 

på det och känna att skolan är tråkig då det är för lätt. De måste få känna utmaningar för att 

kunna fortsätta utvecklas. Detta framhåller också läraren i förskoleklass, som redovisat att hen 

blandar in andra metoder också för att det ska passa alla individer, i strid mot kommunens 

beslut och riktlinjer. Ytterligare en kommunal bestämmelse är att sätta in First step på 

vårterminen i ettan för de elever som inte knäckt läskoden. Det krävs dock ett samarbete med 

hemmen och vårdnadshavarna så att man hjälps åt att träna med barnet. I alla familjer finns 

det tyvärr inte den stöttning och hjälp hemifrån som man önskar skulle finnas vilket är av vikt 

att komma ihåg när man utformar ett ”program” där man ”måste” ha ett samarbete med 
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vårdnadshavarna.  

   Lgr 11 (Skolverket 2011:8) har tydligt utformade riktlinjer om att skolan ska vara 

individanpassad, vilket också Kullberg (2006:134) poängterar då hon säger att eleverna ska 

vara grunden för undervisningen. Kommunens beslut om metodanvändandet i förskoleklass 

strider då mot Skolverkets princip om att individanpassa undervisningen.  

 

5.6 Samhällets och läroplanernas förändring 
Att det har blivit en individanpassad undervisning som styr i dagens samhälle är ingen slump. 

Då undervisningen styrs av läroplanerna så förändras den i takt med att det kommer nya 

läroplaner. Kullberg (2006:132-134) redogör för läroplanshistoria från förr till nu. Lgr62 

präglades av hård struktur då den gamla katederundervisningen levde kvar. Eleverna var 

passiva och läraren stod i centrum som bärare av all kunskap. I Lgr69 började man väva in 

den individualiserade undervisningen men det är först i Lgr80 som hela kunskapssynen ändras 

till att eleverna skulle börja söka sin kunskap och läraren var inte längre förmedlaren av 

kunskap. I dagens läroplan, Lgr11, finns synen på att eleverna ska stå i centrum av 

undervisningen kvar. Skolverket (Lgr11 2011:8) menar att elevernas behov och 

förutsättningar ska ligga till grund för undervisningen så den anpassas till alla elever. Detta 

tycker jag syns tydligt i dagens klassrum då, med stöd i mina resultat, man använder sig av 

olika metoder vid läsinlärning för att det ska passa alla olika individer. 

   Att barn lär sig att läsa allt tidigare i dagens samhälle är intressant att belysa. Liberg 

(2006:18) menar att det har att göra med samhällets förändring och utveckling. Det språkliga 

landskapet har förändrats vilket innebär att barn möter skriftspråket tidigt genom datorer, tv-

spel och medier. Här kan det således ha betydelse att poängtera att man bör ta hänsyn till detta 

när man planerar undervisningen. Många barn kan på grund av ovan nämnda faktorer läsa när 

de kommer till förskoleklass men det är viktigt att komma ihåg att det inte gäller alla barn. 

Därför betonar Skolverket (2007a:22) att man måste känna till elevernas bakgrund och 

erfarenheter. 

 

5.7 Slutsats 
Genom resultatet kan olika slutsatser dras. Att samhället genomgått en förändring från förr till 

nu är tydligt. Detta gäller allt från tidigare möten med skriftspråkliga världar, läroplaner och 

skolans arbetssätt. Givetvis följer läsinlärningsundervisningen också dessa förändringar. 
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Lärarna använder inte en konkret metod utan blandar flera olika. Detta trots att de tillfrågade 

hade olika ålder, erfarenhet och arbetsplatser. Varför en blandning av metoderna används är 

för att nå alla individer i klassrummet. Det syns tydligt hur undervisningen följer Lgr11 och 

dess skrivningar om att nå alla individer genom undervisningen genom att ta hänsyn till alla 

elevers olika bakgrund och erfarenheter. Skolan reformeras alltså i den takt som samhället 

förändras. Skolan har gått från en lärarstyrd undervisning där eleverna varit passiva till en 

skola där eleverna står i centrum av undervisningen. Dessa förändringar vilar på samhällets 

utveckling vilket lett till att synsättet av läsinlärningsmetoderna har vävts samman. Då 

samhället är en ständig pågående process av förändring kan man spekulera i hur den digitala 

utvecklingen kommer att förändra synen på läsinlärning. Läsplattor och appar har redan börjat 

användas i undervisningen och utvecklingen går fort framåt. För att framtidens lärare ska vara 

förberedda på att möta denna digitala värld kommer det att krävas en fortsatt utbildning som 

fokuserar mer och mer på de digitala verktyg som finns att utnyttja. De barn som föds i 

dagens samhälle är uppvuxna med både läsplattor och mobiltelefoner. Man kan därför anse att 

skolan måste börja ta efter samhället och börja använda mer digitala verktyg som barnen 

känner till. Detta leder då kanske också till nya läsinlärningsmetoder och arbetssätt med 

läsinlärningen. 

   Alla tillfrågade lärare arbetar med individanpassning. Betydelsen av att hitta elevernas rätta 

nivå tas upp som en viktig faktor. Lärarnas arbetssätt skiljer sig inte från varandra då samtliga 

utgår från en grundplanering som gäller hela klassen och kompletterar sedan med 

extramaterial som anpassas efter individerna. Därför används flera metoder i undervisningen 

för att nå alla elever i klassrummet. 

   Slutligen bör framhållas att kommunen har ett stort inflytande över hur undervisningen ska 

gå till. Då resultatet visar att resurserna spelar en väldigt viktig roll för läsinlärningen och 

undervisningen borde kommunen satsa mer på att stödja genom att tillföra mer resurser 

istället för att misstro lärarnas professionalitet och besluta om metoder. Resultatet visar att 

alla lärare, även läraren i förskoleklass, blandar metoder och är nöjda med det eftersom de kan 

bedöma elevers behov.  

 

5.8 Vidare forskning 
Utifrån min undersökning anser jag att det finns mer att undersöka som bygger vidare på mitt 

valda undersökningsområde och många intressanta frågeställningar. Att undersöka betydelsen 

av de tillfrågade lärarnas ålder och erfarenheter är en intressant aspekt att ta upp. Det skulle 
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kanske bli skillnad på resultaten om man valde att intervjua nyexaminerade lärare kontra äldre 

lärare med en livslång erfarenhet. Det skulle vara intressant att undersöka om de arbetar på 

liknande sätt med läsinlärningen eller om det skiljer sig beroende på ålder och erfarenheter. 

Då mitt resultat visar att det är bra att arbeta med blandade metoder har det väckt tankar för 

vidare forskning att undersöka hur undervisningen förr i tiden fungerade, när man utgick från 

en av metoderna i undervisningen. Var det svårare att nå alla elever när metoderna var 

uppdelade och man arbetade med ljudmetoden eller helordsmetoden? En annan undersökning 

som vore intressant är att analysera fler förskoleklasslärare i min valda kommun och se hur de 

arbetar med Bornholmsmodellen, om de, som min tillfrågade lärare, blandar in andra metoder 

eller om de endast arbetar med Bornholmsmodellen, alltså ljudmetoden. 

   Ytterligare en frågeställning att bygga vidare på är om resultaten hade sett annorlunda ut om 

undersökningen gjorts i en annan kommun. Då kommunen är med och bestämmer och 

tilldelar pengar och resurser så kanske resultatet sett annorlunda ut om undersökningen 

gjordes i någon annan kommun. 
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