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Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur vi bör arbeta med läs- och 

skrivinlärningen idag. För att söka svar på detta har jag först gjort en genomgång av 

olika läs- och skrivinlärningsmetoder. Sedan har jag tagit del av forskning i ämnet 

samt studerat läroplan för grundskolan och kursplanen i svenska. I resultatdelen har 

jag sammanställt och analyserat vad som sägs om ämnet. Det jag har kommit fram till 

är att forskarna och styrdokumenten till stor del har samma syn på hur skolan bör 

arbeta med läs- och skrivinlärning. Forskarna är överens om att det finns ett 

samband mellan läsinlärning och fonologisk medvetenhet men de är däremot inte 

överens om vilken betydelse den fonologiska medvetenheten har för läsinlärningen 

eller om förståelsen av den kommer efter läsinlärningen.    

 
 
 
__________________________________________________________ 
 
Nyckelord: Fonologisk medvetenhet, läs- och skrivinlärningsmetoder, analytisk 
princip, syntetisk princip, LTG- metoden, läslära, Psykolingvistisk metod, 
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1 Inledning 
Att kunna läsa och skriva är ett måste i vårt samhälle idag. Lär man sig inte läsa blir 

alla ämnen i skolan svåra att klara av. De flesta barn lär sig utan större svårigheter att 

läsa och skriva oavsett vilken metod som används, men alla barn lär sig inte att läsa 

och skriva. 

     Lpo 94 betonar att skolan ska ansvara för att barnen ska kunna behärska det 

svenska språket, de ska kunna läsa och lyssna och uttrycka sig i tal och skrift. Lpo94 

betonar också att skolan ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättning och 

behov. Alla individer är olika och behöver därför olika former av undervisning. Detta 

gör att det kan vara svårt att bara använda sig av en läs- och skrivinlärningsmetod. 

Den metod som man använder sig av kanske passar alla elever utom en, och om så är 

fallet måste vi lärare hitta andra sätt att hjälpa just den eleven. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med mitt arbete är att genom en litteraturstudie söka efter svar på hur 

forskarna anser att skolan bör arbeta med barnens läs- och skrivinlärning idag. Jag 

studerar också vad styrdokumenten säger om detta. De styrdokument jag använder 

mig av är Lpo94 och kursplanen i svenska. 

     För att uppnå mitt syfte har jag valt dessa frågeställningar 

• Hur bör skolan arbeta med läs- och skrivinlärning idag enligt forskning 

och styrdokumenten? 

• Finns det någon oenighet inom forskningen i detta ämne? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Efter detta inledande kapitel följer en forskningsbakgrund där olika lärandeteorier 

och läsinlärningsmetoder presenteras. I metodavsnittet presenteras val av metod 

samt hur datainsamlingen genomfördes. I resultatdelen görs en sammanställning och 

analys av vad forskning, forskare och styrdokumenten säger om ämnet. I 

diskussionsdselen diskuteras resultaten i en avslutande diskussion. I den avslutande 

delen belyses det jag anser skulle vara intressant att forska vidare om. 
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2 Bakgrund 
I forskningsbakgrunden tar jag upp några lärandeteorier samt tre läs- och 

skrivinlärningsmetoder. 

2.1 Lärandeteorier 
Enligt Piaget bygger vi människor upp vår kunskap utifrån de erfarenheter vi har (i 

Stensmo 1994:33). För att vi ska förstå verkligheten använder vi vår inre kunskap 

som ett verktyg och den byggs upp i samspel mellan vår uppfattning och vårt 

förstånd.  

     Piagets syn på kunskap är att vi inte kan överta kunskaper från någon annan utan 

alla måste ta ansvar för sin egen inlärning (i Dysthe 1996:47). Det är endast den som 

ska lära sig som kan göra arbetet menar Piaget (i Dysthe 1996:53-54). Kunskap är 

något man måste bygga upp själv, det är inget vi kan överföra. 

     Vygotskijs syn på inlärning och utveckling är att den avstannar om eleven lämnas 

ensam åt sitt lärande (i Dysthe 1996:55). Vygotskij hävdar att när vi lär oss tala är det 

samma sak som att lära sig tänka. Vidare hävdar han att skolan bara varit intresserad 

av att pröva elevernas kunskaper istället för att se hur eleverna kan utvecklas i sitt 

lärande och detta är något läraren upptäcker när den ser vad eleven kan göra genom 

att den fått vägledning i samarbete med läraren. När lärare och elever arbetar på 

detta sätt befrämjas lärandet anser Vygotskij. 

     Det som skiljer Vygotskijs och Piagets syn åt är lärarens roll i inlärningen (iDysthe 

1996:54). Vygotskij är mer intresserad av samspelet mellan lärare och elever medan 

Piaget inriktar sig på själva eleven. Därmed kan man säga att Vygotskij anser att 

läraren har en viktigare roll för eleven än vad Piaget anser.  

     Deweys (1997:231) syn på kunskapsutveckling är att den kunskap vi först tar till 

oss är den om hur vi ska göra något, t.ex. gå, tala, läsa, skriva, räkna och cykla osv. Vi 

lär genom att göra något, ”learning by doing”. När barn får lära genom att göra 

fysiska aktiviteter t.ex. att lära genom lek är det roligt för dem att gå till skolan 

(Dewey 1997:241). Då blir skolarbetet inte så tungt för dem och att de har lättare för 

att lära sig. När barnen får göra övningar med hjälp av olika fysiska aktiviteter får vi 

engagerade elever menar han och genom att använda sig av detta i undervisningen 

minskar man klyftan för barnen mellan det som sker i skolan och utanför. Dewey 

(1997:242) ville att leken skulle ha en central plats i läroplanen: 
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motivet att ge lek och aktivt arbete en bestämd plats i läroplanen är 

intellektuellt och socialt, och inte grundat på någon tillfällig nyck. Utan inslag 

av lek och arbete går det inte att skapa förutsättningar för effektivt lärande. 

Att förvärva kunskaper är nämligen en produkt av aktiviteter som har ett eget 

syfte, inte bara en skoluppgift. 

2.2 Läsinlärningsmetoder 

Det finns flera läsinlärningsmetoder i Sverige idag och dessa har framkommit genom 

forskning och praktiskt arbete med barn (Ejeman & Molloy 1997:65). Det finns 

direkta olikheter i de olika metoderna både vad gäller själva arbetssättet och 

inlärningen. I LTG- metoden är det helhetssynen som betonas och i den 

psykolingvistiska betonas inlärningsstrukturen som är det specifika för denna metod 

(Ejeman & Molloy 1997:66). Det finns både renodlade och kombinerade metoder. 

Med kombinerad metod menas att man väljer ut speciella delar från olika metoder i 

en väl planerad inlärningsgång. Ejeman & Molloy (1997:66) menar att det är upp till 

varje lärare att välja vilken eller vilka metoder den ska använda sig av. Därför är det 

viktigt att lärare som arbetar med barns läsinlärning har stor kunskap om de metoder 

som finns och används i vårt land. Inte förrän läraren har kunskap om detta kan den 

välja och kombinera metoder.  

     Med den syntetiska principen i läsinlärning utgår man från delarna i ordet 

(Ejeman & Molloy 1997:70). Denna metod kallas även för ljudningsmetoden. Med 

denna metod lär sig barnen läsa genom att ljuda ihop stavelser, ljud eller bokstäver 

till ord. I den traditionella metoden utgår man alltså från de enskilda ljuden (Ejeman 

& Molloy 1997:67). 

     I den analytiska principen gör man tvärtemot och utgår från ordet, fraser eller 

satser. Det är den hela meningen som är det viktiga (Ejeman & Molloy 1997:71). När 

barnet har fått kännedom om ordet kan man genom analys komma fram till språkets 

beståndsdelar. I en analytisk metod är det förståelsen man utgår från och baserar 

undervisningen på (Ejeman & Molloy 1997:67). 

2.2.2 LTG-metoden  

Läsning på talets grund bygger på både analytiska och syntetiska principer, men 

övervägande på det analytiska arbetssättet (Ejeman & Molloy 1997:74-79). LTG-

metoden hör till den metod som kallas kombinerad metod och den är utarbetad av 

Ulrika Leimar och hennes bok ”Läsning på talets grund” som utkom 1974. Forskare 

och pedagoger som Carroll, Bruner, Bernstein, Freire och Vygotskij gav henne 
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språkpsykologiska och pedagogiska argument för att anpassa läs- och 

skrivundervisningen efter vad man faktiskt vet om hur barns språkliga begrepp 

utvecklas. 

     I LTG-metoden utgår man från barnets intressen, erfarenheter och de språk de 

talar vid läsinlärningen. Till de första läsövningarna barnen ska göra kan man t.ex. 

använda sig av en bild som barnet har ritat där barnet bestämmer sammanhanget till 

bilden och pedagogen skriver. Barnet får då större förståelse för att det de säger kan 

förmedlas med skrift. Barnet får sedan skriva av lärarens text och när detta sker ska 

läraren sitta bredvid barnet. När läraren sitter med barnet kan den också påminna 

barnet om var man börjar skriva och läsa. Sedan ska läraren och barnet hjälpas åt att 

läsa den skrivna texten. Barnet och läraren ska samtala om olika ord, meningar och 

ljud i texten. Man ställer frågor som var hörs det här ljudet i ordet? och hur många 

ljud är det i ordet? 

2.2.2.1 De fem faserna enligt LTG-metoden 

I LTG-metoden talar man om de fem faserna som är: 1. Samtalsfas, 2. 

Dikteringsfas,3. Laborationsfas, 4. Återläsningsfas, 5. Efterbehandlingsfas (Ejeman & 

Molloy 1997:76). De tre första faserna ska ske i grupp och det ska vara minst sju barn 

i grupperna eftersom att barn med olika förutsättningar ska samtala med varandra. 

1. Samtalsfasen 

I samtalsfasen ska man utgå från barns erfarenheter och därför är det viktigt att 

undervisningen sker genom att eleverna får tala med varandra (Ejeman & Molloy 

1997:76). Lärarens syfte med samtalet är att få fram ett textmaterial som ska utgå 

från barnens gemensamma upplevelser. Syftet med ett gemensamt textmaterial är att 

barnen ska vara bekanta med sina egna ord och begrepp eftersom de ska jämföra de 

ord de har sagt med den skrivna texten. I LTG-metodiken är samtalsfasen den 

viktigaste. 

2. Dikteringsfasen 

I dikteringsfasen ska gruppen genom diskussion komma fram till vad läraren ska 

skriva på blädderblocket (Ejeman & Molloy 1997:77). När barn börjar skriva är det 

inte en självklarhet att det ska vara mellanrum mellan orden och det är inte heller en 

självklarhet för barnen att de skrivna symboler de ser är deras uttalade ord. I 

dikteringsfasen ges barnen tillfälle att granska relationen mellan tal- och 

skriftspråket när de tar del i försöken att dela av/in den talade meningsdelen i ord 

och de olika ljud som förekommer i orden och det är detta som sker när barnen ljudar 
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det läraren har skrivit. När läraren har ljudat de skrivna orden för dem och med dem 

är det viktigt att uttala orden med en naturlig intonation. Detta är något som läraren 

inte får missa eftersom intonationen är av stor betydelse för språkförståelsen. 

3. Laborationsfasen  

När man sedan går vidare till laborationsfasen från dikteringsfasen bör det vara ett 

par dagar mellan dem med anledning av att det är bra om barnen får tid till att 

glömma och att minnas (Ejeman & Molloy 1997:77-78). I laborationsfasen ska barnen 

undervisas så att de tar till sig de begrepp som är ett måste för att kunna lära sig att 

läsa. När läraren väljer uppgifter till dessa tillfällen är det viktigt att den utgår från 

den utvecklingsnivå barnen befinner sig på. En lärare som använder sig av LTG-

metoden ska vara väl insatt i den traditionella läsinlärningsmetoden och ha denna 

metod som utgångspunkt när de ska utföra de metodiska detaljerna. Läraren måste 

känna tillit till barnens förmåga att lära in. När läraren gör det märker hon att de 

flesta moment som ägnas mycket tid till i den vanliga klassiska läsinlärningsmetoden, 

d.v.s. där man använder sig av läsebok i läsinlärningen, inte behöver bearbetas av den 

anledning att detta är något barnen lär sig ändå utan lärarens insatser. Läraren börjar 

med att fundera på vilka moment den ska ta upp och sedan förbereder hon 

laborationerna. Det som är viktigt att tänka på är vilka ord som finns i barnens 

gemensamma text och på vilken nivå klassen befinner sig. Läraren förbereder sedan 

övningarna genom att texta både hela meningar, ord, ändelser eller enstaka bokstäver 

på pappersremsor som går att klippa eller vika och använda dem till de olika 

språkövningarna som skall genomföras. Den första övningen inleds med att läsa den 

gemensamt skrivna texten som läraren har textat på blädderblocket. Texten är känd 

för barnen och en del av barnen kan läsa medan andra följer med men upplever att de 

kan läsa. Några av barnen läser vissa ord och har börjat förstå sambandet mellan 

grafem och fonem. Med grafem menas de tecken som symboliserar olika ljud 

(bokstäverna) och fonem är den minsta betydelseskiljande grundenheten i språket 

(ljudet) (Ejeman & Molloy 1997:57). Läraren ger sedan barnen olika uppgifter från 

pappersremsorna som de får försöka att klara av (Ejeman & Molloy 1997:77-78). 

Uppgiften barnet får kan t.ex. vara att hitta en mening, enstaka ord eller bokstäver. 

Dessa övningar ska göras gemensamt och barnen ska stötta och hjälpa varandra och 

läraren ställer öppna frågor till barnen för att hjälpa dem när de gemensamt ska 

försöka knäcka bokstavskoden. 
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4. Återläsningsfasen 

I återläsningsfasen ska varje barn läsa texten enskilt med läraren (Ejeman & Molloy 

1997:78). Texten har då skrivits ut på dator och alla barn får ett eget exemplar av den. 

Det bästa för läraren är att låta de barn som läser bäst börja för att läraren ska få mer 

tid över att hjälpa dem som behöver mer tid. Läraren stryker under de ord som 

barnet läst själv på barnets blad. Läraren ska även stryka under de ord som behöver 

övas mera. Även eleverna kan få stryka under ord som de själva väljer, t.ex. ord som 

de tycker om eller ord som de tycker är svåra eller egenskapsord. De barn som kan 

läsa själva kan läsa de andra gruppernas texter och de kan även skriva texter åt 

varandra. De barn som kommit längre i sin läsutveckling kan arbeta med ordens olika 

böjningsformer eller ljudstridigt stavade ord som förekommer i den gemensamma 

texten. Barnen som bara klarar att läsa ut de enklaste orden i texten fortsätter att 

arbeta med de ord läraren har strukit under.  

5. Efterbehandlingsfasen 

I efterbehandlingsfasen ska eleverna börja arbeta med de understrukna orden direkt 

efter återläsningsfasen (Ejeman & Molloy 1997:78-79). Eleverna skriver de ord som 

läraren har strukit under på ett kort. Varje elev har sin egen ordsamlingslåda där den 

förvarar dessa kort när alla övningar är klara. Inom några dagar ska eleven läsa de 

ord som den skrivit på korten för läraren. Eleven ska även ljuda orden så att läraren 

kan kontrollera att eleven inte stavar orden istället för att ljuda dem. När läraren 

anser att eleven är klar med sitt ord från kortet får den stoppa kortet i sin 

ordsamlingslåda som är ordnad i alfabetisk ordning. Eleverna har en bokstavsbok i 

vilken de får skriva in en bokstav när läraren anser att de kan den, dvs. när barnet 

både kan ljuda och skriva bokstaven. Elevernas bokstavsböcker står uppställda i 

bokstavsordning i klassrummet. De gemena bokstäverna är textade på flikar i den och 

eleverna får med hjälp av flikarna leta rätt på var de ska skriva bokstaven och där ska 

de skriva både den versala och gemena bokstaven. Många av barnen kan redan ett 

stort antal av bokstäverna när de börjar skolan och får de arbeta både i grupp och 

individuellt med att läsa och att arbeta med bokstäverna så kommer de att snabbt 

lära sig flera bokstäver. 

     Barnen kommer också att vilja lära sig skriva när de lärt sig läsa och det är viktigt 

att låta dem göra det (Ejeman & Molloy 1997:78-79). I klassrummet ska det finnas 

bokstäver uppsatta på en vägg och på dessa bilder ska skrivriktningen vara markerad 

med pilar för att hjälpa barnen när de ska göra sina övningar. Bilderna med 
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bokstäverna ska vara inlagda i plastfickor med anledning av att barnen då kan 

använda en vattenlöslig penna och utföra spårningen på dessa och sedan tvätta bort 

det. Anledningen till att barnen ska spåra bokstäverna är att de ska minnas 

bokstavens form efter spårningen. Barnen ska givetvis också ha tillgång till att läsa 

böcker utöver de genensamt skrivna texterna.  

     I LTG-metoden börjar barnen skriva samtidigt som de lär sig läsa (Ejeman & 

Molloy 1997:78-79). De får producera egna texter och händelsebilder innan de har 

lärt sig att forma bokstäverna. Barnen brukar även ha egna händelseböcker där de 

skriver och ritar om sådant som intresserar dem. I LTG-metoden får barnen skriva 

till både sina klasskamrater och sina föräldrar. Det som är viktigt i denna metod är att 

barnen lär sig förstå att man med skrift säger något. En lärare som arbetar efter LTG-

metoden utgår från barnens intressen men den måste ändå ha en klar uppbyggnad 

och strategi för hur den ska planera och utföra arbetet med barnen. I LTG-metoden 

är det den språkliga kommunikationen som är det centrala för barnens utveckling. 

Den språkliga kommunikationen får barnen genom att läsa, lyssna, tala och skriva. 

2.2.3 Den psykolingvistiska metoden 

Den psykolingvistiska metoden är framarbetad av Maja Witting och den började ta 

sin form redan i slutet på 1940-talet, men hennes tanke var inte att skapa en metod, 

utan att hennes elever skulle lära sig läsa och skriva (Ejeman & Molloy 1997:80-87). 

Det tog drygt tio år att utveckla metoden som hon utförde i samarbete med eleverna. 

Sedan mitten på 1980-talet kallas metoden Wittingmetoden. Wittingmetoden riktar 

sig till två olika områden; en av dem är nyinlärning och den andra är ominlärning. 

Med nyinlärning menas, de som lär sig skriva och läsa första gången och ominlärning 

riktar sig till dem som har läs- och skrivsvårigheter och måste börja om med 

inlärningen. En väldigt viktig del i metoden är elevernas eget ansvar till inlärningen 

och därför börjar övningarna med att eleverna ska ta eget ansvar. 

     Grunden till läs- och skrivinlärning är språkljuden och inte bokstäverna enligt 

denna metod (Ejeman & Molloy 1997:80-81). Det är alltså hur det låter när vi talar 

som är det centrala och bokstäverna är symboler för detta och det är detta eleverna 

måste lära sig. Eleverna får därför arbeta med övningar som gör dem medvetna om 

språkljudet och när de klarar detta är det dags att introducera bokstäverna som de 

sedan får sammankoppla till ljudet. En annan viktig del är att arbeta med elevernas 

verklighetsuppfattning och därför ska övningarna utgå från barnens intressen, 

nyfikenhet och lust. Metoden är framarbetad med elever med läs- och 
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skrivsvårigheter och därför är också metoden utvecklad efter elevernas egna 

önskemål. Dessa elever med svårigheter ville inte arbeta med hela meningar, ord och 

text utan deras önskan var istället att få ljuda ihop enkla vokaler och konsonanter 

utan att de behövde ha ett innehåll. 

     I denna metod blir elevernas uppgift att undersöka om de olika kombinationerna 

är ord (Ejeman & Molloy 1997:81). Vidare får de arbeta med att se om de kan bygga 

ut orden till andra eller riktiga ord. Detta görs med flera elever samtidigt för att få ett 

givande samtal om de olika orden de har kommit fram till. Genom att låta eleverna 

arbeta på detta sätt kan de i sin egen takt träna på att ljuda ihop bokstäverna för att 

sedan fundera över om det de kom fram till är något ord som är bekant för dem och 

sedan fundera vidare över om detta kan leda till något annat ord. Det är oftast endast 

två till tre bokstäver som de ska ljuda ihop, t.ex. ord som av, al, os, hal osv. Dessa 

kombinationer kallas innehållsneutrala språkstrukturer. Detta material har två 

viktiga punkter att utgå ifrån. Det ena är språkstrukturer vilket har med språkets 

strukturella uppbyggnad att göra och det andra är innehållsneutrala och med det 

menas att när eleverna upptäcker orden eller delar av dem får de en 

innehållsanknytning till dem. 

     Efter sammanljudningsövningarna får eleverna fortsätta med avlyssningsskrivning 

(Ejeman & Molloy 1997:82). Denna övning går ut på att eleverna ska lyssna på olika 

språkljud och försöka minnas dem och upprepa dem; därefter ska de skriva ned de 

bokstäver som symboliserar ljuden och sedan kontrollera om detta motsvarade det de 

hade tänkt. 

     Det finns två olika delar i läsprocessen vilka är symbolfunktion och förståelse 

(Ejeman & Molloy 1997:82). Med symbolfunktion menas att man lär sig ljuda 

bokstäverna till språkljud i den rätta läsriktningen och med förståelse menas att 

eleven förstår att det de läser har ett innehåll. När det gäller skrivprocessen finns det 

också två delar och dessa delar går hand i hand med läsprocessens delar. En av 

delarna i skrivprocessen kallas symbolfunktion och detta innebär att när eleven 

skriver väljer den de bokstäver som motsvarar de språkljud eleven hör. Nästa del 

kallas innehållsskapande och det är när eleverna förstår att det som skrivs har ett 

budskap.  

2.2.3.1 De tre olika delarna i det praktiska arbetet 

I Wittingmetodens praktiska del börjar eleverna med övningar som tränar eleverna 

på att ta eget ansvar för sin inlärning, språkljudsmedvetenhet och 
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verklighetsuppfattning (Ejeman & Molloy 1997:83). Därefter börjar eleverna arbeta 

med den så kallade riktiga läs- och skrivinlärningen och med det menas att eleverna 

börjar träna på att lära in symbolerna och ljuda samman bokstäverna med 

avlyssningsskrivning och de innehållsneutrala språkstrukturerna som arbetsmaterial. 

När eleverna klarar dessa moment, dvs. läser utan problem och klarar av att stava de 

ljudenliga lätta orden går man vidare till att låta eleverna arbeta med de ljudstridiga 

orden.  

1.Förberedelsearbetet  

I förberedelsearbetet är syftet att eleverna ska lära sig arbeta självständigt och få 

känna att de klarar av att utföra en uppgift på egen hand (Ejeman & Molloy 1997:83-

84). Genom att eleverna får träna på att ta eget ansvar över sin inlärning ska de också 

ta ansvar för att känna efter om de kan den övning de har utfört eller om de behöver 

träna mer på den. Dessa övningar ska vara sådana som eleven själv har föreslagit och 

som de känner att de kan utföra på egen hand. I förberedelsearbetet ingår det två 

viktiga övningar; den ena är att bli språkljudsmedveten och den andra är att skaffa 

och förse sig med erfarenheter. Det är viktigt att eleverna får tillfälle till att upptäcka 

att det språk vi talar innehåller språkljud och det är detta som är syftet med 

språkljudsövningarna. 

     Men innan de börjar med dessa övningar får eleverna lyssna på alla möjliga ljud 

som finns i deras omgivning och sedan försöka beskriva ljuden med ord (Ejeman & 

Molloy 1997:83-84). När eleverna förstår att de kan höra hur ord låter kan de försöka 

hitta rimord eller laborera med orden på olika vis. Nästa övning bygger på att 

eleverna ska skaffa sig en god läsförståelseupplevelse för att även sedan kunna 

uttrycka sig väl i tal och skrift och med inlevelse i det de gör. Övningarna som 

eleverna utför ska vara uppbyggda på så sätt att eleverna vid många olika tillfällen får 

uppleva det som händer och sker i deras omgivning och med detta menas att eleverna 

ska få beskriva, iaktta, sortera, jämföra osv. och sedan är det viktigt att eleverna får 

samtala om de upptäckter de gör.  

2.Den egentliga läs- och skrivinlärningen 

I den egentliga läs- och skrivinlärningen är det symbolinlärningen eleverna ska börja 

arbeta med (Ejeman & Molloy 1997:84-85). När eleverna har blivit fonologiskt 

medvetna har de fått förståelse för skriftspråkets syfte och att språkljuden betecknas 

av olika bokstäver. I förberedelsearbetet har eleverna redan lärt sig att lyssna på 

talspråkets ljud och detta medför nu att eleverna klarar av att lyssna och söka efter ett 
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enskilt ljud när de läser eller lyssnar på en text. Eleverna kan alltså endera 

koncentrera sig på textens innehåll eller enbart söka efter ett visst språkljud när de 

blivit fonologiskt medvetna. Eleverna får nu träna på att kombinera ljuden med de 

rätta bokstäverna och de får även lägga ner mycket arbete på att forma symboler 

ordentligt så att inte symbolerna förväxlas med varandra. För att eleverna ska 

utveckla detta på ett bra sätt tar man hjälp av både drama och bild utöver de olika 

språkövningarna. Till detta hör också avlyssningsskrivning som en viktig del i arbetet. 

När eleverna har lärt sig vokalljuden och dess symboler inklusive L-ljudet och dess 

symbol kan de börja med sammanljudsövningar. Av sammanljudsövningarna finns 

det två varianter; den ena ska hjälpa eleverna med att förstå vilken tanke som finns 

bakom sammanljudandet och den andra varianten ska hjälpa eleverna med att få flyt 

i sammanljudningen så att detta blir en självklarhet. När de sedan kan detta kan de 

istället koncentrera sig på textens innehåll. Viktigt i detta arbete är att eleverna 

förstår vad de gör och att de måste öva för att nå framgång. 

3. Avlyssningsskrivning 

Avlyssningsskrivningen är ett av det viktigaste momentet i metodarbetet eftersom 

den ska utgå från de språkljud eleverna kan och har tagit till sig (Ejeman & Molloy 

1997:85-87). Avlyssningsskrivningen innebär att läraren uttalar en språkstruktur för 

eleverna som de sedan ska upprepa och utforma ljuden på ett tydligt sätt. Eleverna 

ska noga fundera över språkljudsintrycket som läraren uttalade och de ska sedan 

skriva ned den bokstavskombination som de anser stämmer överens med de 

språkljudsintryck läraren uttalade. Vidare ska de granska kombinationen de gjort för 

att se om det motsvarar språkljudskombinationen. I detta moment krävs det att både 

elever och lärare tar ansvar över sina uppgifter och att alla förstår vad de ska göra. 

Lärarens roll är att förklara hur de olika momenten i avlyssningsskrivningen går till 

och varför eleverna måste ta ansvar för sin egen inlärning. 

     Efter dessa övningar kan eleverna få till uppgift att granska en spalt med olika 

språkstrukturer (Ejeman & Molloy 1997:85-87). Språkstrukturerna kan t.ex. vara 

bokstavskombinationer som is, ås, ös, ys, us osv. Eleverna ska utgå från sina 

erfarenheter när de gör detta och de flesta elever känner igen ordet is och en och 

annan av dem kanske orden ås och ös men ys, us osv. låter inte som några bekanta 

ord. Eleverna får sedan arbeta vidare med att se om de kan skapa nya ord av 

kombinationerna. Här är det också viktigt att låta eleverna tala, beskriva och förklara 

om orden när de ska bearbeta dem. Detta arbete som eleverna utför kallas fritt 
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associerande. När eleverna får arbeta med de ord som de har upptäckt är det lättare 

för dem att tala om dem samt att lyssna på vad de andra eleverna har att säga om de 

ord de har upptäckt. Genom att eleverna får arbeta på detta sätt stimuleras de till att 

fortsätta utveckla sin nyfikenhet och till att lära sig mer och deras förhållande till 

läsning och skrivning blir allt säkrare och bättre. 

     Efter arbetet med de innehållsneutrala språkstrukturerna när eleverna ska 

fortsätta att utveckla sitt läsande är det viktigt att de läser skönlitteratur och 

faktaböcker men undviker att läsa färdiga läsläror eftersom dessa oftast inte har den 

litterära kvalitén som de behöver (Ejeman & Molloy 1997:85-87). Eleverna ska också 

läsa dagstidningar för att de ska hålla sig underrättade om det som händer och sker 

runt omkring oss. I arbetet med de innehållsneutrala språkstrukturerna utvecklas 

deras skrivande och de lär sig använda och välja olika språkliga uttryck när de vill 

beskriva något. I avlyssningsskrivningen har de övat på att stava de ljudenliga orden 

och de har blivit allt säkrare på det. När de sedan fortsätter arbetet med att bygga nya 

kombinationer har de en förståelse för att de till en början inte kan stava eller skriva 

allt och detta är också en del i processen att förstå vad de klarar och vad de inte klarar 

och avstå från att skriva det de inte är säkra på. I den fria skrivningen är det lärarens 

uppgift att hjälpa dem med stavningen. När eleverna sedan arbetar vidare med nästa 

avsnitt som är stavning av ljudstridiga ord tar de hjälp av de språkliga erfarenheter de 

har skaffat sig i övningarna med de innehållsneutrala språkstrukturerna samt det de 

har läst och skrivit.  

2.2.4 Kombinerad metod kopplad till en läslära 

I den kombinerade metoden används olika läsläror och de flesta av dem tar upp delar 

av både syntetiskt och analytiskt slag (Ejeman & Molloy 1997:87-92). De olika 

läslärorna kan t.ex. bland annat byggas upp av ljudinlärning medan några andra går 

från helheten till delarna och vissa är bara avsedda som en ren läsebok. Det som de 

olika läslärorna har gemensamt är att texterna är sammansatta av enkla ord och är 

ljudenligt stavade. En del ord lär också eleverna in som färdiga ordbilder. En läslära 

kan bestå av flera böcker och det kan även finnas arbetsböcker och annat 

arbetsmaterial till den, t.ex. bildkort, spel, ljud- och bildband samt även en 

lärarhandledning. I många av läslärorna går skrivning och läsning hand i hand. I 

vissa av läslärorna utgår man ifrån att arbeta systematiskt med skrivningen; eleverna 

får då lära sig något utantill och sedan skriva det. Här kan man också använda sig av 
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LTG-metoden då eleverna får skriva egna texter redan från start trots att de inte har 

lärt sig att forma bokstäverna på rätt sätt.  

2.2.4.1 Nio viktiga delar i den kombinerade metoden 

1. Läsmaterial 

Läsmaterialet är viktigt när det gäller läsinlärningen; innehållet ska vara verkligt och 

det ska utgå från barnens erfarenheter så att barnen känner igen sig i den när de läser 

(Ejeman & Molloy 1997:88). Innehållet i läslärorna ska gärna handla om relationer 

och olika familjebildningar. För barnen är det också viktigt att text och bild känns 

äkta. Bilderna i läseböckerna är av stor betydelse eftersom dessa ofta leder till 

givande och intressanta samtal med barnen vilket är bra för barnens utveckling, både 

när det gäller att tala, lyssna och förstå. En bra läslära ska vara en bra och intressant 

barnbok och den ska vara upplagd på så vis att den är ett bra och fungerande verktyg 

i läsinlärningen. En läslära ska ge eleverna motivation till att vilja lära sig läsa men 

det betonas också att läsläran endast är ett verktyg och att det är lärarens roll som är 

det viktigaste i undervisningen. Upplägget och materialet ska ge läraren stöd och 

hjälp till att eleverna ska utveckla en god läsfärdighet samt till att få eleverna att tycka 

om läsning. 

2. Egentlig läsinlärning  

Oavsett vilken läsinlärningsmetod eller läslära som används i undervisningen måste 

läraren ta hänsyn till att barn lär sig på olika sätt (Ejeman & Molloy 1997:88-89). En 

del barn behöver se det de ska lära sig, vissa barn lär sig bättre om de får höra och en 

del behöver känna och se det de ska lära sig. Den analytiska metoden är den som 

överväger i den kombinerade metoden men man för in delar från den syntetiska 

metoden i den. Detta innebär också att man i denna metod utgår från helheten till 

delarna. Barnet ska först se hela ordet och dess längd innan den försöker att 

sammanljuda det, till skillnad från den ljudsyntetiska då barnen först ska lära sig att 

sammanljuda bokstavskombinationer. I denna metod ska barnen läsa med naturlig 

intonation direkt om det är ett ord som de kan men läraren ska utföra kontroller med 

barnen för att se om de kan analysera och ljuda de ord som de läser direkt. I den 

kombinerade metoden poängteras också att sammanljudningstekniken är viktig men 

också andra delar som språkljudsanalys och kombinationen av bokstäverna och dess 

språkljud där barnen utgår från kända ord som de vill arbeta med eller t.ex. sina 

namn. Detta arbete underlättar också för barnen när de ska lära sig nya ord. I denna 
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metod får barnen utgå från sina erfarenheter när de ska upptäcka och lära sig nya 

saker. 

3. Naturlig ordbild 

I den kombinerade metoden får eleverna lära sig de versala och gemena bokstäverna 

samtidigt (Ejeman & Molloy 1997:89). Tanken med det är att de ska bli säkra på 

språkljudet och dess bokstäver oavsett om ordet är skrivet med gemener eller versaler 

och detta ska också påverka eleverna till att få en naturlig ordbild av ordet det läser. 

Genom detta arbetssätt minskas också risken för att eleverna ska blanda gemener och 

versaler när de skriver och får lära sig på detta sätt från början. Det som anses väldigt 

viktigt i denna metod är just att barnen ska lära sig att se den naturliga ordbilden för 

att om barnet har lärt sig en felaktig ordbild kan detta bidra till att barnet får 

lässvårigheter. 

4. Meningsfull läsning 

Läsningen ska vara meningsfull för barnen för att de ska bli motiverade och detta 

innebär att de barnen läser ska förmedla något och få dem att vilja fortsätta läsa 

(Ejeman & Molloy 1997:89). Till en början är texten väldigt enkelt formulerad i 

läsläran och när barnen tycker att texten är enkel att läsa och märker att de gör 

framsteg i läsningen stimuleras de till att vilja läsa mer. Utöver läsläran ska barnen 

ha tillgång till annat bild- och textmaterial och det är viktigt att läraren ofta har 

högläsning och berättar för dem, samt att det ges tid till samtala med dem. När 

barnen får arbeta på detta sätt ökar deras läs- och ordförståelse.  

5. Några viktiga detaljer  

I läsläran ingår det bokstäver i den systematiska lästräningen som barnen ska lära sig 

och dessa bokstäver skiljer sig från varandra både till utseende och ljudmässigt 

(Ejeman & Molloy 1997:89-90). Syftet med detta är att barnen ska få möjlighet att 

koncentrera sig på ett ljud och en bokstav innan ett liknande ljud och bokstav ska 

läras in. Barnen ska till exempel inte lära sig ljudet och bokstaven p och b samtidigt 

eller med för kort tid emellan. Barnen ska heller inte lära in ord med 

dubbelkonsonant där de kan förväxla ord med en konsonant samtidigt t.ex. i ord som 

tak, väg, tack och vägg utan de ska först vara väl bekanta med ordet med en 

konsonant. När de sedan ska lära in ordet med dubbelkonsonant ska man koppla 

ordet till en bild. Anledningen att man ska koppla ordet till en bild är att man ska 

stärka anknytningen ord-begrepp-stavning. De texter eleverna ska läsa ska vara 

uppbyggda på så sätt att orden i texten upprepas vid flertal tillfällen och att ord i 
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andra texter de har läst återkommer i den nya texten. När eleverna börjar läsa är det 

viktigt att orden har en enkel struktur, ord med en konsonant och en lång vokal eller 

med en lång vokal och två konsonanter, t.ex. ord som sa och vas. 

6. Om organisation och arbetssätt 

I den kombinerade läsinlärningsmetoden är det viktigt att klassrummet är väl 

planerat så att barnen kan arbeta i sin egen takt (Ejeman & Molloy 1997:90). Barnen 

ska kunna röra sig fritt i klassrummet utan att de som arbetar blir störda och därför 

ska också allt material som barnen behöver förvaras lättåtkomligt. Det är lärarens 

uppgift att utarbeta ett bra och enkelt arbetsschema till barnen. Arbetsschemat kan 

läraren med fördel göra med hjälp av bilder för att förenkla det för barnen men 

givetvis måste läraren noggrant gå igenom vad bilderna betyder så att barnen är väl 

införstådda med det. Det ska också finnas möjlighet för de barn som behöver att 

spåra bokstaven, skriva i sand, skriva eller måla på tavlan eller texta bokstaven med 

den tryckta bokstaven under och till det behövs ett tunt papper så att bokstaven 

under syns igenom. När barnen har kommit in i de här rutinerna blir det också 

arbetsro i klassrummet vilket ger läraren möjlighet att hjälpa dem som behöver och 

den får även tid till att följa upp arbetet med eleverna. 

7. Förslag till presentation av bokstavsljud  

Läraren kan använda sig av ett varierat arbetssätt när den ska presentera ett 

bokstavsljud (Ejeman & Molloy 1997:90-91). Presentationen av ljudet kan ske både 

individuellt och i grupp och om läraren väljer att göra presentationen på olika sätt 

ökar barnens nyfikenhet. Det finns också mycket som barnen kan göra gemensamt 

här innan de arbetar i sitt arbetsschema. När barnen läser från bilder bör läraren ta 

upp de olika förslag barnen ger exempel på, t.ex. ros-blomma, os-stekpanna. 

Anledningen till att läraren ska ta upp förslagen är dels att det ökar barnens 

ordkunskap, dels att det ger dem övning i synonymbildning. Det är dock viktigt att 

inte tappa fokus på det aktuella ordet, t.ex. om det var ordet ros de talade om först. 

8. Om uppgifter till läsmoment och lästexter 

Barnen bör få arbeta med texterna de möter på olika sätt som t.ex. åskådliggöra 

texter, ord och bilder i rörelse (Ejeman & Molloy 1997:91). Barnen bör också ges 

tillfälle till att måla, berätta fritt eller göra en teater av texten. När barnen har blivit 

säkrare på läsningen kan deras arbete varieras genom att de får mer inflytande över 

vilka uppgifter de vill arbeta med. Arbetsschemat kan då bestå av vissa uppgifter som 

alla ska göra och vissa uppgifter kan ge barnen en valfrihet att välja. 
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9. Om fortsatt lästräning 

När eleverna är klara med inlärningen av bokstäver och ljudstridiga ord är det viktigt 

att fortsätta med läsningen (Ejeman & Molloy 1997:91-92). Därför måste det finnas 

många olika böcker att välja på för barnen. När barnen har knäckt läskoden ska de 

ges möjlighet till att dagligen läsa och skriva och barnen ska få tillfälle till att samtala 

med både varandra och lärare.  
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3 Metod och material 
Metoden som har använts är en litteraturstudie och genom att studera, sammanställa 

och analysera forskning, litteratur och skriftliga källor besvaras frågorna. Enligt 

Denscombe (2000:187-188) kan skriftliga källor vara det egentliga objektet i 

undersökningen istället för att vara ett införande till forskningen. Forskaren ska 

använda sig av tidskrifter och böcker som utgångspunkt till litteraturstudien. 

Forskaren måste värdera skriftens tillförlitlighet när han studerar den. Denscombe 

(2000:198) hävdar också vikten av att kontrollera att de skriftliga källorna är äkta. 

Något som kan vara bra att undersöka menar han är i vilket syfte dessa har skrivits, 

vem som har skrivit och när. Stukát (2005:53) säger att forskaren kan söka 

information genom att göra textanalyser, t.ex. av läromedel. Forskaren kan även 

jämföra och analysera flera texter med varandra menar han och detta kallas då för en 

komparativ studie. Stukát påpekar också att när forskaren gör en sådan studie räcker 

det inte med att han förklarar textens innehåll utan det viktiga är att förklara de 

skillnader som finns i texterna. Forskaren ska besvara varför texterna är olika och på 

vilket sätt. Dessa analyser kan ge intressanta iakttagelser inte minst för lärare, bland 

annat för att de kan visa hur snabbt kunnandet inom ett ämne kan förändras. 

     För att finna information till min undersökning bestämde jag mig för att göra en 

litteraturstudie. Anledningen till att jag valde att göra en litteraturstudie är att jag 

ansåg att det passade bäst till min undersökning. Jag har använt mig av Internet för 

att finna så mycket information som möjligt om ämnet och där fann jag framförallt 

intressant litteratur. Jag lånade böcker och dessa har jag studerat och sedan valt ut, 

några böcker hade jag även själv. 

     Det har varit tidskrävande att studera all litteratur och det var heller inte lätt att 

välja ut de jag skulle använda. Denscombe (2000:101-102) menar att forskaren ska 

avgöra vilken av de metoder i praktiken som lämpar sig bäst och inte vilken metod 

som är överlägsen de andra när han ska göra sin undersökning. Forskaren kan 

använda sig av flera metoder för att samla in data och varje metod kan göra så att 

forskaren ser saken ur ett annat perspektiv. Detta gäller säkerligen även i min 

undersökning att jag skulle kunna se resultatet jag kom fram till ur ett annat 

perspektiv om jag hade intervjuat lärare och ställt samma fråga till dem som till 

litteraturen, läroplanen och kursplanen. Denscombe (2000:103) påtalar att det är 

betydelsefullt att samla in data genom att använda flera metoder men att det inte 

alltid är det viktigaste.  

 19



3.3 Validitet och reliabilitet 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet och mätnoggrannhet och detta är detsamma 

som kvaliteten på det man mäter med (Stukát 2005:125). Stukát menar att 

reliabiliteten aldrig blir riktigt bra hur man än mäter, men ju bättre mätinstrument 

man har desto mer tillförlitlig blir reliabiliteten. Denscombe (2000:103) menar att 

validiteten i data ökar om forskaren ser saken ur olika perspektiv. Resultatet blir inte 

för hårt knutet till en viss metod och detta är något som styrker analysen. 

    Genom att utgå ifrån vad läroplanen, kursplanen i svenska och forskarna säger om 

hur läs- och skrivinlärningen bör gå till anser jag att validiteten stärks. En 

litteraturstudie innebär att det bara är mina tolkningar av datainsamlingen som 

framgår i studien, vilket gör att reliabiliteten kan ifrågasättas. 
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4 Resultat  
I resultatdelen sammanställer, analyserar och diskuterar jag vad forskarna säger om 

hur skolan bör arbeta med läs- och skrivinlärning i skolan. Jag jämför det forskarna 

och forskning säger med det som står i utvalda delar av läroplanen för grundskolan 

och kursplanen i svenska. 
4.1 En forskningsöversikt från Skolverket 

Forskning visar att övervägande undervisning som bedrivs i Sverige idag fortfarande 

domineras av formell färdighetsträning i läsning och skrivning, trots att kursplanen i 

svenska och läroplanen betonar vikten av att lärandet ska vara meningsfullt och att 

språkutveckling ska vara knuten till ett innehåll (Skolverket 2007:8). En del 

undervisning bedrivs och utgår emellertid ifrån läroplanen och kursplanen där man 

betonar vikten av innehåll och funktion. Denna undervisning förbättrar enligt 

forskningen alla elevers resultat, såväl pojkars som flickors och elever med utländsk 

bakgrund. 

     Under trettio års tid har Sverige deltagit i flera internationella undersökningar vad 

gäller läsningen och dessa har visat att våra svenska elever är duktiga på att läsa. 

Under 2000-talet kunde man dock se en liten försämring av elevernas läsförmåga. 

Den riskgrupp som tenderar att visa sämst resultat är enligt forskningsresultaten 

pojkar, elever med lågutbildade föräldrar och med brist på böcker hemma samt elever 

med annat modersmål och som har bott i Sverige mindre än fem år. 

Undersökningarna har dock visat att det är pojkarna som har försämrat sitt resultat 

mest.  

     Den senaste forskningen som gjorts i svenska i grundskolans undervisning är 

under perioden 1995 till 2007. Forskningsöversikten har speciellt fokuserat på 

läsande och skrivande i undervisningen och den omfattas till största delen av läs- och 

skrivmiljön i skolan och samspelet kring texter. Forskningsöversikten kan dock inte 

ge ett heltäckande svar på hur undervisningen bedrivs i Sverige eller vilka böcker som 

används mest (s.9). Undersökningarna har visat att barn i förskoleklassen får träning 

i fonologisk medvetenhet. Barnen testas även i fonologisk medvetenhet i samband 

med skolstarten eller i slutet av förskoleklassen. Forskningen visar också att barnen 

har goda erfarenheter av skriftspråklighet redan innan de börjar i skolan men skolan 

tar inte alltid vara på dessa. De flesta lärarna använder sig av olika läs- och 

skrivinlärningsmetoder och blandar dem. Vad gäller bokstavsgenomgången kan detta 
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ske både gemensamt eller att eleverna själva väljer i vilken ordning de vill träna och 

arbeta med bokstäverna. Nästan alla barn har ”knäckt den alfabetiska koden” efter 

första året i skolan och de klarar av att läsa enkla ord. 

     Hur skolan anpassar undervisningen till barnens olika behov kan vara i olika 

former av nivågrupperingar och individualisering. Individualiserat arbetssätt innebär 

oftast att barnen själva får bestämma i vilken takt eller ordning de ska arbeta men att 

alla barn utför samma uppgifter. Barn som är i behov av särskilt stöd får oftast lämna 

klassrummet för att få det stöd de behöver (s.10). Dessa barn får oftast undervisning 

med annat innehåll än de andra i klassen och den är oftast inriktad på formell 

färdighetstränig. Dessa barn får svårt att följa med den övriga klassen i den ordinarie 

undervisningen eftersom de har missat en del av den när de varit borta.  

     Texterna eleverna möter i skolan är oftast i någon form av läroböcker eller sådant 

material som läraren tillverkat. Vanligt förekommande är också att läseböcker 

används till läsinlärningen. Läsningen av skönlitteratur sker genom lärarens 

högläsning eller böcker som eleverna själva läser. Elevernas egen läsning sker oftast 

inte i den ordinarie undervisningen och tillfällen ges sällan till att diskutera 

innehållet i det de läser. I de tidigare åren är det vanligt att eleverna har en bänkbok 

som de själva har valt men i de högre åldrarna förväntas eleverna läsa sina böcker 

hemma vilket speciellt de lässvaga eleverna inte gör.  

     Skolorna får oftast sina böcker levererade i boklådor ifrån kommunernas bibliotek 

och det är bibliotekarien som har valt ut böckerna istället för läraren som är mer 

insatt i vad eleverna är intresserade av. Forskningen visar också att lärarna oftast 

saknar kunskaper om den aktuella barn- och ungdomslitteraturen och 

skönlitteraturen (s.11). Därför utgår de böcker som eleverna får tillgång till att läsa 

ifrån lärarnas erfarenheter om läsning och det utbud skolan har. Det finns emellertid 

också lärare som läser barn- och ungdomslitteratur på fritiden. När eleverna har läst 

böckerna får de oftast svara på frågor till dem eller berätta om boken för läraren eller 

sina kamrater och de kan även få skriva en recension om boken men samtal om själva 

textens innehåll är inte vanligt förekommande. Dessa samtal kan vara svårt att 

genomföra i helklass och skolverkets rapporter visar att sådana samtal bör ske i 

mindre grupper. Sådan undervisningsform är resurskrävande och höga krav ställs 

också på lärarens allmänna kunskaper. 
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     De texter som eleverna själva skriver arbetar de oftast självständigt med och dessa 

texter blir sällan använda i undervisningen eller lästa av andra. Eleverna får oftast 

inte heller någon respons på sina texter som gör att deras skrivande utvecklas.  

     Resultatet av den forskning som gjorts visar att den läsning och skrivning som sker 

i skolan fortfarande domineras av formell färdighetsträning och att den typ av 

undervisning som utgår ifrån elevernas intressen och erfarenheter, där vikt läggs vid 

innehåll och funktion fortfarande inte är vanligt förekommande och speciellt inte i 

undervisningen med barn i behov av särskilt stöd. 

     Enligt Skolverkets rapporter visar forskning som bedrivs om barns 

skriftspråksutveckling att barn redan i tidig ålder före skolstart kan socialiseras in i 

skriftspråket (s.49). För barns tidiga läsning har språklig medvetenhet betydelse. Att 

det även finns ett samband mellan läsningen och den fonologiska medvetenheten är 

forskarna i stort sett överens om, men det de däremot inte är överens om är ifall den 

fonologiska medvetenheten är en förutsättning för att barnen ska lära sig läsa eller 

om förståelsen av denna kommer efter läsinlärningen. Forskningen visar också att 

barn på olika sätt kommer på sambandet mellan ljud och bokstäver. Ett sätt är att 

barn utvecklar fonologisk medvetenhet och läsförmåga genom att skriva och 

experimentera med skriftspråkligheten. 

4.2 Forskares åsikter kring läs- och skrivinlärning 

Wagner (2004:12-13) beskriver den syn hon har på barns läs- och skrivinlärning och 

hur hon arbetar med barns läs- och skrivutveckling. Hon arbetar med LTG-

undervisning så som hon själv har utformat den. Något som kan vara problem för 

elever, speciellt de med särskilda behov, är att skolan har olika kunskapssyn. Hon 

påpekar att många lärare fortfarande arbetar efter den syn på kunskap som 

existerade på 1960- talet trots styrdokumenten vi har och den forskning som har 

bedrivits om lärandet. Wagner menar att om eleverna bara får arbeta med läroböcker 

får de inte använda sig av sina tankar och erfarenheter. I den gamla kunskapssynen 

räckte det med att eleverna klarade proven men förståelsen var inte lika viktig. Denna 

kunskapssyn kallas atomistisk. Vad gäller läsinlärningen enligt denna syn ska man 

utgå från delarna till helheten och inlärningen är detaljstyrd. I denna kunskapssyn är 

det viktigt att eleverna lär sig att varje bokstav har ett ljud och mycket tid ägnas åt att 

ljuda. Med denna syn är det lästekniken och formen som är viktigare än innehållet. 

Wagner hävdar att barn som har läs- och skrivsvårigheter får det svårt att inta en 

språklig identitet i denna kunskapssyn.  
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     I den andra kunskapssynen som är den holistiska utgår man ifrån helheten och 

kopplar det till barnens erfarenheter (Wagner 2004:12-13). I denna kunskapssyn är 

det förförståelsen som är viktig vid inlärningen. Därför utgår man ifrån hela texter 

vid inlärningen. Det kan t.ex. vara texter som klassen har skapat tillsammans eller en 

berättelse. Viktigt är att texten intresserar eleverna och att innehållet känns 

meningsfullt för dem. Wagner menar också att det är viktigt att samtala med eleverna 

samt att de lär sig förstå att texten säger något. I denna kunskapssyn utgår man ifrån 

helheten till delarna och det är denna syn som LTG-undervisningen har. Wagner 

skriver om hur de tillsammans i skolan där hon arbetar, ända sedan 1980-talet har 

arbetat sig fram till den kunskapssyn de har idag och hon menar att deras skola står 

för en helhetssyn där man utgår ifrån barnens erfarenheter när ny kunskap ska 

utvecklas. Wagner påpekar också att barnen som går i denna skola blir bra på att läsa 

och skriva och att de lär sig att använda sina språkfärdigheter på ett bra sätt. Hon 

påpekar också vilken syn hon har på barn med läs- och skrivsvårigheter (Wagner 

2004:39). Hon menar att dessa barn ska stanna kvar i sin grupp där de har sin 

tillhörighet och att det är där de ska lära sig läsa och skriva. Wagner påpekar också 

att hon inte de senaste tjugo åren har lämnat ifrån sig något barn som inte kan läsa 

och det trots att hon har haft elever med stora läs- och skrivsvårigheter. Wagner 

anser att ett barn är läskunnigt när de läser med flyt, förstår, har läst många böcker 

samt att de tycker om att läsa.  

     Smith (2000:7) menar att det är lärarens uppgift att se till att barnen har tillgång 

till bra läsmaterial. Ett bra läsmaterial är enligt Smith sådant att barnen kan förhålla 

sig till det, vilket innebär att det ska vara intressant och meningsfullt för dem. Smith 

påpekar också att barn bara lär sig genom att läsa. Största risken till att barn 

misslyckas med sin läsning är om de får läsa texter som saknar innehåll för dem 

(Smith 2000:21). Man kan göra en enkel koll på om barnet förstår innehållet i en text 

genom att läsa den för dem och om de inte förstår när vi läser för dem så finns det 

naturligtvis ingen möjlighet att de ska förstå när de själva läser (Smith 2000:46-47). 

Smith (2000:64) hävdar att det är speciellt viktigt för nybörjare att det de ska läsa är 

intressant och meningsfullt för dem. Smith (2000:87-88) påpekar också att fonetiken 

oftast inte leder till att vi kan uttala ord som vi inte känner igen. Vi kan ta reda på ord 

som vi inte förstår på ett bättre sätt, t.ex. genom att fråga eller genom att använda oss 

av sambandet i texten. 
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     Smith (2000:87-88) anser att vi inte kan förlita oss på fonetiken utan att det 

istället är ett störande moment vid läsinlärningen. Läsaren måste själv förse texten 

med innehåll när den läser genom att använda det den redan vet och kan om ämnet. 

Har vi ingen kunskap om detta förstår vi heller inte texten. Den kunskap och 

förståelse vi har byggt upp runt omkring oss om världen är utgångspunkten till vår 

förståelse och detta påverkar vår förståelse både när det gäller språket och det som 

händer och sker runt omkring oss (Smith 2000:110). Detta gör att det blir svårt för 

oss att förstå om vi inte kan koppla det till det vi redan vet och kan. Smith (2000:124-

125) menar att barn inte behöver vara speciellt motiverade för att lära sig, utan att det 

är något som är naturligt för dem och att de däremot blir missnöjda om de blir 

fråntagna den chansen till att lära. Barn kämpar hela tiden för att lära sig något, 

annars blir de uttråkade. Uttråkade barn i skolan försöker säga till läraren att de inte 

vill lära sig något i den här situationen. Det kan finnas tre orsaker till att barnet inte 

vill lära sig och en av dem är att barnet redan kan och den vill inte ägna någon tid till 

något som den redan kan och vet. Ett barn som inte förstår meningen med det den 

ska göra reagerar på samma sätt som den som redan kan. Vi vuxna kan se vad ett 

barn behöver för uppgifter för att förbättra sina kunskaper men det gäller även att 

barnet kan se och förstå det och gör den inte det är det heller ingen idé att lägga tid 

på att undervisa det. Den tredje orsaken är att barnet är rädd för att göra fel. Ett barn 

ska inte behöva någon speciell stimulans för att lära sig utan att lära är något som är 

naturligt och Smith påstår också att lärande inte behöver berömmas utan att 

belöningen är att man lärt sig något. Om ett barn måste ha belöning när den lärt sig 

något innebär detta att lärandet inte haft någon mening för barnet. Det finns många 

olika typer av texter men det som enligt Smith (2000:166) är gemensamt för alla 

texter är att frågor ställs till texten och när vi finner svar på frågorna uppstår också 

förståelsen.  

     På frågan om hur barn lär sig läsa svarar Smith (2000:174-184) att det är genom 

att förstå skriftspråket. Smith påstår att barn lär sig läsa först när de ser att läsningen 

gynnar det de är intresserade av och att läsningen har en mening för dem. 

Skriftspråket ska göras meningsfullt för barnen, då lär det sig det på samma vis som 

de lärt sig talspråket. De barn som ännu inte lärt sig läsa ska läraren eller andra 

elever läsa för eller tillsammans med. Han påstår också att det som händer i 

klassrummet är avgörande för om barnen lär sig läsa eller inte och han påpekar att 

läraren har en viktig roll här. Smith tar upp nio olika regler som läraren inte bör följa 
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för om läraren gör det kan detta störa läsinlärningen. Dessa regler är behärska 

läsreglerna, lära in fonetiken, lära ut bokstäverna var för sig och ett ord i taget, att ord 

ska avläsas perfekt, barnen ska inte gissa och de ska läsa noggrant, att barnen ska läsa 

ordagrant, rätta till fel direkt, börja behandla barn med läsproblem så fort som 

möjligt, rätta till barnens stavning och deras sätt att skriva. Viktigt däremot för att 

barn ska lära sig läsa är för det första att de ska förstå hur text fungerar och det gör de 

när de får läsa tillsammans med andra enligt Smith. För det andra ska barnen göras 

bekanta med det skriftliga språket och det kan endast ske genom att någon läser för 

dem om de inte kan läsa själva. För det tredje måste barnen få tillfälle till att lära sig 

och detta tillfälle skapas bäst när någon läser tillsammans med dem och inte bara för 

dem. De barnen ska läsa måste vara något som intresserar dem, t.ex. spännande 

berättelser påpekar Smith. Han poängterar att det inte finns någon speciell metod 

man kan lita på när det gäller läsinlärningen för att detta inte är något man kan 

undervisa i efter ett recept (Smith 2000:187). Om barnet har problem med att lära sig 

läsa beror det oftast på undervisningen och inte på barnet (Smith 2000:209). Smith 

(2000:187) förkastar inte fonetiken och alfabetet helt och hållet men finner detta 

meningslöst att ägna tid åt innan barnen har förstått vad läsning är. 

     Frost (2002:24-25) påpekar att oavsett vilken läsinlärningsmetod läraren 

använder sig av i sin undervisning måste läraren vara införstådd med att vissa barn 

behöver mer stöd än andra. Frost menar att grunden till läsproblem är fonologi och 

den kapacitet barnet har att koppla samman tal- och skriftspråk. Läsproblemen har 

alltså inte med ljud och struktur att göra eller de verklighetsuppfattningar barnen 

har. När man går igenom bokstäverna enligt den klassiska läsinlärningsmetoden 

fokuserar man på struktur och ljud och hänsyn tas inte till det som är problemet för 

barnet. När barnen skall börja läsa ska man arbeta med orden som fonologiska 

uppbyggnader. Därför ska man utgå ifrån att få barnet att förstå att ord har en 

fonologisk uppbyggnad. Denna uppbyggnad kan sedan lösas upp i beståndsdelar, i 

det här fallet fonem eller olika språkljud. Sedan ska barnen försöka lokalisera de olika 

ljuden när exempelvis läraren uttalar dem långsamt för dem. Enligt Frost kan barn 

inte förstå bokstävernas funktion innan de förstår att de minsta synliga 

beståndsdelarna dvs. bokstäverna kan kopplas samman till en synlig uppbyggnad 

som företräder det uttalade ordet. Därför ska man utgå från talspråket när barnen ska 

lära sig läsa för då lär de sig hur språket är uppbyggt. Sedan kan man övergå till att 
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arbeta med texter där barnen får lära sig hur beståndsdelens uppbyggnad kan 

företrädas av synliga uppbyggnader. 

     EnligtFrost (2002:26-27) är stavnings- och ljudningsmetoden den inledande delen 

till läsning. Han poängterar även vikten av att arbeta med texter när barnen ska lära 

sig läsa. Frost menar att helordsmetoden inte tar hänsyn till elever med fonologiska 

problem på grund av att de inte arbetar med beståndsdelarnas uppbyggnad men 

barnen får heller inte denna hjälp i ljudningsmetoden. Däremot finns dessa 

möjligheter i LTG-metoden när läraren skriver på blädderblocket, i den så kallade 

dikteringsfasen. Frost påpekar att bokstäverna och dess ljud är viktigt att kunna men 

detta räcker inte för att bli läskunnig. Inte förrän barnen får arbeta med texter kan 

läsfärdighet uppstå för det är i texterna de kan upptäcka att talspråket finns i 

bokstavsraderna menar Frost. Frost rekommenderar inte användning av läsebok på 

grund av att den oftast är för svår för de svaga eleverna och för lätt för de duktiga 

vilket gör att de inte får den chans de skulle behöva för att utvecklas. Enligt Frost tar 

inte den klassiska läsinlärningsmetoden hänsyn till att alla elever är olika och detta 

skapar problem. Av den klassiska metoden och helordsmetoden är det 

helordsmetoden som är den mest stimulerande för eleverna, men han anser att man 

skall kombinera dessa metoder för bästa resultat och med det menar han att man tar 

det bästa ur båda metoderna och använder sig av det. 

     Lundberg (2006:13) menar att barnen måste bli medvetna om hur orden är 

uppbyggda för att lära sig läsa. Vidare nämner Lundberg två olika slags 

bokstavskunskap. Den ena kallar han formell och i denna kunskap vet man bara vad 

bokstäverna heter. Den andra kallas funktionell och det är denna kunskap barnen fått 

när de börjar kunna bilda ord med hjälp av de språkljud som en bokstav har. 

Lundberg (2006:15) påpekar att barn som har problem med att lära sig läsa oftast har 

en försenad eller bristfällig fonologisk utveckling. Orsak till denna utveckling kan 

vara dyslexi. Lundberg påpekar att det oftast finns några barn i varje grupp som har 

svårt att lära sig läsa. Om inte barnen har alltför allvarliga problem kan man hjälpa 

dessa barn med en väl planerad undervisning som gör att de förstår den alfabetiska 

koden vilket gör att de kan komma vidare i läsutvecklingen. När barnen skall lära sig 

läsa ska man utgå från de kunskaper barnen har om skrift och lägga all koncentration 

på avkodningen.  

     När barnen börjar skolan har de också kommit olika långt i sin läsutveckling och 

Lundberg (2006:20) påpekar att skolan måste ta sitt ansvar för alla elever och med 
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det menar han att även barn som redan är läskunniga måste få stimulans och 

undervisning som passar dem. Många barn kan ha svårt med att knäcka den 

alfabetiska koden. Därför kan barnen behöva lära in ljuden i viss ordning och det 

finns vissa ljud man bör vänta med, nämligen några av konsonantljuden som k, g, f, t, 

p, b. Dessa konsonanter är både svåra att sammanljuda och urskilja i ord. När barnen 

börjar läsa texter är det viktigt att de har kunskaper om det de ska läsa annars blir det 

väldigt svårt för barnen. Lundberg (2006:36) poängterar också vikten av att läsa för 

barnen och detta medför också att barnen får ett rikare ordförråd. Det är av stor vikt 

att den som läser för och med barnet ska läsa med inlevelse och göra pauser i 

läsningen för att samtala med barnet om texten. 

     Lundberg & Herrlin (2005:5) har gjort ett kartläggningsschema där läraren kan 

följa barns läsutveckling under de första åren i skolan men denna kartläggning kan 

givetvis användas så länge som det behövs. När barnen börjar skolan finns det oftast 

några barn som redan lärt sig läsa. Resten av barnen befinner sig på olika 

utvecklingsnivåer men det är väldigt viktigt att läraren inte tappar något barn. Därför 

har de gjort detta schema så att läraren kan ha detta som verktyg för att följa barnens 

läsutveckling. Forskningen påvisar också att lärarna som kartlägger sina elever i 

läsutvecklingen oftast lyckas bättre med elevernas läsutveckling. I 

kartläggningsschemat tas fem dimensioner upp och dessa är fonologisk medvetenhet, 

ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse (Lundberg & Herrlin 

2005:9). Till kartläggningsschemat finns även förslag på övningar som läraren kan 

använda sig av till de olika delarna. Av fem dimensioner är fyra inriktade på barnens 

kunskaper och den femte riktar sig till barnens läsintresse (Lundberg & Herrlin 

2005:16-17). Läraren ska stimulera barnen till att tycka om läsningen genom att 

väcka barnens intresse för läsning. Det räcker inte med att barnen bara läser i skolan 

för att bli goda läsare utan de måste också vilja läsa hemma. Därför är det viktigt att 

läraren ska få barnen stimulerade till att vilja läsa. 

     Barnen måste upptäcka och observera språket vi talar för att kunna förstå den 

alfabetiska metoden menar Häggström & Lundberg (1994:6). Forskarna har kommit 

fram till att det finns ett samband mellan fonologisk medvetenhet och läsinlärning. 

Därför är också förskollärarnas arbete med dagliga språklekar av stor vikt för barnens 

språkliga medvetenhet (Häggström & Lundberg 1994:7). Genom att följa 

Bornholmsmodellens språkövning kan man tidigt upptäcka om något barn har en sen 

språkutveckling. Bornholmsmodellen används i många förskoleklasser i Sverige idag 
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och i den här modellen utgår man från helheten till delarna (Häggström & Lundberg 

(1994:8).  

     Man delar in språklekarna i fem olika grupper i Bornholmsmodellen och dessa är 

lyssnandelekar, rim & ramsor, meningar & ord, stavelser och fonem (Häggström & 

Lundberg 1994:8-13). Inom varje område finns det tillhörande lekar och dessa har 

även olika svårighetsgrad. Det är viktigt att dessa språkstunder är roliga för barnen 

och att de känner sig delaktiga i lekarna. Grupperna får inte vara för stora speciellt 

inte när man utför lekarna med fonem påpekar Lundberg & Häggström. Det som 

man först utgår ifrån i Bornholmsmodellen är lyssnandelekarna. Barnen får börja 

med att lyssna efter olika ljud som finns i deras omgivning. Vidare får barnen skapa 

egna ljud för varandra. Barnen får sedan även träna på att ta instruktioner i form av 

uppgifter de får och ska utföra. Samtidigt som lyssnandelekarna arbetar barnen med 

rim och ramsor och detta fortsätter de med under hela planeringstiden. Arbetet med 

rim och ramsor gör att barnen uppmärksammar och blir medvetna om språkets 

uppbyggnad.  Nästa steg i Bornholmsmodellen är att barnen får arbeta med meningar 

och ord och med hjälp av föremål får barnen t.ex. markera hur många ord det finns i 

en mening som läraren läst upp för dem. Här får barnen också möjlighet till att se och 

förstå att två ord kan bli ett t.ex. hand, duk, handduk. Vidare får barnen arbeta med 

stavelser. Barnen får börja med att lyssna efter stavelser i sitt namn och även här får 

de lägga upp föremål efter hur många stavelser de hör i sitt namn. Nästa steg blir att 

barnen ska börja med att lyssna efter enskilda ljud i ord, det vill säga fonemen. I det 

här momentet är det viktigt att gå varsamt fram påpekar Lundberg & Häggström. 

Övningarna ska börja med att barnen får lyssna efter ordets första ljud, sedan det 

sista ljudet i ordet och vidare ska de lyssna efter ljud inne i ordet. Planeringen i 

Bornholmsmodellen sträcker sig över en åtta månaders period och sedan repeterar 

man lekarna i skolår ett under åtta veckor. 

     Kerstin Bergöö, Karin Jönsson & Jan Nilsson, (1997:18) beskriver olika forskares 

syn på hur barn lär sig skriva och läsa. De menar att man ska utgå ifrån barnens 

erfarenheter när det gäller läs- och skrivinlärningen, vilket forskarna påstår att 

skolan oftast inte gör. Barnen får arbeta mycket självständigt och läs- och 

skrivprocessen görs komplicerad för barnen genom att de får träna på ljud, bokstäver 

samt regler för hur man stavar. Forskarna hävdar att det då kan bli komplicerat för 

barnen med läs- och skrivinlärningen. De menar att det viktigaste i läs- och 

skrivinlärningen är att barnen ska få uppfatta sig själva som läsare och skrivare från 
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början. Barnen ska närma sig skriftspråket tillsammans med andra barn och vuxna i 

deras omgivning. Barnen måste först i många fall lära sig lära sig något innan de 

tillåts skriva i skolan istället för att denna process sker samtidigt som de lär och 

utvecklas. Forskarna hävdar att skrivandet istället ska vara ett verktyg till elevernas 

inlärning och utveckling. Om barnen inte tillåts skriva från början kan detta påverka 

barnen negativt så att de inte vågar skriva av rädsla för att göra fel. Forskarna betonar 

framförallt vikten av att barn får lära sig läsa och skriva i samspel med andra. 

     Reichenberg (2008:20-21) menar att man i skolan ägnar mycket tid till att barnen 

ska knäcka läskoden men läsningen handlar inte bara om att barnen ska avkoda ord 

utan det är förståelsen som är viktig. Lärarna behöver arbeta mer med förståelsen 

kring det barn läser i skolan. Det finns många barn som kan läsa men som inte förstår 

det de läser. Barnen får ofta prata om skönlitterära texter i skolan men inte om 

faktatexter och Reichenberg betonar att det inta bara är svensklärarna som ansvarar 

för elevernas läsning och förståelse utan att alla lärare måste ta ansvar för den biten. 

Reichenberg påpekar också vikten av att man inte ska lämna eleverna åt eget arbete 

med texten utan att man istället ska arbeta tillsammans med den, där eleverna med 

hjälp av läraren får öva på att ifrågasätta texten. 

     Lotty Larsson, Kerstin Nauclér & Lili-Ann Rudberg, (1992:11) beskriver att 

läsprocessen består av två delar, nämligen avkodning och förståelse. Man kan anses 

vara en god läsare när man har både bra avkodning och förståelse. Forskarna inom 

detta område är överens om att båda dessa delar spelar in vid läsinlärningen, men 

beroende av vilken läsinlärningsmetod man använder betonas någon av dessa delar 

mer än den andra. Vissa av forskarna hävdar att det är avkodningen som är det 

viktiga vid läsinlärningen medan andra påstår att det är förståelsen som är viktig. De 

metoder där eleverna ska lära sig avkodning kallas även ljudmetod eller 

syntetiskmetod. Den metod där man utgår från elevernas förståelse och erfarenheter 

kallas för analytisk eller helordsmetod. Wittingmetoden är den metod som är mest 

syntetisk i Sverige och den analytiska metoden som används mest är LTG. Enligt 

Larsson m.fl. (1992:14-15) kan man placera de andra läs- och 

skrivinlärningsmetoderna mellan LTG och Wittingmetoden. 

     Kritik mot den analytiska metoden är att barnen gissar istället för att läsa, och 

kritik mot den syntetiska är att barnen inte förstår det de läser för att det inte finns 

något sammanhang. Larsson m.fl. (1992:15) hävdar att det därför verkar som det är 

bäst att använda sig av både ett analytiskt och syntetiskt arbetssätt. De påtalar också 
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att det finns flera olika typer av läsläror och arbetsmaterial (Larsson m.fl.1992:27-

29). En del av dem innebär ett syntetiskt arbetssätt och en del ett analytiskt, men det 

läslärorna har gemensamt är att de är enkelt uppbyggda och att orden är ljudenligt 

stavade. Det finns också bilder i böckerna som kopplas till innehållet. Barnen kan 

också få lära in en del ord som ordbilder av den anledning att detta kan skynda på 

och underlätta läsningen. Dessa ord lär sig inte barnen att ljuda eftersom de ska lära 

sig att känna igen dem som helheter. I de syntetiska läslärorna går man från delarna 

till helheten och i de analytiska går man från helheten till delarna.  

     Barn möter många olika texter när de växer upp (Fast 2008:7). Texter och bilder 

finns både på leksaker och kläder och redan där förstår de att texter och bilder har ett 

budskap. Barn möter alltså olika slags texter överallt i sin omgivning. Ingen annan än 

läraren fick lägga sig i barnens läs- skrivinlärning förr eftersom man trodde att de 

kunde lära sig på fel sätt. Mary Clay (1966) upptäckte genom sin forskning att barn 

upptäcker skriftspråket långt innan de börjar skolan (i Fast 2008:7). I den formella 

undervisningen menar Fast (2008:35-36) att man anser att barnen ska vara mogna 

innan man börjar med läs- och skrivinlärningen. Enligt denna undervisningsform 

måste barnen först lära sig hur bokstäverna ser ut och sedan koppla samman ljudet 

till bokstäverna innan de kan börja arbeta med en text. Innan barnen får börja skriva 

ska de också lärt sig att använda papper och penna på rätt sätt. Undervisningen utgår 

från bokstavsinlärning och är kopplad till en läslära och Fast hävdar att detta 

undervisningssätt har varit mycket vanligt i Sverige. Enligt Säljö (2005) finns en 

utbredd tro på att barnen ska lära sig skriva och läsa i skolan och att det krävs 

undervisning för detta, men han menar att detta är ett inskränkt sätt att se på 

lärandet (i Fast 2008:36). Det finns två synsätt inom denna undervisning, den 

analytiska och den syntetiska. Inger Andersson (1986:45ff) beskriver att den 

syntetiska metoden är ifrån Tyskland och kom till Sverige i mitten av 1800-talet (i 

Fast 2008:36) Denna metod kallas också för ljudmetoden. I den här metoden lär man 

ut en bokstav i taget. När barnen sedan lärt sig några bokstäver ska de försöka koppla 

samman dem till ord. I den analytiska metoden utgår man ifrån en text och sedan går 

man vidare till att arbeta med meningar, ord och bokstäver från texten (Fast 

2008:37). Barnen kan även få lära sig en del ord som ordbilder. Även denna metod 

fanns på 1800-talet. Både i Sverige och i andra länder, bl.a. USA, har debatten gått 

het om vilka läs- och skrivinlärningsmetoder som är bäst. LTG-undervisningen 

avviker från de två andra sätten trots att denna metod också är analytisk. I LTG-
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undervisningen använder man gemensamma texter istället för läsebok och man utgår 

från barnens intressen och erfarenheter i undervisningen. Barnen uppmanas också 

till att skriva direkt när de börjar i skolan utefter vad de klarar av. Clay (1966) betonar 

att läs- och skrivutvecklingen börjar tidigt hos barnen och att detta inte är något som 

sker på en speciell plats utan överallt där barnen befinner sig (i Fast 2008:38). Man 

läser inte endast i böcker utan text finns tillgänglig överallt.  

     Ett hett begrepp bland forskarna idag är ”literacy”. Säljö (2005:208) använder 

detta begrepp för skriftspråkliga aktiviteter (i Fast 2008:40). Förr stod literacy endast 

för förmågan att lära sig skriva och läsa (Fast 2008:41). Idag menar forskarna istället 

att det rör sig om det som händer sker på olika sätt i vårt liv och att vi alla har olika 

typer av literacy runt omkring oss (Fast 2008:42-48). Det som påverkar vilken 

literacy vi har är t.ex. kultur, familjer, religion mm. Enligt literary- perspektivet 

socialiseras barn in i skriftspråket genom de människor de har runt omkring sig d.v.s. 

familj och andra som står dem nära (Fast 2008:49). Pierre Bourdieu (1999, 2002) 

hävdar att barns skriftspråk har och göra med de vanor de har i sin familj (i Fast 

2008:49). Barn möter läsande och skrivande på många olika sätt. Allt som barnen 

möter och gör i sin vardag påverkar deras väg in i skriftspråket. Barn som är 

tvåspråkiga socialiseras in i två språk. De får lära sig att man i t.ex. svenskan skriver 

från vänster till höger och i deras modersmål kanske det är tvärtom. Även leksaker 

påverkar barnens väg in i skriftspråket och forskarna menar att det kanske inte alltid 

är de leksaker som vi köper i detta syfte som påverkar dem (Fast 2008:69). De 

pedagogiska leksaker vi har utgår ifrån att barnen ska lära sig en bokstav i taget men 

barnen använder oftast dessa klossar till något annat. Forskare hävdar att det är 

bättre om barn får tillgång till material som gör att de kommunicera i tal och skrift. 

Sådant material kan t.ex. vara pennor, papper, sudd, frimärken och kuvert. 

    Enligt forskarna har berättelse, bilder, högläsning, serier och att leka med språket 

på olika sätt stor betydelse för barns utveckling och väg in i skriftspråket (Fast 

2008:85-104). Barn får fantasi genom dessa aktiviteter och fantasin behövs och är en 

viktig grund i barnens läs- och skrivprocess. 

    Fast (2008:123-166) påpekar att många av de lärare och förskollärare hon möter i 

skolan fortfarande använder sig av den traditionella metoden där man utgår från att 

barnen ska lära sig en bokstav i taget. Förskollärarna arbetar på samma sätt som 

lärarna vilket gör att barnen kan få arbeta på samma sätt i två år trots att de kan läsa. 

Den traditionella metoden utgår inte från barns erfarenheter och intressen. När det 
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gäller barns skrivande påpekar Fast att det endast är ett par av de lärare hon träffat 

som låter barnen skriva fritt.  

     Fast (2008:123-166) hävdar att det är viktigt med den fonologiska medvetenheten 

i barns läs- och skrivutveckling. Hon hävdar också att många forskare varnar för en 

undervisning som inte utgår från barnens erfarenheter för de menar att när barnen 

ska skriva är det viktigt att de får utgå från sina erfarenheter och intressen. Enligt 

Fast vet de lärare och förskollärare hon har stött på inte mycket om barnens hem och 

bakgrund. Pedagogerna själva säger att det beror på att alla barn ska ha samma chans 

när de kommer till skolan och att deras bakgrund inte ska sätta några begränsningar 

för dem. I en studie Fast har genomfört visade det sig att barnen ofta måste utelämna 

de erfarenheter och kunskaper de har utanför sitt klassrum. Hon menar att vi oavsett 

ålder tycker om att tala, berätta och skriva om det vi är intresserad av och ställer 

frågan vad som händer med våra barn när de inte får göra det. 

     Lärarna i skolan har också en negativ syn på de leksaker barnen har idag och 

lärarna själva säger att de inte förstår sig på leksakerna och detta gör att lärarna 

känner sig utanför (Fast 2008:123-166). Många av lärarna är också negativt inställda 

till att använda datorer i undervisningen, de påpekar att barnen använder dem så 

mycket hemma och att barnen kan mer om datorerna än vad de själva kan. 

     Liberg (2007:25) menar att forskningen har kommit fram till att barn som har en 

fonologisk medvetenhet har goda chanser till att lära hur de ska använda det när de 

ska läsa och skriva. Liberg hävdar också att det råder oenighet inom forskningen på 

om läs- och skrivinlärningen kan förutsätta den fonologiska medvetenheten eller om 

det istället förhindrar den. Den vanligaste synpunkten inom forskningen nu är att 

fonologisk medvetenhet sker samtidigt med läs- och skrivinlärningen. 

     Liberg (2007:27-28) påpekar att barns möte med läsning och skrivning är något 

som varierar beroende på vilken bakgrund barnen har. Vissa barn möter detta väldigt 

tidigt och andra kanske inte förrän de börjar skolan. En stor del av grunden har lagts 

innan barnen börjar skolan, men för 20, 30 år sedan var inte en sådan tanke tänkbar. 

Synen på läs- och skrivinlärningen har förändrats mycket under dessa år. Idag 

arbetar även många förskolor på olika sätt med läs- och skrivinlärningen. Liberg 

hävdar att trots detta är det fortfarande många skolor som inte bygger vidare på 

förskolans jobb. Liberg menar vidare att barn ska lära sig läsa och skriva i samspel 

med andra och detta gäller med både vuxna och andra barn för att få en positiv 

inställning till sin egen läs- och skrivutveckling. Barnen ska läsa, skriva och ta del av 
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olika slags texter som sagor, rim, faktatexter mm. Detta ger barnen möjlighet till att 

förbättra och öka sina språkfärdigheter. Barn som får ingå i många olika aktiviteter 

tillsammans med andra i läs- och skrivinlärningen har en bättre utveckling i detta än 

de som inte får den möjligheten.  

     Till grund för LTG-metoden ligger John B Carrolls (1964) analys av läsprocessen (i 

Leimar 1974:41) och det är hans tankar Leimar har utgått ifrån när hon arbetat fram 

LTG-metoden. Carroll menade även han att man ska använda sig av sådant barnen 

redan känner till och utgå från detta i undervisningen. När Leimar (1974:9-10) hade 

arbetat drygt 12 år som lärare ville hon pröva att lära barnen läsa utan att använda sig 

av en läslära, utan istället vill hon använda sig av det språk som barnen känner till. 

Anledningen till att hon ville pröva detta var de upptäckter hon hade gjort i den 

traditionella läs- och skrivinlärningsmetoden. Hon menar att bokstavs- och 

ljudinlärningen som läslärorna utgår ifrån inte medverkar till barns förståelse. 

Barnen förstår inte vad läsningen går ut på. Ett exempel hon tar upp är att en pojke 

kan läsa ut ordet astronaut men han har svårt med ordet väv som stod i läseboken. 

Detta beror på, menar hon, att ordet astronaut var bekant för honom men inte ordet 

väv. Hon tar även upp ett annat exempel där hon frågar en flicka i första klass vad 

som är roligast i skolan och vad som är tråkigast. Flickan svarar då att det är tråkigast 

med svenska för att det är så tjatigt. På frågan om vad hon lärt sig i svenskan svarar 

hon att hon lärt sig åtta bokstäver. Leimar ställde denna fråga på hösten i ettan. 

Leimar hade även träffat flickan vid jul året tidigare och redan då kunde flickan läsa 

men det hade hon glömt att hon kunde när Leimar påminde henne om det. Två 

veckor innan sommarlovet talade flickan om vilka fyra bokstäver hon hade kvar att 

lära sig. Enligt Leimar gjorde detta sätt att undervisa på flickan förvirrad. 

     Vygotskij, Piaget, Bruner m.fl. är också personer som inspirerat Leimar (1974:10) i 

hennes framställning av metoden hon menar att de gav henne aha-upplevelser. 

Leimar började arbeta på detta sätt 1968. Hon prövade sig fram och förde hela tiden 

anteckningar och gjorde kontroller av barnens läs- och skrivutveckling. Hon och en 

kollega gjorde även en test på barnens skrivkunnighet och jämförde sina elever. Den 

andra läraren använde sig av den traditionella metoden. De gav barnen i uppgift att 

skriva fritt. Leimar presenterar de båda klassernas texter i boken och det är stora 

skillnader på barnens sätt att skriva. Barnen som undervisats enligt den traditionella 

metoden skriver på samma sätt som i läseböckerna, medan de andra barnen skriver 
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på ett mer berättande sätt. Detta gjorde att Leimar blev ännu mer säker på att hon var 

inne på rätt spår med sitt nya sätt att tänka och arbeta.  

     Witting (2005:11-14) kom fram till denna metod när hon hjälpte elever som hade 

svårt för att lära sig läsa och skriva. Metoden har alltså ett empiriskt underlag. 

Witting beskriver tydligt hur hon gick till väga med den första eleven hon skulle 

hjälpa. Hon och eleven samarbetade med varandra. Arbetet började med att de utgick 

ifrån sådant eleven tyckte om, men hon visste inte på vilket sätt hon skulle arbeta 

med elevens läs- och skrivsvårigheter. Eleven var samarbetsvillig och de började 

prata om hans svårigheter. Eleven beskrev för henne vad det var som var svårt. Ett 

problem Witting stötte på var att hon hade samma arbetsmaterial eleven haft i sin 

förra skola och som hon fått veta att han inte godtog där. Witting beslöt sig ändå att 

tala med eleven om de kunde hitta något han kunde tänka sig att arbeta med i detta 

material. De beslutade att pröva materialet, ett efter ett. Efter varje materialprövning 

skrev hon ner elevens synpunkter och detta gav henne underlag till att gå vidare med 

eleven. Hon påpekar också att utan elevens hjälp hade hon inte förstått de 

möjligheter och problem som fanns i de olika arbetsmaterialen. Här lades alltså 

grunden till hennes metod, men inte förrän mer än 10 år hade gått såg hon mönstret 

och att hon hade kommit fram till ett sätt att arbeta som fungerade. Även andra 

lärare fick pröva arbeta på hennes arbetssätt och det fungerade även väl för dem och 

då insåg hon att hennes arbete lett fram till att en läs- och skrivutvecklingsmetod 

hade utvecklats.  

4.3 Vad säger styrdokumenten 

4.3.1 Läroplanen för grundskolan 

Lpo 94 betonar vikten av att skolan skall anpassa undervisningen till varje individs 

förutsättningar och behov (skolverket 2008-11-29). Undervisningen skall utgå från 

elevernas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och språk och därmed befrämja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Skolan skall ta hänsyn till olika 

elevers förutsättningar och behov. Skolan skall också ta ett särskilt ansvar för de 

elever som har svårigheter att uppnå målen för utbildningen. Genom att eleverna får 

delta i planeringen och välja teman, ämnen och aktiviteter kan de utveckla sin 

förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. Skolan skall ge eleverna rika möjligheter 

att samtala, läsa och skriva för att de skall få utveckla sina möjligheter till att 

kommunicera och få tilltro till sin språkliga förmåga. Ett par av målen att sträva emot 

är att skolan skall sträva efter att eleverna utvecklar nyfikenhet och lust att lära samt 
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att de utvecklar sitt eget sätt att lära. Ett av målen skolan skall uppnå är att eleverna 

skall kunna behärska det svenska språket samt att de kan lyssna och läsa aktivt och 

uttrycka sina idéer och tankar i tal och skrift.  

4.3.2 Kursplanen i svenska 

”Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och 

utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av 

skönlitteratur, film och teater. Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i 

skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans 

viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Ämnet 

skall ge läs-, film- och teaterupplevelser och tillfällen att utbyta erfarenheter kring 

dessa” (skolverket 2000-07:1).  

     I kursplanen betonas att svenskämnets syfte är att elevernas förmåga till att skriva 

och tala väl skall främjas samt att eleverna med förståelse skall ta hänsyn till andras 

sätt att formulera sig i tal och skrift (skolverket 2000-07:1). Elevernas 

kommunikationsförmåga, tänkande 

och kreativitet skall utvecklas genom att svenskämnet integreras med andra ämnen i 

skolan. 

    

 Mål att sträva mot i kursplanen i svenska är (skolverket 2000-07:1-2) 

- utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av 
eget intresse, 
- utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med 
andra, 
- stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning samt till att ta aktiv del i 
kulturutbudet, 
-  förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lära sig att både på 
egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för 
att bilda och befästa kunskaper. 
     
 Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret 
beträffande läsning är (skolverket 2000-07:3-4)  
 
- kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt, 
- kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt, 
 och 
- kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av innehållet 
muntligt eller skriftligt, 
 
     beträffande skrivning 
 
- kunna skriva läsligt för hand, 
- kunna skriva berättande texter med tydlig handling, 
- kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet klart framgår, 
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- kunna stava ord som eleven själv ofta använder i skrift och ord som är vanligt förekommande i 
elevnära texter, och 
- kunna använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter,  
 
     beträffande tal och samtal    
 
- kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt sätt     
framgår, 
-  kunna ge och ta emot enkla muntliga instruktioner, och 
- kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder 
genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer. 
 

4.4 Sammanställning av forskarnas åsikter 

Wagner menar att vi ska utgå ifrån barns erfarenheter och intressen i 

undervisningen. Hon har utformat sin undervisning efter LTG-metoden. Hon menar 

också att de barn som behöver extra hjälp ska stanna kvar i sitt klassrum tillsammans 

med sina kamrater. Man ska arbeta med gemensamma texter som klassen 

gemensamt har skapat. När vi låter klassen få skapa egna texter är innehållet känt för 

dem. Sedan ska vi använda texterna till olika arbetsmoment. Det man kan se av 

Wagners sätt att arbeta är att det också är lätt att integrera andra ämnen i 

undervisningen. Med detta arbetssätt kan man också se att det inte blir isolerad 

färdighetsträning. 

     Genom att studera Wagners arbetssätt och jämföra det med vad som står i 

styrdokumenten kan man se att de stämmer väl överens med varandra. Wagner 

påpekar också att om man arbetar efter den gamla traditionella metoden utgår man 

inte från vad styrdokumenten säger. 

     Leimar är den som utformade LTG-metoden. Detta gjorde hon efter upptäckter i 

sitt undervisningssätt som hon var mindre nöjd med. Men Leimar påpekar att den 

som använder sig av LTG-metoden ska vara väl förtrogen med den traditionella läs- 

och skrivinlärningsmetoden. Leimar menar också att vi ska utgå från barnens 

erfarenheter och intressen i undervisningen. Genom att barnen får vara med och 

skapa texterna blir de också mer delaktiga. Texterna kan vara skapade från vilket 

ämne som helst, även vad barnen gjort på rasten kan man skriva om. Detta gör ju 

också att texterna kan bli väldigt varierade. Även Leimars arbetssätt och syn på hur 

barn ska lära sig stämmer väl överens med vad styrdokument säger. 

     Smith har sitt eget sätt att se på hur barn ska lära sig läsa och skriva men jag anser 

att detta till stor del stämmer överens med Wagners och Leimars syn. Smith 
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påpekar även han att de barnen ska läsa måste vara intressant och ha ett relevant 

innehåll för dem. Han påpekar också att det är lärarens uppgift att se till att barnen 

har tillgång till ett sådant läsmaterial. På frågan om hur barn ska lära sig läsa svarar 

han, att barnen själva måste upptäcka att läsandet gynnar dem för att de ska lära sig. 

Smith påstår också att vi inte behöver belöna barnen när det lärt sig något utan 

belöningen är att de lärt sig. Smith menar att det inte finns någon speciell metod att 

använda sig av när vi ska lära barnen läsa. Det är ingenting som man undervisar i 

efter ett recept påstår han utan det som är avgörande är istället det som händer och 

sker i klassrummet. Smith påstår också att vi inte ska ägna någon tid åt fonetiken och 

alfabetet innan barnen förstått vad läsning är. Även Smiths syn på hur man bör 

arbeta med läs- och skrivinlärningen stämmer ganska väl överens med 

styrdokumenten. 

     Frost är inte heller någon förespråkare av den traditionella läs- och 

skrivinlärningsmetoden. Frost påstår att grunden till läsproblem hos barn är 

fonologi. Frost anser även han att man ska utgå från helheten till delarna i läs- och 

skrivinlärningen men han anser att det även är viktigt att få barnen att förstå att ord 

har en fonologisk uppbyggnad. Han påstår också att det är barnens talspråk vi ska 

utgå ifrån när vi ska lära dem läsa. Frost påstår att varken helordsmetoden eller 

ljudmetoden tar hänsyn till eleverna med fonologiska problem på grund av att de inte 

arbetar med uppbyggnaden. Däremot menar han att dessa möjligheter finns i LTG-

metoden. Detta gör att även Frost är förespråkare till att vi ska arbeta efter ett LTG 

anpassat arbetssätt, vilket gör att även hans syn stämmer väl överens med 

styrdokumenten. 

     Lundberg delar Frosts syn på hur barn ska lära sig. Lundberg påpekar också att 

barnen måste förstå hur orden är uppbyggda för att kunna lära sig läsa. Han påtalar 

att barn som har svårt för att lära sig läsa har en försenad eller bristfällig fonologisk 

utveckling. Lundberg påpekar även han att man ska utgå ifrån barnens kunskaper när 

de ska lära sig. Han menar att barn som har svårt för att knäcka den alfabetiska 

koden kan behöva lära in ljuden i en viss ordning och det är några av 

konsonantljuden man behöver vänta med. Han poängterar också att det är viktigt att 

vi läser med barnen. Lundberg menar att det inte räcker med att barnen bara läser i 

skolan för att bli goda läsare. Därför är det viktigt att vi får barnen att tycka om 

läsning. Även Lundbergs syn stämmer väl överens med styrdokumenten. 

 38



     Bergöö m.fl. har studerat olika forskares syn på hur barn ska lära sig läsa och 

skriva. Dessa forskare menar även de att vi ska utgå ifrån barnens erfarenheter i 

läs- och skrivinlärningen, men dessa forskare påpekar att skolan oftast inte utgår 

ifrån dessa. 

     Forskarna påpekar också att om vi bara låter barnen arbeta självständigt och att de 

får träna på ljud, bokstäver och stavningsregler så komplicerar vi läs- och 

skrivinlärningen för dem. Det är av stor vikt att vi låter barnen få känna sig som 

läsare och skrivare från början. Bergöö m.fl. menar att forskare har olika syn på när 

barnen ska få börja skriva. En del anser att barnen först måste lära sig något innan de 

får börja skriva medan andra anser att detta är en process som ska ske samtidigt som 

de lär och utvecklas. Om vi inte låter barnen skriva från början kan det påverka 

barnen negativt. Bergöös m.fl. tolkningar av forskarnas åsikter stämmer också väl 

överens med styrdokumenten. 

     Reichenberg anser att det i skolan ägnas för mycket tid till att knäcka läskoden. 

Läsningen handlar enligt Reichenberg inte bara om detta utan även att förståelsen är 

viktig. I skolan ägnar man mycket tid till att diskutera skönlitterära texter men 

väldigt lite tid ägnas åt faktatexter menar hon. Reichenberg påpekar att det är viktigt 

att arbeta tillsammans med barnen när det gäller texter. Hon påpekar också vikten av 

att det inte bara är svensklärarna som ansvar för elevens läsning och förståelse. 

Reichenbergs syn stämmer också väl överens med styrdokumentens. 

     Larsson m.fl. menar att forskarna är överens om att både avkodningen och 

förståelsen spelar in vid läsinlärningen men det som forskarna är oense om är vilken 

av dessa två delar som är viktigast. Läsmetoderna i sig betonar den ena delen mer än 

den andra. I den syntetiska metoden är det avkodningen som är viktigast och i den 

analytiska är det förståelsen. Larsson m.fl. menar att vår mest syntetiska metod är 

Wittingmetoden och den mest analytiska som används i Sverige är LTG. De andra 

metoder som finns kan vi placera någonstans mitt emellan dessa två. 

Larsson m.fl. anser att man ska använda sig av både analytiskt och syntetiskt 

arbetssätt i undervisningen. Här framgår det inte direkt vad de tycker mer än att man 

ska använda sig av båda arbetssätten. Även LTG metoden innehåller båda delarna 

även om den är mest analytisk. 

     Fast påpekar även hon att det är viktigt med den fonologiska medvetenheten i läs- 

och skrivinlärningen. Hon hävdar också att forskarna påpekar att vi ska utgå ifrån 

barnens erfarenheter och intressen och att forskarna varnar för en undervisning som 
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inte utgår ifrån detta, men i de studier Fast gjort har hon sett att barnen måste lämna 

sina intressen och kunskaper utanför klassrummet. Fast betonar att vi oavsett ålder 

tycker om att tala och berätta om sådant vi är intresserade av, och frågan är vad som 

händer med våra barn när de inte får göra det. 

Fasts syn stämmer också väl överens med styrdokumentens. 

     Liberg beskriver att forskningen har kommit fram till att de barn som har en 

fonologisk medvetenhet har goda chanser till att lära sig hur de ska använda det när 

de ska läsa och skriva. Det råder också oenighet inom forskningen om läs- och 

skrivinlärningen kan förutsätta fonologisk medvetenhet eller om den istället 

förhindrar den påstår Liberg. Hon påpekar att den vanligaste synen inom 

forskningen nu är att fonologisk medvetenhet är något som sker samtidigt med läs- 

och skrivinlärningen. 

     Liberg menar att barnen ska lära sig läsa och skriva i samspel med andra. Hon 

menar vidare att vi ska låta barnen läsa, skriva och ta del av olika slags texter. Även 

Libergs syn stämmer väl överens med styrdokumentens. 

4.5 Sammanställning av forskningsöversikten från      

Skolverket 

 Forskningen som gjorts av skolverket visar att övervägande av läs- och 

skrivundervisningen fortfarande domineras av formell färdighetsträning trots att 

styrdokumenten betonar att lärandet ska vara meningsfullt. En del undervisning 

bedrivs och utgår ifrån styrdokumenten där man betonar vikten av innehåll och 

funktion. Forskningen visar också att denna typ av undervisning förbättrar alla 

elevers resultat. Skolverkets forskning visar också att forskarna är övervägande 

överens om att det finns ett samband mellan läsningen och den fonologiska 

medvetenheten. Forskarna är däremot inte överens om ifall den fonologiska 

medvetenheten är en förutsättning för att barnen ska lära sig läsa eller om förståelsen 

av den fonologiska medvetenheten kommer efter läsinlärningen. Barn kommer på 

sambandet mellan ljud och bokstäver på olika sätt, men ett sätt som har framkommit 

är att barn utvecklar fonologisk medvetenhet och läsförmåga genom att skriva. 

4.6 Sammanställning av styrdokumenten 

I läroplanen betonas att undervisningen ska utgå ifrån barnens erfarenheter, 

bakgrund och kunskap. Undervisningen ska också anpassas till varje barns 

 40



förutsättningar och behov. Skolan ska också ge eleverna rika möjligheter till att tala, 

läsa och skriva. Kursplanen i svenska säger bl.a. att eleverna ska ges rika möjligheter 

till att använda och utveckla sin förmåga att tala, läsa, lyssna, skriva mm.  

     Enligt kursplanen ska undervisningen främja elevernas förmåga att skriva och tala 

väl. Svenskämnet ska även integreras med andra ämnen för att bl.a. utveckla deras 

tänkande och kreativitet. I ett av målen att sträva mot betonas att barnen ska få 

utveckla sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket både individuellt och i 

samarbete med andra. 

4.7 Analys och slutsats av sammanställningarna 

Den slutsats jag kom fram till är att forskarna till stor del är överens om att man ska 

utgå ifrån barnens intressen och erfarenheter i undervisningen. Forskarna är också 

övervägande överens om att den fonologiska medvetenheten har ett samband med 

läsningen, men det de däremot inte är överens om är ifall den fonologiska 

medvetenheten är en förutsättning för läsningen eller inte eller om förståelsen av den 

fonologiska medvetenheten kommer efter läsinlärningen Men det vanligaste inom 

forskningen nu vad gäller fonologisk medvetenhet är att den sker samtidigt med läs- 

och skrivinlärningen. Forskarnas åsikter om hur skolan bör arbeta med läs- och 

skrivinlärningen stämmer väl överens med vad styrdokumenten säger samt även med 

den granskning Skolverkerket har utfört. 
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5 Avslutande diskussion 

Genom att studera det forskarna säger och jämföra det med vad styrdokumenten 

säger ser man att deras syn stämmer väl överens med varandra. Trots detta visar 

forskningsöversikten från skolverket att skolan till stor del fortfarande inte arbetar på 

detta vis utan att den fortfarande domineras av formell färdighetsträning. Det har 

varit mycket intressant att läsa litteraturen till detta ämne. Litteraturen har gett mig 

väldigt mycket. Jag kanske inte alltid delar forskarnas åsikter rakt igenom men det 

har funnits en del intressanta saker att ta till sig i all litteratur jag läst och det har gett 

mig några tankeställare som är bra att ta med sig ut i det kommande arbetslivet. 

     Jag valde att ta upp tre läs- och skrivinlärningsmetoder i mitt arbete. Att jag valde 

LTG- metoden beror dels på att jag anser att den är mycket intressant och även att 

den räknas till Sveriges mest analytiska metod av Larsson m.fl., men LTG- metoden 

har även inslag från den syntetiska metoden. Frost påpekar att LTG- metoden tar 

hänsyn till de barn som har fonologiska problem, vilket inte helordsmetoden eller 

ljudmetoden gör. Wittingmetoden valde jag därför att den anses vara den mest 

syntetiska. Att jag valde den Kombinerade metoden kopplad till en läslära är att jag 

tror att den är mycket vanlig. Forskningsöversikten från skolverket påpekar också 

just detta att lärarna använder sig av olika läs- och skrivinlärningsmetoder och 

blandar dem. De påpekar även att det är vanligt att lärarna använder sig av läsebok i 

undervisningen. Jag valde också att beskriva de olika metoderna ingående för att 

påvisa hur arbetet går till i dessa. För mig är detta ämne intressant då jag också ville 

veta mer och öka mina kunskaper om detta.  

     Att lära barn läsa och skriva är något som är viktigt för annars får de det svårt i alla 

ämnen. Vissa barn kan till en början ha väldigt lätt för t.ex. matematiken men svårt 

med läsningen, men detta gör också senare att de får svårt i matematiken för även 

den förutsätter att du kan läsa och att du förstår det du läser. Wagners bok ”Samtalet 

som grund” (2004) har inspirerat mig mycket. Wagner är en lärare som är otroligt 

engagerad, hon har inte gett upp sina elever trots att en del haft grava läs- och 

skrivsvårigheter. Hon är av den åsikten att dessa barn inte ska skiljas från sina 

kamrater utan att det är där de ska lära sig tillsammans med dem och med hjälp av 

dem. 

     Wagners arbetssätt måste ha en stor betydelse för eleverna eftersom hon inte de 

senast tjugo åren som hon arbetat på detta sätt har lämnat ifrån sig någon elev som 

inte kan läsa och skriva. Wagner anser att en elev är läskunnig när den läser med 
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flyt, förstår vad den läser, har läst många böcker och tycker om att läsa. Det är ganska 

stora krav Wagner ställer innan hon anser att de är läskunniga. Att Wagner inte på de 

senast åren har lämnat ifrån sig någon elev som inte uppnår dessa mål måste tala för 

att hennes arbetssätt är bra.  

…..Witting som arbetat fram sin metod tillsammans med eleverna verkar också ha 

haft en lyckad framgång med sin metod. Detta måste även tala för att det inte enbart 

är läs- och skrivinlärningsmetoden det beror på utan att det även beror på lärarens 

engagemang tillsammans med eleverna. Oavsett vilken läs- och skrivinlärningsmetod 

läraren väljer att arbeta med måste läraren vara engagerad och insatt i det den gör för 

att lyckas. Vi är alla olika och kanske är det så att vissa metoder passar vissa bättre. 

Därför är det av stor vikt att se till varje individ i undervisningen.  

     Det är stora krav som ställs på eleverna idag både när det gäller muntligt och 

skriftligt. Därför anser jag att man i undervisningen skall börja tidigt med att låta 

eleverna tala inför varandra och låta andra ta del av de texter de skrivit. Detta är 

något som ska vara naturligt för dem. Här anser jag att LTG- metoden har en bra 

grund för detta där eleverna gör många saker gemensamt. Forskarna är övervägande 

överens om att vi ska utgå ifrån barnens erfarenheter och intressen i undervisningen 

vilket styrdokumenten också talar för.  

     Från kursplanen i svenska tog jag upp de nya målen i år tre som eleverna lägst ska 

ha uppnått i slutet av tredje året. Det är ganska höga krav som eleven lägst ska ha 

uppnått. Detta talar också för att lärarna bör föra en undervisning där man utgår 

ifrån barnens erfarenheter och intressen samt att barnen ska lära sig i samspel med 

andra. Barnen måste få läsa och skriva om sådant som är intressant för dem för att de 

ska bli stimulerade till att vilja lära.  

     Smith påstår att barn lär sig läsa när de upptäcker att detta är något som gynnar 

dem och Smith kan ha rätt i sitt påstående anser jag och detta förutsätter att läsandet 

måste göras intressant för dem. Smith tar också upp tre intressanta saker som kan 

vara orsaker till att barnen inte vill lära sig. En av orsakerna kan vara att barnet redan 

kan det den ska lära sig och vill då inte ägna någon mer tid åt det. Den andra orsaken 

kan vara ett barn som inte förstår meningen med det den ska göra och den reagerar 

då på samma vis som barnet som redan kan. En tredje orsak kan vara att 

barnet är rädd för att göra fel. Dessa påståenden finner jag mycket intressanta och 

det Smith säger kan mycket väl stämma. Om man har dessa påståenden i åtanke när 

man arbetar med barnen kan man undersöka om så är fallet när barnet inte vill  

 43



utföra en uppgift. Detta är ännu en stor anledning till att vi ska utgå ifrån barnens 

erfarenheter och intressen i undervisningen. 

     I studien Fast har genomfört visar det sig att barnen måste utelämna de 

erfarenheter och kunskaper barnen har utanför sitt klassrum. Hon påpekar också att 

vi alla oavsett ålder tycker om att berätta om sådant vi är intresserade av och hon 

ställer frågan vad som händer med våra barn när de inte får göra det. Fast påpekar 

också att lärarna i skolan har en negativ syn på de leksaker barnen har idag och att 

lärarna själva säger att de inte förstår sig på dem och detta gör att de känner sig 

utanför. Detta tror jag också mycket väl stämmer. Vi har inte mycket kunskaper om 

barnens leksaker om vi själva inte har barn i den åldern men vi kan låta barnen ta 

med sina leksaker och både låta dem berätta och skriva om dem. Då utgår vi ifrån 

deras intressen och erfarenheter.  

     I forskningsöversikten från Skolverket påpekar de också att det fortfarande är 

vanligast med formell färdighetsträning trots det forskarna och styrdokumenten 

säger. Det är också märkligt anser jag att skolan på många ställen inte har ändrat sitt 

undervisningssätt när både Piaget, Vygotskij och Dewey för länge sedan har uttryckt 

sig om att skolan bör utgå från elevens kunskaper och erfarenheter i undervisningen 

och inte stänga ute dessa från skolan. 
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6 Avslutning 
 Det jag anser skulle vara intressant att forska vidare om är dels varför skolan till stor 

del fortsätter att arbeta med formell färdighetsträning trots att forskningen och 

styrdokumenten talar för att man ska utgå ifrån barnens erfarenheter och intressen i 

undervisningen. Med formell färdighetsträning menas att man använder sig av den 

traditionella metoden även kallat klassisk metod och ljudningsmetoden Det skulle 

även vara intressant att följa upp några klasser som har arbetat med olika läs- och 

skrivinlärningsmetoder och se hur eleverna har utvecklats och jämföra dessa och se 

om det finns några skillnader. Efter detta arbete skulle det också vara intressant att 

intervjua eller skicka ut enkäter till lärare i olika kommuner och skolor och fråga hur 

de arbetar med läs- och skrivinlärning och av vilken anledning de just har valt den 

metoden eller metoderna.  
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	Att kunna läsa och skriva är ett måste i vårt samhälle idag. Lär man sig inte läsa blir alla ämnen i skolan svåra att klara av. De flesta barn lär sig utan större svårigheter att läsa och skriva oavsett vilken metod som används, men alla barn lär sig inte att läsa och skriva.

