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Mitt syfte med denna uppsats är att ta reda på vad läs- och skrivinlärning innebär, 

både det som barn själva kan råda över och sådant som är yttre faktorer. Detta arbete 

bygger på studier inom litteratur, främst nyare forskning men vid studier av de olika 

metoderna har äldre böcker använts, då nyare inte fanns att få tag i.

Jag har först beskrivit de olika delarna som barn tillägnar sig när de ska lära sig läsa 

och skriva, sedan följer en beskrivning av tre olika metoder inom läs- och 

skrivinlärningen.

Min slutsats efter arbetets gång har inte tillfört forskningen något nytt eftersom det 

är en studie inom den litteratur som finns idag. Jag har däremot fått en bra grund att 

stå på i mitt arbete som lärare för de yngre åldrarna, när jag ska lära elever att läsa 

och skriva.

__________________________________________________________

Nyckelord: Fonologisk medveten, Bokstavskännedom, Avkodning, Högläsning, LTG-

metoden, Wittingmetoden, Bornholmsmodellen
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1. Inledning
I det teknologiska samhälle vi lever i idag krävs det av oss människor att vi kan läsa 

och skriva. Det finns till exempel inget arbete där det inte krävs att man kan detta. Att 

lära sig läsa och skriva är en process som börjar redan i förskolan och som hela tiden 

byggs vidare. När barnen sedan har kommit upp i skolan börjar deras egentliga läs-

och skrivinlärning. 

Eftersom alla barn är individer finns det därför lika många olika sätt att lära sig läsa 

och skriva på. Detta betyder att vi som pedagoger behöver vara väl medvetna om 

vilka olika metoder som finns att tillgå i vårt arbete för att hjälpa elever att bli 

fonologiskt medvetna så att de erövrar läsningens och skriftens konst. 

1.1 Syfte och frågeställning
Mitt syfte med denna uppsats blir att genom litteraturstudier ta reda på vilka faktorer

som är av betydelse för elever i deras väg mot läs- och skrivinlärningen. Genom att 

studera litteraturen inom mitt valda område tar jag reda på vilka faktorer som är av 

betydelse för barnet i dennes läs- och skrivinlärning. Jag har också valt att beskriva 

tre olika metoder som rör läs- och skrinlärningen. De tre olika metoderna kan 

kopplas samman med den teori som jag beskriver i litteraturdelen. Mina 

frågeställningar som jag ställer mig angående denna uppsats blir därför:

Vilka olika faktorer/ kunskaper är av betydelse för barns läs- och skrivinlärning.

Vilka metoder finns det som stödjer dessa delar. 

1.2 Uppsatsens disposition
Jag har valt att dela upp uppsatsen i elva rubriker med olika antal underrubriker. En 

central del för läs- och skrivinlärningen är fonemen och fonologisk medvetenhet. Jag 

har därför valt att börja arbetet med det. Jag skriver därefter vidare med andra 

faktorer/ kunskaper som barn behöver tillägna sig för att kunna läsa och skriva.

Mittendelen av arbetet ägnas åt yttre faktorer som kan vara eleverna till hjälp i 

processen mot läs- och skrivinlärning. Sista delen ägnas åt de tre metoder som jag 

har valt att ta med i min uppsats. Jag går alltså från det minsta och avslutar med det 

stora i uppsatsens huvuddel. Jag avlutar med en diskussion av de delar jag har 

analyserat samt kopplar detta till de tre metoder som jag har valt att beskriva i min 

uppsats. 
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2. Forskningsbakgrund
Min uppsats handlar om barns läs och skrivinlärning och vilka faktorer som hjälper 

eleverna att erövra detta komplicerade verktyg. 

Barns läs- och skrivinlärning är ett område som forskare och erfarna pedagoger har 

studerat i stor skala. Litteraturen på området finns därför i stora volymer. Jag har

valt att bygga min uppsats på litteraturstudier och har därför använt mig av nyare 

litteraturböcker inom ämnet. Jag utgick från Carsten Elbros bok Läsning och 

läsundervisning(2006) och fortsatte sedan med Ingvar Lundbergs Alla kan lära sig 

tala och skriva (2006) i stor skala. Jørgen Frost Läsundervisning (2002) är också en 

bok som jag ändvände mig av i den allmänna delen av läs- och skrivinlärningen. 

Vad gäller de kommande tre metoder använde jag mig av respektive metods 

upphovsman och även två andra samlingsvolymer som stöd i den litteratur som jag 

har valt att ta med i min uppsats. De olika metoderna utgår från olika perspektiv. 

Bornholm, som från början är en metod i att lära barn språklekar och som har växt 

till en metod inom läs och skrivinlärningen utgår först från barnet själv. Barnet ska, i 

ett socialt sammanhang lära sig att från början höra ljud och sedan kunna koppla 

samman detta med dess symbol. LTG- metoden utgår från texter skrivna av läraren 

men som är dikterade av lärarens elever. Eleverna får sedan utifrån den dikterade 

texten lära sig att läsa och skriva det som förekommer i texten. Wittingmetoden är lik 

Bornholmsmodellen men eleverna lär sig att höra och skriva orden självständigt. 

Även annan litteratur som stärker min text har förekommit.

3. Metod och material
Eftersom jag har valt att uppsatsen ska vara en studie av litteratur inom läs- och 

skrivinlärningen har jag inte behövt tagit något etiskt ställningstagande i beaktande. I 

och med att jag heller inte har gjort någon undersökning, observation eller 

enkätundersökning har jag heller inte behövt tagit ställning i några svar och 

ifrågasätta deras reliabilitet och validitet. 

Jag hade i början av uppsatsen en medveten tanke att det skulle finnas en mängd 

litteratur inom mitt valda område. I mitt urval vad gäller litteraturen har jag varit på 

mitt lokala statsbibliotek och letat redat på böcker som rör mitt ämne. Jag har utefter

informationen på bokens baksida valt ut de böcker som jag anser är relevanta för mitt 

tänkta syfte och mål med uppsatsen. 
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De metoder som jag har valt att beskriva i mitt arbete är LTG- metoden, 

Wittingmetoden och Bornholmsmodellen. Jag har valt dessa tre metoder då jag anser 

att de är väl använda i den undervisningen som bedrivs i dagens Sverige. 

4. Teoretisk bakgrund
I den teoretiska delen beskriver jag vilka faktorer som kan påverka barnet i dess väg 

mot läs- och skrivinlärningen. Jag beskriver också tre olika metoder inom läs- och 

skrivinlärningen som jag anser att en undervisande lärare bör vara medveten om. 

4.1 Fonem
Fonem är ljud som representeras av bokstäver i den text som vi människor läser.

Det är vi människor som har kommit överens om sambandet mellan ljud och bokstav 

eftersom det inte finns en naturlig koppling mellan dessa. Det är de abstrakta 

fonemen (språkljuden) som motsvarar ett abstrakt grafem (bokstav).  Fonem är när 

ett ljud i talet motsvarar en bokstav i det skrivna talet. I svenskan är det den 

brukligaste och fasta principen. För de ord som uttalas ljudenligt så som ros, sal och 

os är grunden för ljudprincipen. Varje enskild bokstav i ordet motsvara ett 

standarduttal. (Elbro 2006: 63-64). 

Bokstäver återger ljud och ljudets betydelse är att skilja mellan ord. Om det skulle 

finnas bokstäver för alla de uttal som finns skulle det finnas betydligt fler bokstäver 

än de 28 (29) som nu redan finns i vårt alfabet (Elbro 2006: 64).  

De enskilda fonemen kan man inte höra i ord. Utan de måste analyseras fram genom 

medveten uppmärksamhet. Den första bokstaven är generellt sätt lättare att 

analysera fram än de bokstäver som kommer längre bak i ordet. Eftersom de enskilda 

ljuden till viss del är samljudade och kommer ut ur munnen samtidigt som stavelser 

blir de svåra att analysera. En del fonem har dessutom olika ljud beroende av vilken 

vokal som finns omkring, till exempel är p- ljudet i pappa och spel olika. Det är 

viktigt att elever förstår hur ord kan bli uppdelade innan de börjar sammanljuda 

dem. Därför är det viktigt att denna process går långsamt framåt. Eftersom den 

analytiska delen i läsinlärningen är grundläggande rekommenderas det att eleverna 
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ägnar sig åt olika analytiska övningar och att avkodningen får en analytisk inriktning 

(Lundberg 2006: 27).

Långa och korta vokaler är olika fonem men symboliseras av samma bokstav. Ibland 

kan det behövas flera bokstäver i kombination för att representera ett fonem som 

exempel ng, rs, rt. Genom att utgå från språkljuden, blir det enklare och tydligare att 

se hur ljuden företräds av bokstäver. Man ska inte fråga hur bokstäver låter, eftersom 

det är ljuden som bokstäverna representerar som låter - inte bokstäverna. Dessutom 

finns möjligheten att samma bokstav representerar olika fonem (Lundberg 2006: 

32).

Talspråkets ord utgörs av ljudenheter. Ljuden uppstår i språkliga förbindelser. Det 

viktiga inom den första läsundervisningen blir alltså inte att se på ord som en 

konstruktion av enskilda ljud utan att arbeta med ord som fonologiska strukturer. 

Därför bör instruktionen med bokstäver mer bygga på verksamheter som 

understryker de fonologiska mönstren. Problematiken som eleven möter i början av 

sin läsutveckling blir att koppla samman de fonologiska mönstren i orden med 

bokstäver. De talade orden har ett fonologiskt mönster som kan delas upp i mindre 

enheter, fonem och det är viktigt att eleven förstår detta. Genom långsam artikulation 

urskiljer man dessa fonem i ordet.  När elever har förstått detta kan de förstå att 

bokstäverna tillsammans skapar det talade ordet (Frost 2002: 24-25)

När eleverna har förstått hur skriften representerar språket är de på god väg att 

knäcka den alfabetiska koden. Eleverna förstår att ord kan delas upp i enheter så 

kallade fonem. Genom att fenomen representerar ett skrivtecken kan eleverna sätta 

ihop de olika fonemen som då bildar ett ord. Analys och syntes är alltså två väldigt 

viktiga moment för att kunna knäcka koden (Lundberg 2006: 25)

4.2 Fonologisk medveten
När eleven har förstått att språket består av ord och att dessa ord delas upp i enheter 

och att dessa enheter skapar ord har eleven blivit fonologiskt medveten. För 

läsinlärningen är fonologisk medveten en viktig förutsättning. Denna medvetenhet 

kan barnen stimulera redan i förskoleåldern (Lundberg 2006: 26). 
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4.3 Morfem
Morfem är de minsta betydelsebärande delen i ett ord. Rotmorfem är som 

sammanslagna ord och hjälper till att avgränsa varandras betydelse. Orden förstår 

man om man delar upp ordet och läser det första ordet först och sedan de ord som 

kommer före det sist. Exempel kattmat, som man förstår är mat och att det är till 

katten. Uppdelningen av ord kan eventuellt vara en hjälp för barnet vid läsförståelsen 

även om det först och främst är för att hjälpa stavaren. Dubbelbeteckningen i 

morfemprincipen är ett sätt att avskilja likaljudande ord från att stavas på samma 

sätt som de med icke dubbelbetäckning (Elbro 2006: 71-73).

4.4 Avkodning

Att lära sig tala är lika naturligt som att lära sig gå. Men att lära sig läsa och skriva är 

inte något naturligt för oss människor. Den alfabetiska skriften som vi har är en kod 

för det talade språket. Därför behöver många människor hjälp för att kunna koda 

dessa bokstäver (Lundberg 2006: 9)

Barn har innan de börjar skolan ett fungerande tal. Men språket är bundet till de 

situationer som barnet befinner sig i här och nu och med den närvarande personen. 

När barnen närmar sig det skrivna språket får de ett mer abstrakt språk med 

komplicerade satsbyggnader och andra ordval (Lundberg 2006: 16).

Det är skillnad mellan att tala och att skriva. I talet har vi yttre omständigheter som 

hjälper till att vi blir förstådda. I en skriven text är det endast texten som ger 

information om vad vi vill förmedla. Med utgångspunkt från barnens naturliga 

samtalsspråk närmar sig barnen gradvis det distanserade språket som de senare lär 

sig att använda när de läser och skriver (Lundberg 2006: 17). 

Det är inte bara skriftens särart som eleven måste utveckla en känsla för, för att 

kunna lära sig läsa. Att komma underfund med hur skrifttecknen representerar 

språket, hur talflödet delas upp i delar som symboliserar bokstäver - detta innebär att 

knäcka den alfabetiska koden (Lundberg 2006: 18). 
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4.4.1 Sammanljudning

Sammanljudningen är en viktig del i läsinlärningen. Även om eleven kan alla 

bokstäver och dess ljud kan det ändå vara svårt att ljuda samman bokstäverna till ett 

ord. Många av de svåra ljuden är just de klusila bokstäverna som oftast har en 

hjälpvokal sammanljudet (Lundberg 2006: 28).  

Om eleven formar munnen till vokalljudet och sedan lägger till konsonanten kan man 

ange fonemens samtidiga uttal, exempelvis l o till lo. Detta gör det alltså viktigt att 

barnet förstår att talade ord delas upp i fonem och att dessa fonem har ett 

skrivtecken. Att kunna uttala bokstäverna ger alltså inga ord. Samtidigt som eleverna 

lär sig att forma bokstäverna och att skriva dem på ett korrekt sätt och att märka 

varje bokstavs speciella särdrag ska eleverna få en insikt i att förstå den alfabetiska 

koden (Lundberg 2006: 28). 

Mellan motsvarande talat ord och det skriva ordet finns i många språk inga enkla 

samband emellan ljud och bokstav, men genom att låtsas att det finns ett samband så 

underlättar man införandet i den alfabetiska metoden. När den alfabetiska metoden 

ska anpassas till läsningen så stöter man dock fort på problem. Barnet måste lära sig 

mer än att koppla samman ett ljud med en bokstav. Samtidigt som barnet ska lära sig 

den primära förståelsen för den alfabetiska strukturen ska barnet också lära sig hur 

det fonologiska mönstret av talade ord förenas med det motsvarande skrivna ordets 

struktur.  Det grundläggande problemet i läsningen handlar alltså inte om ljud och 

bokstav utan om att koppla det talade ordet med det skrivna (Frost 2002: 23). 

4.4.2 Knäcka koden

Att knäcka koden är inte en naturlig del av oss människor, trots att det har så stor 

betydelse för oss i vårt samhälle. Det krävs en koncentration och uppmärksamhet av 

oss för att kunna uppfatta detaljer och att se schematiska mönster i språket. 

Återkommande regelbundenheter är också en del i att kunna knäcka koden. För att 

barn ska klara av detta behöver de hjälp av vuxna. Många barn har redan i 

förskoleåldern fått en del av denna hjälp men de har ännu inte knäckt koden, och kan 

således ännu inte läsa (Lundberg 2006: 19). 
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För att barn ska kunna knäcka den alfabetiska koden behöver de flesta barn 

vägledning och en organiserad planering av sin lärare. Läraren bör först lära elever 

vokaler och de konsonanter som är lätta att hålla ut, så som l, m, n, o och s. De hårda 

konsonanterna bör man vänta med eftersom de är hårt samljudade med de övriga 

omkringstående bokstäverna och blir då följaktligen svåra att urskilja. Detta innebär 

att läraren har ett begränsat antal bokstäver att använda sig av. Språket blir därför 

torrt i början eftersom antalet ord också blir begränsat (Lundberg 2006: 22). 

Vår skrift är alfabetisk och för att bli en god läsare och skrivare så måste man förstå 

att det talde språket är kodat. Under hela vår existens möter vi nya ord som vi måste 

kunna urskilja. Genom att vi vet hur ord är uppbyggda kan vi också stava dem när vi 

skriver. När vi behärskar den alfabetiska koden vilket är en ofrånkomlighet i den 

värld som vi lever i och det är vår skyldighet som lärare att ge barn detta (Lundberg 

2006: 30).   

4.4.3 Stavelser
Genom att använda sig av en kommentar eller mening som någon elev har sagt kan 

läraren visa hur meningen består av olika ord. Genom att välja ett sammansatt ord 

kan läraren sedan visa hur ordet består av två olika ord men som tillsammans bildar 

ett gemensamt ord till exempel fotboll. Genom stavelseanalysen kan eleverna sedan 

lära sig att ord består av stavelser, som exempel spar-ka. När detta är helt klart för 

eleverna kan de lära sig fonemen och då först begynnelsebokstaven i orden 

(Lundberg 2006: 28). 

4.4.4 Skriftens betydelse
Många barn vet att skriften förmedlar information och för att kunna läsa ska man 

titta på bokstäverna och en del vet även att man läser från vänster till höger, uppifrån 

och ned. 

En del barn känner också till några bokstavsnamn och på så sätt ser man att de kan 

skilja bokstäver från varandra. Många barn vet att det finns versaler och gemener och 

de kan känna igen vissa ord, som till exempel mamma, sitt eget namn och bil. Skolans 

speciella krav ska ligga på att lära barnen att knäcka den alfabetiska koden och därför 

bör lärare utgå från barnens tidigare erfarenheter och kunskaper om skriften. När 

barnen sedan har lärt sig att avkoda ord ska skolan se till att eleverna bevarar sina 
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nyfunna kunskaper och att de får ett och behåller sitt läsintresse (Lundberg 2006: 

20). 

4.5 Bokstavskännedom

När ett barn redan i förskoleålder får bokstavskännedom blir det förtroget med de 

bokstäver som han/hon senare ska lära sig att läsa och skriva. Bokstavkännedom är 

när barnet självständigt sysselsätter sig med bokstäver så som i böcker och andra 

skrifter, innan barnet kan läsa eller skriva själv. En bra bokstavkännedom är en fördel 

om barnet ska lyckas bra i sin första läsutveckling men bokstavkännedomen är ingen 

garanti för att barnet ska lyckas med att lära sig läsa och skriva, utan det är mycket 

som ska fungera för att barnet ska få en bra läsutveckling (Elbro 2006; 79)

Vissa forskare menar att barn som tidigt grips av ett intresse för böcker och kan på ett

tidigt stadium skilja bokstäver från andra platta föremål, så som målningar. Barn 

som alltså redan i treårsåldern väljer självmant att sitta med egna böcker får inte 

lässvårigheter lika ofta som barn som inte sitter självmant med böcker och läser. 

Detta är dock svårt att förklara och förklaringen kanske kan vara främmande 

bakomliggande förhållanden.  Det är inte lätt att argumentera för en sorts pedagogik 

när man inte fullt ut vet de positiva sambanden mellan tidigt bokintresse och barnets 

läsutveckling. Som föräldrar eller pedagoger kan vi inte utgå från att vi hjälper barnet 

i dess läsutveckling genom att ge barnet böcker. Det som däremot är lätt att förstå är 

att barnets bokstavkännedom kan vara de första stegen mot läsfärdighet (Elbro 2006: 

80-81). 

Genom att känna igen bokstäverna och vad de betyder kan barnen med fördel se ord 

och texter och förstå dem. Därför bör läseböcker ha ett begränsat ordförråd så att 

eleverna kan känna att de självständigt läser och att de därför inte behöver be läraren 

om hjälp (Elbro 2006: 108). 

4.5.1 Vokal och konsonant
De svenska vokalerna betecknas med varsin bokstav men kan uttals på flera olika 

sätt. Exempelvis o som uttalas olika i orden sol och sova. För barn som ska börja lära 

sig läsa och skriva är det viktigt att de förstår skriftens ljudprincip. De som inte 

förstår ljudprincipen får problem med läsningen och kan i värsta fall utveckla dyslexi, 

i de bästa fall klarar de ändå av läsningen men får problem när de stöter på nya ord. 
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Genom att be eleverna läsa ord som de inte har stött på tidigare kan man kontrollera 

om de är i riskzonen för dyslexi (Elbro 2006: 65). 

För barn är det svårt att veta när vokaler är långa eller korta i deras första läs- och 

skrivinlärning. För betonade stavelser är den primära regeln att när det är 

dubbelkonsonant efter vokal är den kort, exempel; hall. När det däremot är 

enkelkonsonant blir det en lång vokal (finns dock undantag) exempel; hal (Elbro 

2006: 65,67).

4.5.2 Ljudning av bokstäver

Bokstäver i svenskan uttalas inte alltid så som bokstavsnamnet låter. Utan de svenska 

bokstäverna är beroende på de omkringstående bokstäverna och de övriga betydelser 

som ingår. Lösningen på detta blir att börja med ljudenliga ord, alltså där 

bokstäverna i ordet har ett standarduttal. På detta sätt får eleverna se att den inlärda 

strategin leder till något, och de kan på kort sikt läsa kortare texter som innehåller 

nya ord (Elbro 2006: 110). 

När eleverna använder sig av en ljudprincip använder de sig mer av bokstävernas ljud 

än deras namn när de ska läsa. När barnen stavar sig igenom ett ord så använder sig 

barnen av bokstävernas standarduttal. Till exempel blir [sss], [p], [i:] [sss] ordet spis. 

P:et ställer dock till ett problem eftersom det inte är lätt att uttala p avskilt. Därför 

blir det oftast att man väljer att tillägga den svaga vokalen [E]. De övriga klusilerna 

b,d, g, k och t, tilläggs också [E]. Genom att senare använda sig av utbyte av enstaka 

bokstäver i orden kan man undvika dessa hjälpvokaler. Om eleven känner igen ordet 

val kan man byta begynnelsebokstaven mot t.ex. ett m och fråga eleven vad som står 

då, nämligen mal (Elbro 2006: 108).  

5. Läsförståelse
Ett barn som ännu inte fullt ut har lyckats knäcka den alfabetiska koden eller förstår 

ordavkodningen kan ändå uppfatta en text genom att gissa sig till innehållet. Den 

spontana gissningsleken barnet utgör är inget som man behöver oroa sig över utan 

det är naturligt i barnets första läsutveckling. 
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När avkodningen blir mer automatiserad kan barnet läsa av ord endast genom 

bokstavsinformationen och de behöver heller inget stöd i samband och förväntningar. 

När barnet har detta automatiserat behöver han/ hon inte koncentrera sig på 

avkodningen utan kan koncentrera sig på att förstå texten och dess innehåll. 

För att nå hit har elever generellt sett gått en lång och mödosam väg. Det gäller att 

texterna som eleven möter i sin första läsutveckling är meningsfulla och att läsningen 

ger njutning och glädje för eleven (Lundberg 2006: 33)

Att läsa innebär att läsaren och texten möts. Avkodningen bör ta så lite energi som 

möjligt för att eleven ska kunna lägga energin på att läsa och förstå texten. När 

eleverna läser en text som de kan relatera till i verkligen kommer deras inre 

föreställningar att förstärka textens innebörd. Eleven kan på så sätt se sig texten spela 

upp som en teater i huvudet. Om eleven däremot inte kan relatera texten till sin 

verklighet blir det svårt för eleven att förstå och läsa texten (Lundberg 2006: 35-36).

6. Högläsning
Högläsning har framstått som något positivt och utvecklande för barnets språkliga 

utveckling och att det utvidgar barnets ordförråd. Elbro (2006: 96) skriver med 

hänvisning till andra forskare att i 21 oberoende undersökningar har det dock visat 

sig att endast 8 % av barnets läsfärdigheter kan kopplas ihop med barnets tidigare 

upplevelser av högläsning. Högläsning har alltså ingen större betydelse för barnet i 

dess första läsutveckling. Men ändå har högläsning en betydelse för barnets språkliga 

utveckling. Trots att det är i mindre skala, ger högläsning barnet ett vidare ordförråd 

och muntliga uttrycksfärdigheter. Även om det ger barnet en begränsad förmåga i 

dess första läsutveckling. Varför högläsningen har fått den status den idag har kan 

förmodligen bero på att högläsning förknippas med mysiga stunder och upplevelser 

tillsammans. I barn- och ungdomslitteraturen kan man till exempel läsa om andra 

kulturer och etniciteter och detta kan på längre sikt ha betydelse för barnet i dess 

egen läsförståelse.  Högläsning kan också ha den betydande orsaken att barnet 

självmant vill lära sig att läsa. Men barnet måste själv ta tag i skriften för att lära sig 

läsa (Elbro 2006: 96). 
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Genom högläsningen har barnet en möjlighet att berika sitt ordförråd. I högläsningen 

kommer barnet dessutom i kontakt med det distanserade språket som de sedan ska 

lära sig att använda när han/ hon själv ska lära sig att läsa och skriva. Att föräldern 

eller läraren är aktiv under högläsningen har visat sig haft positiv effekt på barnets 

utveckling för språk och begrepp mer än när högläsaren är inaktiv. Undersökningar 

har visat att det är skillnader i hur aktiv föräldern eller förskolläraren är i sin läsning. 

En del läser från sida till sida utan avbrott för diskussioner medan andra stannar på 

var sida och för diskussioner med barnet om vad som händer i boken. Några av 

fördelarna med att läsa högt för barn är att läsaren uttalar orden tydligare än vad 

vanliga samtal kräver. På detta sätt får barnen en klarar bild om hur ord är 

uppbyggda. I texter möter barnet dessutom andra ord som annars inte sägs i vanlig 

konversation vilket berikar barnets ordförråd. Genom högläsning får barnen 

dessutom bland annat möta skriftspråkets karaktär och meningarnas uppbyggnad 

som heller inte hörs i vanlig konversation (Lundberg 2006: 40-41). 

7. Gemensam läsebok?
På grund av det begränsade antalet ord när eleverna ska sammanljuda bokstäver till 

ord står lärare inför ett dilemma. Lärare vill att avkodning går så lätt som möjligt för 

eleverna. Samtidigt vill de att texterna ska vara förankrade i elevernas liv och att 

texterna väcker deras läslust. Att läsa ska vara en källa till glädje och njutning och att 

eleverna kan utveckla sig själva som människor. En del pedagoger hävdar att det inte 

finns någon konflikt i detta utan bara om läsmaterialet är intressant och knutet till 

elevernas behov så kommer eleverna att lära sig lästekniken oavsett de komplicerade 

orden. Barnen kommer själva på hur lässystemet fungerar. Genom att barnen själva 

får jämföra ord gör att de så småningom kopplar samman ljud och bokstav. Denna 

process bör eleverna få ägna sig åt utan större vägledning från en lärare (Lundberg 

2006: 23). 

En gemensam läsebok för hela klassen kommer att styra den framåtgående processen 

i läsundervisningen. För de svagaste eleverna är en sådan bok för svår och för de 

duktiga eleverna ger den inte tillräckligt med utmaningar. En gemensam läsebok ger 
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endast läraren fördel genom att den då kan genomföra en gemensam undervisning 

(Frost 2007:27). 

8. Lätthet och svårighet i läsning
Många barn kan en del eller alla bokstäver redan innan de börjar skolan och för dessa

blir den första läsinlärning relativt lätt. Eftersom de redan kan en del bokstäver är 

barnen en bit på väg att förstå hur ord läses ut ur bokstäver. När de väl har förstått 

hur det alfabetiska systemet fungerar har de fått en nyttig metod för att gå vidare på 

egen hand. 

Undervisningsformen för dessa barn spelar inte så stor roll. Det som är viktigt för 

dessa barn är att de från början får känna glädjen i att lära sig läsa och skriva. 

Läraren har här ett stort ansvar att se till att eleverna får detta (Lundberg 2006: 5).

För de barn som däremot har svårt att lära sig läsa och skriva behöver läraren ha en 

anpassad och systematisk utvecklingsplan för barnets läs och skrivutveckling. De 

barn som läser och identifierar ord långsamt och osäkert kommer att få stora 

svårigheter. Att ha en bra identifiering för ord är alltså en viktig förutsättning för att 

få en god läsförståelse. Och för en god ordavläsning är medvetandet om de talade 

ordens ljudmässiga uppbyggnad (Lundberg 2006: 6-7).

Barn som har en försenad och bristfällig utveckling av språkljuden (fonologisk 

medvetenhet) kommer att få problem med läsningen. Barnet kan förväntas att 

utveckla dyslexi. En genomtänkt läsundervisning kan dock hjälpa barn att förstå hur 

den alfabetiska koden fungerar och de kan få hjälp så att de kan gå vidare. Men de 

dyslektiska problemen får då inte vara för stora (Lundberg 2006: 15).

Barn som har svårigheter att förstå och praktisera kunskaper som rör ords böjningar 

(morfologi) och satslära (syntax) förstå berättarstrukturer och att kunna nyttja olika 

system för att förstå sammanhängande texter har lässvårigheter. En del barn har 

dåligt korttidsminne, svårigheter att nämna saker och en outvecklad språklig 

medvetenhet (Frost 2002: 37-38). 
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En del barn kan lära sig att läsa på egen hand och utan vidare större hjälp från vuxna. 

Forskning och lärares erfarenheter visar dock att det är en vansklig väg, speciellt för 

de barn som utvecklar dyslexi (Lundberg 2006: 24).

9. Det tre metoderna
Härnedan så beskriver jag tre metoder, LTG- metoden, Wittingmetoden och 

Bornholmsmodellen. Lärare bör vara väl medvetna om de olika metoderna som finns 

att ta del av vad gäller barns läs- och skrivinlärning. Dessa tre metoderna är bara 

några av de metoder som används i Sverige

9.1 LTG- metoden

LTG står för Läsning på talets grund och är utarbetad av Ulrika Leimar på 1970-

talet. Läraren som vill arbeta med LTG måste vara väl kunnig inom den traditionella 

ljudmetoden och ha en tro på sina elever att de vill lära sig och att de själva kan forma 

sin inlärning (Leimar 1982: 280).

Det typiska för LTG är att inlärningen utgår från barnets eget tal och att barnet 

tillsammans med läraren skriftligt plockar isär de talade orden i mindre delar och 

sedan sätter ihop orden igen. Barnet går från helhet i orden till delbarhet tillbaka till 

helheten igen (syntes- analys- syntes) (Leimar 1982: 280) Att elever får använda sig 

av sitt eget tal i sin läs- och skrivinlärning tror man att eleverna ska finna en större 

mening med att lära sig än när de använder sig av de traditionella läsböckerna. De 

traditionella läsböckerna använder sig av ett främmande språk för eleverna vilket gör 

att de kan ha svårt att sätta sig in i förståelsen av texten (Leimar 1974: 61, 63-64).

LTG- modellen består av fem faser och ska genom föras under en vecka. LTG bygger 

delvis på gruppkonstellationer men eleven ska lära sig individuellt därför utförs tre 

första faserna i grupp (7-10 elever) medans de andra två är individuella (Leimar 

1982: 281, Ejeman & Molloy 2006: 76).  

9.1.1 Samtalsfasen

Den första delen är Samtalsfasen. När eleverna med hjälp av varandra diskuterar 

kring en gemensam rubrik byggs deras ”ordförrådsmaterial” upp. Flera barn har ett 

större ordförråd tillsammans än vad de har enskilt. Läraren kan behöva hjälpa till 
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ibland (Leimar 1974: 88). Vid frågor som; Hur menar du nu? Kan du utveckla det 

där? Hur kan du veta det? Får läraren också en bra uppfattning om elevernas 

individuella begreppsvärld. (Leimar 1982: 281). De förstärkningar som läraren kan ge 

i dessa frågor gör att eleverna lär sig att benämna objekt vid deras rätta egenskaper. 

Elevernas verbala kategoriseringsförmåga övas också liksom deras förmåga till 

språklig precisering. Saker som eleverna själva har upplevt tillsammans ökar dessa 

inlärningseffekter (Leimar 1974: 88 & Leimar 1982: 282). Det är viktigt att samtalet 

har sin utgångspunkt i elevernas gemensamma upplevelser och iakttagelser. Samtalet 

som förs ska leda fram till en text som eleverna ska jobba med under den kommande 

veckan. Eleverna kommer nu att känna igen sina ord, begrepp och texter när de ska 

göra en jämförelse mellan de uttalade orden och den skrivna texten (Leimar 1974: 88, 

Leimar 1982: 282, Ejeman & Molloy 2006: 76).

9.1.2 Dikteringsfasen

Den andra fasen är Dikteringsfasen. Den gemensamma texten ska godkännas av alla 

elever i gruppen innan den skrivs ned av läraren på ett blädderblock. Texten ska 

skrivas så att alla elever kan se den (Leimar 1974: 90 & Leimar 1982: 282). Eleverna 

får se hur deras talade ord undersöks och skrivs av på papper. När vi talar så kommer 

våra ord i en jämn ström ut ur vår mun. Genom att skriva ned det som barnen säger 

ser de att orden har mellanrum mellan sig för att vi ska kunna uttala dem korrekt 

(Leimar 1974: 90, Leimar 1982: 282). När lärare skriver ned texten ljudar barnen och 

läraren tillsammans igenom orden. Detta för att barnen ska efter sin egen begåvning 

och erfarenhet kunna undersöka samband mellan det skrivna och det uttalade. Det är 

mycket viktigt att texten läses med vanlig intonation både före och efter ljudningen 

för att annars begås ett metodiskt misstag. Intonationen är av väsentlig bemärkelse 

vid språkförståelsen (Leimar 1974: 90, Leimar 1982: 282, Ejeman & Molloy 2006: 

77).  

9.1.4 Laborationsfasen

I den tredje fasen Laborationsfasen får barnen undervisning i begrepp som är 

nödvändiga i deras fortsatta läsning (Leimar 1982: 282, Ejeman & Molloy 2006: 77). 

Beroende av barnens utvecklingsnivå och behov väljer läraren ut vilka ord som ska 

användas och skriver dessa på en textremsa. Det är därför som det viktigt att läraren 
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är säker på den klassiska läsmodellen och har den som plattform i de metodiska 

detaljerna (Leimar 1982: 282, Ejeman & Molloy 2006: 77). Det läraren väljer att 

skriva upp på textremsan kan vara meningar, enstaka ord, bokstäver eller ändelser. 

Eleverna kan använda textremsan på olika sätt genom att få klippa sönder den och på 

så sätt använda dem till de olika analysövningarna av språket som är tänkt av läraren 

(Leimar 1974: 94). 

Övningen går till på sätt att en elev pekar på textraderna som de skrev i 

Dikteringsfasen och de övriga eleverna läser i kör. Eftersom alla barn har varit med 

och konstruerat texten kommer de ihåg den och kan därför ”läsa” den. En del barn 

läser verkligen medans andra barn följer efter men upplever ändå att de läser på 

riktigt. Undanför undan lär sig eleverna att läsa själva och de börjar förstå fonem och 

grafem systemet (Leimar 1982: 283, Ejeman & Molloy 2006: 77). 

Härefter får eleverna varsin textremsa där de nu ska jämföra orden de har på remsan 

med orden som finns på blädderblocket. Tillsammans med de övriga i gruppen hittar 

eleven sin mening, sitt ord, bokstav eller ändelse på blädderblocket (Leimar 1974: 

116, Ejeman & Molloy 2006: 78). 

9.1.5 Återläsningsfasen

I den fjärde fasen, Återläsningsfasen har eleverna fått var sitt arbetsblad där texten 

finns uppskriven med stora bokstäver. 

(http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=ltg, 091127). Eleverna får nu var för 

sig läsa upp texten för läraren. Leimar anser att man bör börja med de starka 

eleverna först så att längre tid kan ägnas åt de svagare eleverna. I början av elevens 

läsutveckling får läraren läsa ord för ord samtidigt som han/ hon pekar på dem. Allt 

eftersom kommer eleven att fylla i läsningen med de ord som han/ hon kan och har 

lärt sig (Leimar, 1982: 283, Ejeman & Molloy 2006: 78). De ord som eleven kan läsa 

själv stryks under av läraren på arbetsbladet. Orden som har strykts under skrivs över 

på ordkort och varje elev har sin egen alfabetiska ordlåda. De ord som stryks under är 

naturligtvis individuellt, en del barn läser självgående och då kan exempelvis 

ljudstridigt stavade eller olika böjningsformer strykas under. De barn som har svårt 

att läsa stryks däremot enstaka ord under (Leimar 1982: 283, Ejeman & Molloy 

2006: 78). 
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När ett barn börjar förstå ordet är kommer det snart också att komma underfund 

med ord som här och där. ”På detta sätt skapas ständigt dylika kedjor i 

inlärningsprocessen” (Leimar 1974: 98).  

9.1.6 Efterbehandlingsfasen

Den femte och sista delen i LTG är Efterbehandlingsfasen. De ord som eleven har fått 

understrukna av läraren i Återläsningsfasen skrivs nu av på de ordkort som eleven 

har. Om eleven vill kan kortet också illustreras. För att kontrollera att eleven kan läsa 

ordet och inte endast läsa det ”ur minnet” läses orden en gång till dagen efter och 

därefter ska eleven kunna benämna ljuden. När barnet ljudmässigt kan benämna 

orden kan de avläsningstekniskt läsa ord (Leimar 1982: 284, Ejeman & Molloy 2006: 

79). Härefter läggs kortet i elevens ordlåda och när barnet har många ord kan han 

bygga egna meningar med hjälp av korten. Eleverna är mycket ivriga att lära sig ord 

som inte finns i deras alfabetiska ordlåda och vill därför lära sig nya ord (Leimar 

1974: 102).   

Det är viktigt för eleverna att även få ta del av vanliga läsböcker för att de ska komma 

i kontakt med nya ord. Läsläror kan också användas i upplevelseläsning och 

dramaövningar (Leimar 1982: 285).

9.2 Wittingmetoden

På grund av att modellen bygger på språkliga och psykologiska grunder har den fått 

namnet den psykolingvistiska metoden. Men sedan mitten av 1980- talet kallas den 

för Wittingmetoden och det kommer jag hädanefter att benämna den som (Witting 

2006: 80). 

Metoden har under många år använts i särskolor och i läskliniska verksamheter. För 

vuxna eller unga som måste lära sig läsa om på nytt, på grund av läs- och 

skrivsvårigheter, är Wittingmetoden användbar (Witting 1982: 285 & Witting 2006: 

80). Jag kommer att koncentrera mig på nyinlärningen av metoden. 

Innan den egentliga läs- och skrivinlärningen finns det ett förberedelsearbete som 

just ska förbereda eleverna för att lära sig läsa och skriva. Självständighetsarbetet

innebär att eleverna ska själva finna glädje i att behärska en aktivitet självständigt. 
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Arbetet här är övningar som eleverna självständigt föreslår, kan utföra och ta ansvar 

för. Språkljudsövningarnas syfte är att eleverna ska bli medvetna om språkljudet i 

språket och att de kan laborera och leka med dem. Genom en stark och mångsidig 

läsförståelseupplevelse får eleverna genom övningar i realbegrepp. Syftet här är att

bland annat diskutera och reda ut begrepp, att iaktta och klassificera sin omgivning. 

(Witting 2006: 83-84) 

Berätta och beskriva övningar tar tillvara på elevernas talade språk och utvecklar det. 

Genom att berätta en händelse som eleven har upplevt ”tvingas” han/ hon att 

använda språket så att det blir intressant för de som lyssnar och att de förstår vad 

som berättas. En vidareutveckling på elevens språk är också övningarna i lyssna på 

skriftspråk. I det skrivna ordet finns inga hjälpmedel för lyssnaren att ta till sig, 

lyssnaren är helt utelämnad till vad skrivaren har skrivit. När eleverna möter 

konstruktioner och strukturer som finns i det skriva språket (exempelvis en saga) blir 

eleverna hjälpta för de kommande texter som de snart kommer att lära sig läsa. När 

dessa övningar är befästa hos eleverna börjar den egentliga läs- och skrivutvecklingen 

(Witting 2005: 36-37).  

9.2.1 Symbolinlärning

Wittingmetodens första del är symbolinlärningen. Eleverna lär sig utan stöd av 

varken bilder eller andra ting att sammankoppla språkljud med bokstäver. I och med 

det tidiga förarbetet med språkljuden har dessa blivit elevens medvetna lärdom när 

de nu lär sig att språkljuden företräds av bokstäver. (Witting, 2005: 39, Witting 

2006: 84-85) Utan svårigheter kan eleverna nu lyssna på ett specifikt ljud exempelvis 

i- ljudet i en text. Efter behov kan de växla från koncentration av innehåll till 

ljudintryck tack vare deras fonologiska medvetenhet. Språkljudet i: anknyts 

tillsammans med dess bokstav i. Befästning av språkljud och bokstav läggs stor 

energi på. Bokstav och dess ljud får inte förväxlas med något annan bokstav eller ljud 

(Witting 2005: 39-40, Witting 2006: 84-85). Inlärningen av symbolerna inträffar 

enligt en sekvensering och vokalerna kommer först och ordningsföljden är a, i, o, e, ö, 

å, y, ä, u, l, s, m, p, f, k, v, t, r, b, n, g, j, d, h. (Witting 2005: 39- 40).
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9.2.2 Sammanljudsövningar

När eleverna kontrollerar förbindelserna av bokstäverna a- l (enligt Wittingmetodens 

alfabet)med deras ljud börjar sammanljudsövningarna (Witting 2005: 40, Witting 

2006: 84-85). Det är viktigt att eleverna förstår sammanljudandets idé där övningar 

med så kallade sammanljudning med särskild grundlighet ingår. Här visar eleverna i 

övningarna att de har förstått principen och att de kan praktisera den. På ett tydligt 

sätt framhålls förbindelsen mellan tecken och språkljud likasom 

sammanljudsriktningen och sammanhanget (Witting 2005; 40, Witting 2006: 85). 

Eleverna övar också sammanljudningen som ett viktigt redskap i läsförståelsen. Med 

hjälp av dessa övningar ska eleverna bli säkrare på automatiseringen så att så att liten 

medveten tid ägnas åt det utan att tiden används till läsförståelse (Witting 2005: 40, 

Witting 2006: 85).

Arbetet börjar med Wittingmetodens alfabetiska ordningsföljd a- l och utvidgas i och 

med längd och komplikationsgrad av olika kombinationer av vokaler och konsonater. 

Orden som kombineras blir med andra ord inte alltid riktiga ord utan 

kombinationerna kan exempelvis bli nonsensord för lättare sammanljudning 

(Witting 2005: 40).

Det är viktigt att eleverna är medvetna om vad sammanljudningen går ut på, så att 

eleverna blir skickligare genom att de förstår principerna med 

sammanljudsövningarna (Witting 2006: 85).

9.2.3 Avlyssningsskrivning

I symbolinlärningen börjar även avlyssningsskrivningen i övningarna med 

vokalljuden och de motsvarande tecknen. Nu följs sammanljudsövningarna och 

avlyssningsskrivningen åt i fortsättningsarbetet med de innehållsneutrala 

språkstrukturerna (Witting 2005: 40-41). Läraren uttalar ett specifikt språkstruktur 

som eleverna skall härma, artikulera och skriver ned dess rätta bokstavskombination. 

Bokstavskombinationen granskas för att se att den rätta kombinationen är avskriven 

även samma metod används när eleverna skall lära sig sambandet mellan särskilda 

ljud och dess bokstav (Witting 2005; 40-41, Witting 2006: 85-86). 

Avlyssningsskrivningen är betydelsefulla komplement till sammanljudningen. 

Övning i skrivning ger övning i läsning, samtidigt som övning i läsning ger skrivning. 

Eleverna blir också goda stavare i och med avlyssningsskrivningen.  Eftersom de blir 
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goda lyssnare och skrivare får de bra förutsättningarna att klara av svenska språkets 

ordskatt (Witting 2005: 40-41). 

Eleven respektive läraren har specifikt ansvar i Wittingmetoden. Elevens skyldighet 

är att självmant ta ansvar för sitt lärande och lärarens är att vara ett hjälpmedel till 

eleven i dennes inlärning. Eleven skall koncentrera sig noga på de olika delarna i 

avlyssningsskrivningen och inte bara utföra det aktuella momentet skyndsamt om de 

vill lära sig (Witting 2006: 85-86).  

9.2.4 Fri associerande

Sedan sammanljudningen och avlyssningsskrivandet är genomfört börjar elevernas 

fria associerande av språkljudets konstellation. Eleverna får en lista med olika 

tvåbokstavskombinationer, exempelvis; us, ys, is, as, ås där de med hjälp av sina 

tidigare erfarenheter skall uppfatta ord. en senare uppgift blir att skapa ord med hjälp 

av dessa kombinationer.  Us kan då bli hus, lus, bus och as kan bli laser, mast eller 

last. Orden skall också bearbetas, bäst med hjälp av elevernas eget talade språk. 

Eleverna beskriver förslagsvis det associerande ordet. Eftersom det är elevernas egna 

ord som de beskriver innebär det att eleverna alltid kan nämna något intressant om 

dem. Alla ord som eleverna kommer på måste vara accepterande och att allt som 

eleverna kommer på tillsammans angående språkstruktur berikar ljudet. I och med 

att eleverna fritt får associera blir de intresserade för att skapa och söka ett innehåll. 

Detta gör att eleverna närmar sig sin läs- och skrivprocess. När eleverna lär sig 

betrakta de ord som de förknippar gör att eleverna blir vana att använda böjningar av 

ord, sammansättningar och andra drag hos språket och får därför ökad känsla för 

språkliga valörer.  (Witting 2005: 41-42, Witting 2006 86-87).

9.2.5 Bearbetning av ord 

I elevernas associationer av de nyss skrivna orden är det viktigt att deras tankar om 

orden blir bekräftade eller att misstagen reds ut. Detta är delen i bearbetning av 

orden. Eleverna blir medvetna om ordens betydelse. En del ord är aktiva medans 

andra är passiva i deras ordförråd. De passiva orden blir aktiva genom 

bearbetningen. De ord som har två olika eller flera betydelser är betydelsefulla 

upptäckter hos eleverna i deras språk. Orden som är synonymer behöver inte ha 

samma innebörd och då kan diskussionerna bli om ordens varierade uttrycks former. 
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Eleverna får dessutom kunskaper om ordklasser och ordens böjningsmönster med 

sin egna ord. Eftersom elevernas ord tas på allvar och blir betydelsefulla för elevernas 

läs- och skrivutveckling blir elevernas engagemang fördjupat och de vill fortsätta med 

undersökning av de språkliga aspekterna i textsammanhang (Witting 2005: 42). 

9.2.6 Textläsning

När eleverna känner att de innehållsneutrala språkstrukturerna gett dem lust att läsa 

tar textläsningen fart, vilket innebär att eleverna självmant och impulsivt läser. 

Eleverna lär sig i säregna egenskaper hos texten i förberedda speciella övningar och 

efter detta startar läsningen. Några av egenskaperna hos texten kan vara skiljetecken 

och deras roller, deras konsekvenser innehållsmässigt och vilken hjälp läsaren kan få 

av dessa. Starten till läsningen får eleverna genom små texthäften. Innehållet i texten 

skildrar människor och händelser och språket är okomplicerat men inte helt 

förutsägbart. Eleverna skall finna det lustfyllt att lära sig med olika texttyper (Witting 

2005: 43). 

Övningarna i det förberedande arbetet där eleverna lär sig att uttrycka sig så att 

lyssnarna förstår dem får eleverna vidare kunskaper som ligger nära skriftspråket. 

Eleverna får även större mottaglighet för form och innehåll på detta sätt. Många av de 

ord som eleverna associerar till i det förberedande arbetet skrivs ned i den första 

skrivningen och eftersom det är elevernas egna ord kan de reflektera till dem. 

”Elevernas eget skrivande växer alltså långsamt och man strävar inte efter att de så 

snabbt som möjligt skall skriva så mycket som möjligt”. (Witting 2005: 43-44). 

Eleverna har blivit väl förberedda för ljudstridiga ord när de har arbetet med de 

ovanstående övningarna. Arbetsmaterialet i principer för ljudstridiga ords stavning

är i olika svårighetsgrader som syftar tillbaka på elevernas tidigare erfunna 

erfarenheter, de principer för dubbelkonsonant, å- ljud, kort ä-ljud, ng;,- tj;,- j;,- och 

sj-ljud blir elevernas uppgift att utforska och uttrycka. 

Grundidén är alltså att eleverna själva ska klara av stavningen av de enskilda orden 

och inte att stava mer eller mindre svårstavade enskilda ord (Witting 2005: 44).
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9.3 Bornholmsmodellen

Ingvar Lundbergs Bornholmsmodell övar barn upp sin fonologiska medvetenhet i 

språklekar riktade mot förskoleklass. De barn som får använda sig av språklekar 15 

minuter om dagen klarar bättre av skolans krav på läs- och skrivprocessen än de barn 

som inte ägnar tid åt språklekar (Lundberg 2007: 6). 

Jag kommer att utgå i nedanstående text att eleverna har använt sig av språklekarna 

som Bornholmsmodellen står för, och att eleverna nu ska börja med sin läs- och 

skrivinlärning. 

Elevers läsförmåga innefattar fem olika delar; Fonologiska medvetenhet, 

Ordavkodning, Flyt i läsningen, Läsförståelse och Läsintresse. Delarna samspelar 

med varandra men har olika betydelser var för sig (Lundberg & Herrlin 2007: 6). 

Fonologisk medvetenhet gynnar ordavkodningen som ger positiv effekt på den 

fonologisk medvetenhet och flyt i läsningen när eleverna läser texter. Läsflytet har 

positiv effekt på läsförståelsen och bra läsförståelse ger bättre flyt i läsningen. En bra

läsförståelse är en förutsättning för positivt läsintresse samtidigt som läsintresset 

förbättrat läsförståelsen (Lundberg & Herrlin 2007: 9). Denna förklaring av hur de 

olika delarna kompletterar varandra visar att ingen del kan uteslutas. Läraren är en 

viktig pusselbit som fogar samman de olika delarna och eleven behandlar orden 

parallellt när helheten i läsningen lyft fram (Lundberg & Herrlin 2007: 10). 

Nedanför följer en beskrivning av de olika delarna i läsinlärningen.

9.3.1 Fonologisk medveten

I vårt tal är vi inriktade på vad som sägs vilket betyder att vi inte hör de enskilda 

språkljuden solklart. Vi pratar utan att sätta mellanrum mellan orden vilket har stor 

betydelse när vi läsa och skriver. För att bli en väl fungerande läsare och skribent 

behöver eleven knäcka den alfabetiska koden. Eleven bör förstå att bokstäver 

representeras av språkljud vilket innebär att talade ord delas upp i delar; fonem 

(Lundberg & Herrlin 2007: 11). Elever kan dock inte på ett enkelt sätt enbart lyssna 

sig fram till ensamma ljud eftersom ljuden påverkar varandra. Vokaler i orden är med 

och bestämmer hur ljudet kommer att låta. De samartikulationernas olika variationer 

måste man bortse ifrån och inse det gemensamma hos bil, bok och bak nämligen 
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bokstaven b. Hos vissa barn är detta ett stort steg som kräver fonologisk 

medvetenhet. För att bokstäverna ska få liv krävs denna medvetenhet. Sakta men 

säkert kommer eleverna på hur man skapar alla ord tack vare bokstäverna och detta 

är att ana den alfabetiska användningen. Elever som har svårigheter med fonologisk 

uppmärksamhet kan heller inte med enkelhet avkoda skrivna ord. det är därför 

mycket viktigt att den eleven får stöd i form av lämpliga språklekar och övningar. 

Ändock är det så att försöken att läsa ord underlätta fonologiska medvetenheten. 

Precis som redan berättats påverkar alla fem delarna varandra (Lundberg & Herrlin 

2007: 11-12).

9.3.2 Ordavkodning 

Att känn igen de skrivna orden är en självklarhet för att klara av att läsa en text. Att 

känna igen ord i bilder klarar många små barn av. Egenheterna som finns i orden 

intresseras av eleverna och de skiljer orden från andra ord. Eleverna har i och med 

detta inte förstått de alfabetiska grunderna som läsningen bygger på, men att de 

uppmärksammar ord skrivna i elevers vardag är ett steg i rätt riktning mot läsning 

(Lundberg & Herrlin 2007: 12).

I elevers skrivförsök skärps uppmärksamheter mot enskilda tecken och i vilken följd 

de kommer (Lundberg & Herrlin 2007: 12- 13). 

När eleverna nästan har knäckt koden är de på väg att få ett verktyg som gör att de 

självgående kan läsa ord som de möter. Eleverna har nu en möjlighet att öva sig i 

denna snart erfunna kunskap. För de barn som redan har knäckt koden är det ändå 

en bit kvar innan de har ett helt automatiskt, snabbt och felfritt ordigenkänning. 

Oerfarna läsare behöver ha stöd i sammanhang, bilder eller liknande för att helt 

förstå texten. Den vane läsaren läser snabbt och automatisk och lite energi läggs på 

avkodningen för att läsaren ”ser” vad som står (Lundberg & Herrlin 2007: 13). 

Automatiseringen kommer inte helt plötsligt utan vissa elever får kämpa kanske hela 

skoltiden med att uppnå automatiseringen som en erfaren läsare. Vartefter som 

läsaren ser samma ord i olika textsammanhang blir automatiseringen säkrare och 

säkrare. När eleverna klarar av att läsa ett ord utan hjälp av sammanhang har de 

kommit en bit på vägen mot automatiseringen (Lundberg & Herrlin 2007: 13).
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9.3.3 Flyt i läsningen
Automatisering och flyt i läsningen är inte samma sak. Automatiseringen är 

visserligen en hjälp i att få flyt i läsningen. Flyt i läsningen innebär att läsaren ger liv 

åt den text som han/ hon läser. Läsaren som inte har flyt i läsningen har svårt att 

förstå innehållet, eftersom minnesbelastningen av längre texter inte är så stor 

(Lundberg & Herrlin 2007: 13- 14).

Texten bör kunna delas in i betydelsefulla delar (enheter, fraser och satser) för att 

flytet ska bli så bra som möjligt. Var passar en paus in någonstans? Var ligger 

betoningen? är något att fundera över när texter läses. Om en text är välbekant får 

eleverna ett bättre flyt i läsningen (Lundberg & Herrlin 2007: 14).

Läsförståelsen och flytet i läsningen är tight sammankopplade. När eleverna har ett 

bra flyt kan de koncentrera sig på innebörden av texten istället för på att avkoda 

orden. De elever som måste koncentrera sig på avkodningen har svårare för sig att 

förstå vad texten handlar om (Lundberg & Herrlin 2007: 14). 

9.3.4 Läsförståelse
Redan innan eleverna kommer till skolan har de stött på skrift och vet att det finns ett 

budskap i dem. I början kan eleverna gissa sig till vad det står på grund av kontexten 

vid texten. Detta är dock inget som läraren behöver oroa sig över i början (Lundberg 

& Herrlin 2007: 14- 15). 

Läsare och text möts i text. Elevens tidigare erfarenheter hjälper eleven att 

konstruera innebörder av texten. Ordavkodningen är en självklarhet om detta ska 

fungera så att meningsbyggnaderna och förståelsen av texten blir uppmärksammade. 

Den information vi har om innehållet i texten sedan tidigare ger eleven möjligheten 

att läsa mellan raderna och förstå saker utanför texten (Lundberg & Herrlin 2007: 

15). 

9.3.5 Läsintresse

Det är viktigt att skolan skapar lust och glädje för eleverna att vilja läsa. Elevernas 

självkänsla stärks vartefter som de blir bättre på något, att de blir bättre läsare. 

Genom litteraturen möter eleverna en ny värld av fantasi, äventyr, glädje och 

spänning (Lundberg & Herrlin 2007: 16).
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Skolans tid räcker inte till för att eleverna ska utvecklas läsningens färdighet eftersom 

det tar nästan 5000 timmar att bli bra på något, som läsning. Eleverna behöver 

därför läsa utanför skolan och när eleverna är en bit i läsutvecklingen läser de överallt 

i deras omgivning (Lundberg & Herrlin 2007: 16- 17). Läsinlärningen är en process 

som tar tid och energi i början men när eleven har övervunnit detta har eleven öppnat 

dörrarna för en fantastisk värld (Lundberg & Herrlin 2007: 17). 

Skrivutveckling och läsutveckling sker i nära relationer med varandra. Eleven börjar 

att ”skriva” med tungan då han/ hon knäcker den alfabetiska koden och lär sig att 

ljuda ord (Lundberg 2008: 92). 

Att talade ord kan delas upp i ljudsegment har eleven lärt sig genom ljudningen av 

orden och då vet att ljuden representeras tecken. Det är därför viktigt att läs- och 

skrivinlärningen hänger ihop.  Att lära sig skriva krävs att man skriver (Lundberg 

2008: 93).

10. Diskussion av litteratur bakgrunden
Att lära elever läs och skriva kommer att bli en utmaning för mig som lärare, en 

utmaning som jag nu har fått hjälp med i och med denna examensuppsats.  

Lundberg tar upp att man inte ska fråga elever hur bokstäver låter eftersom de inte

låter. En viktig del i läsinlärningen, enligt mig är att få elever att fårstå att bokstäver 

representeras av ljud och att det är dessa som låter. Bokstäver har ett namn, till 

exempel a men a kan låta med både kort och långt ljud, eftersom det är en vokal. Att 

kunna uttala bokstäver ger alltså inga ord. På grund av detta blir det en fälla om man 

som lärare frågar hur bokstäver låter. Det är däremot bra att eleverna vet 

bokstävernas namn, eftersom de i rabbling av alfabetet nämner bokstävernas namn 

och inte deras ljud. När eleverna får öva sig i att skriva bokstäver utmärker de varje 

bokstavs egen särart vilket hjälper eleverna i att knäcka den alfabetiska koden. 

En hjälp för eleverna i deras läs och skrivinlärning tror jag kan vara enkla ord som 

eleverna lär in som bilder. På min partnerskola använder förskoleklassen sig av 

månadens ord. Orden är enkla ljudenliga ord, så som sol, mor, vår, val. Eleverna lär 
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sig dessa ord och när de sedan ska börja läsa i läseboken har de dessa ord som hjälp 

vilket gör att de troligtvis känner att de kan läsa. 

Att analysera fram enskilda fonem blir betydligt lättare om man börjar med 

begynnelsebokstaven som i början av elevernas inlärning är vokaler eller de 

konsonater som är lätta att hålla ut (s, m, l och så vidare). Jag tror på att använda 

språklekar i förskoleklass och även år 1 som repetition och förstärkning. Genom 

arbetet med språklekar anser jag att inlärningen blir något omedvetet vilket jag tror 

får betydelse för de barn som är i riskzonen för dyslexi, eftersom det inte sätts en 

press på dem, som de kanske annars skulle kunna känna om de skulle börja läsa på 

en gång. Detta har jag dock inte hittat något forskningsresultat för, utan det är min 

egen erfarenhet som är baserad på verksamhets förlagda utbildning.  

Att dela av ord påstår Elbro är ett bra sätt för stavaren att lära sig på. Jag tycker inte 

att man ska dela upp ord för elever. Under mina år i lågstadiet 1991- 1994, fick jag 

lära mig att läsa och skriva med uppdelade ord. Det här resulterade i att jag än i dag 

har svårt att veta när ord är sammansatta och har dubbelbeteckning. Det var inte 

förrän i gymnasiet som fick jag lära mig skillnaden på jättesnygg och jätte snygg.

Under en period då jag hade verksamhetsförlagd utbildning hade jag en förskoleklass 

och undervisade dem om kroppen. Jag valde att inte dela upp långa ord i delar på 

grund av min egen erfarenhet. Förskoleklasseleverna kunde självständigt läsa ut ord 

som skulderblad, skallben, nyckelben och ryggrad.  Vid diskussioner med min 

handledare efteråt uttryckte hon sin förvåning av att de klarade av detta. Jag tror att 

det är bättre att eleverna får se orden så som de är stavade och att man hjälper 

eleverna i början än att underlätta för dem och att man senare ska lära dem att inte 

särskriva ord. 

Elbro skriver att vid klusila bokstäver tilläggs oftast ett e som en hjälpvokal. Detta är 

något som jag själv har fått erfara under verksamhetsförlagd utbildning. När jag har 

lyssnat på eleverna och de har kommit till ord där klusila bokstäver förekommer har 

jag tillagt ett [E] på slutet av bokstaven, exempelvis p blir pe:. På grund av 

tilläggsvokalen får eleverna det lättare för sig att ljuda sig vidare i orden och 

läsningen. 
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Högläsning har precis som Elbro och även andra forskare påpekat, visat sig som 

något positivt för barnens senare läs- och skrivutveckling. Men då Elbro hänvisar till 

21 undersökningar gjorda av forskare att endast 8 % av elevernas läsfärdigheter kan 

visas på deras tidigare upplevelser av böcker, slopas denna idé rätt omgående tycker 

jag om det inte vore för min syster och hennes två flickor, födda 2001 och 2003. Hon 

och barnens pappa har från tidig ålder läst böcker för dem. Flickorna har också i 

mycket tidig ålder varit intresserade av alfabetet och har låtsasskrivit innan de 

självtändigt kunde skriva före skolstart. Den äldsta flickan lärde sig själv att läsa när 

hon började i förskoleklass. Min syster märkte barnets läskunskap när de var på en 

mataffär och handlade då flickan bad om att få en liten pocketbok. Efter ett tag hörde 

min syster flickan läsa om Mumintrollen, och blev förvånad. På frågan om att hon 

kunde läsa svarade flickan ett jakande och att det kunde hon. Den yngre flickan 

kunde julen innan förskoleklass läsa självständigt. Här har hennes storasyster varit 

en hjälp för henne att komma på hur man läser och att knäcka den alfabetiska koden. 

Hur ställer man sig till detta om endast 8 % av läsfärdigheten kan tillbakavisas av 

barnens upplevelser av högläsning. Jag tror, precis som både Lundberg och Elbro 

skriver, att högläsning berikar elevernas ordförråd. Kanske kan mina syskonbarns 

tidiga erfarenheter av läs och skrivinlärning bero lite grann på all den högläsning som 

de fick höra när de var små eftersom högläsaren artikulerar orden bättre vid läsning 

än vid tal då vi oftast uttrycker oss slarvigt. 

Eftersom det inte är en naturlig del av oss att läsa och skriva tror jag att det är väldigt 

viktigt att ha en organiserad planering för eleverna när de ska lära sig att knäcka den 

alfabetiska koden. När man dessutom har en planering som är anpassad för varje elev 

blir det dessutom lättare att kunna hjälpa varje elev enskild, där man enkelt kan se 

vad eleven kan och vad som behövs utvecklas mer. En väl planerad plan för varje 

individ tycker jag är a och o oavsett vilken metod man väljer att använda sig av. 

Frost skriver att en gemensam läsebok endast är till hjälp för läraren för att kunna 

genomföra en gemensam undervisning. Jag tror att man kan använda sig av en 

gemensam läsbok, men jag som lärare bör vara väl medveten och uppmärksam på 

hur det går för eleverna. Det är också därför som jag anser att man ska föra en väl 

planering på varje elev i klassen. Märker jag som lärare att en elev läser läseboken 
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mycket trögt kan jag sätta in extra träning på ett lustfyllt sätt för det som är svårt för 

eleven. Eleven bör dessutom träna sig i det som han/ hon kan för att uppehålla 

glädjen i att kunna läsa och skriva. Jag kan dessutom ”plocka ihop” flera elever som 

har svårt med samma delar av språket tillsammans och att de får träna ihop. För de 

elever som läseboken är lätt för kan jag genom frågor utmana eleven att läsa med 

bättre förståelse och att eleven får göra extra uppgifter som utmanar honom/ henne i 

läsförståelsen. En gemensam läsebok är en stor hjälp för läraren men läraren ska 

individanpassa varje undervisningstillfälle för eleverna i klassen. 

Lundberg skriver att barn som lär sig läsa på egen hand är vanskligt, speciellt för 

barnen med dyslexi. Men jag ställer mig frågande hur barn med risk för dyslexi kan 

lära sig att läsa självständigt! Han skriver tidigare att det är viktigt med en 

individanpassad utvecklingsplan, speciellt för de barn med risk för dyslexi om de ska 

lära sig att läsa och skriva. Jag tror att barn med dyslektiska anlag borde tycka att det 

är svårt att läsa och därför ger de upp. Dessutom tror jag att utan en anpassad plan 

från mig som deras lärare kommer de inte att lära sig läsa i normal ålder, cirka 6-8 år, 

utan de kan komma att lära sig senare i livet. 

10.1 Diskussion av de tre läs- och skrivinlärningsmetoderna 

Bornholmsmodellen är modellen som används på min partnerskola och det är en 

metod som jag med all säkerhet kommer att använda mig av i min undervisning. 

Bornholmsmodellens läs- och skrivinlärning utgår från den minsta enheten, fonem 

till den stora delen nämligen läsförståelsen. 

Genom att de fem olika delarna, fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i 

läsningen, läsförståelse och läsintresse hänger ihop med varandra och hela tiden 

kompletterar och utvecklar eleven i dess läsning tro jag att elever lära sig att läsa och 

skriva med denna metod. 

Eftersom metoden börjar med fonologisk medvetenhet anser jag att eleven redan på 

tidigt stadium blir van vid de olika fonem som bygger upp vårt språk och att han/ hon 

därför lättare kan ta till sig de övriga delarna. 

Lundberg och Herrlin påpekar vikten av lärarens betydelse, något som jag tycker är 

viktigt eftersom jag ska lära eleverna läsa och skriva. Jag har verktyg och metoder att 

lära elever på ett lustfyllt sätt lära sig. 
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Precis som Leimar skriver håller jag med att det är väldigt viktigt att den lärare som 

vill arbeta med Läsning på talets grund bör vara väl kunnig i ljudmetoden. 

Ljudmetodens egenskaper än nog av stor betydelse för alla metoden som bedrivs 

eftersom vi lär oss att läsa genom att se fonemen i orden. 

Att lära elever läsa med hjälp av deras egna ord och meningar verkar intressant och 

jag förstår att eleverna tycker att det är roligt att begripa vad som skrivs ned och att 

de kan se deras ord och meningar avkodade på ett papper. Här tycker jag verkligen 

att eleverna bör förstå att språket är kodat och att de nedskrivna bokstäverna består 

av ljud som vi uttrycker. Många barn som än inte har knäckt den alfabetiska koden 

fullständigt men som är på god väg och som kan skriva enstaka ord blir glada när 

man som vuxen kan läsa vad det är de har skrivit även om det är nonsensord.

Jag tror att mycket av spänningarna inför att lära sig läsa och skriva med hjälp av 

LTG- metoden släpps då eleverna läser sina egna ord. När eleverna i laborationsfasen 

senare ska läsa de ord som är uppskrivna av läraren har de med hjälp av sitt minne 

lättare att eventuellt känna igen nya läsord än om de skulle dyka upp i en läsebok. 

Genom att hela tiden återgå till ursprungstexten med eleverna tror jag att jag som 

lärare befäster orden, meningar, böjningar och så vidare bra hos eleverna. Eleverna 

lär sig dessutom att ”memorera” texten och orden vilket har bra betydelse när de 

senare ska läsa enstaka ord för mig som lärare, då jag tror att de lättare kan komma 

på ordets uttal. En stor fallgrop i detta kan vara att eleverna memorerar orden men 

att inte förstår dem, utan de läser ur minnet och ser ordbilder.  Leimar skriver att 

eleverna får ljudmässigt benämna varje ord men även detta tror jag att vissa elever 

kan ”klarar sig undan” med hjälp av minnet eftersom de under en begränsad tid 

arbetar med just det ordet, exempelvis. Hur blir det nästa vecka? Nästa Månad? Kan 

eleven komma ihåg alla de olika ordkorten och vad det står på dem? Detta är några 

frågor som är väl värda för mig som lärare att uppmärksam när elever ska lära sig 

läsa. 

Wittingmetoden bygger mycket på självständigt arbete av eleverna och det jag ställer 

mig frågande till är hur mycket ansvar eleven själv ska ta för sitt lärande. Jag anser

och vet att elever kan ta ansvar för sitt arbete, men frågan är hur stort ansvar en 

sjuåring ska ta för sin inlärning? 
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Språkljudsinlärningen och kopplingen till dess bokstav sker utan bilder som hjälp 

men hur går de med eleven som har en visuell inlärning? Wittingmetoden anser jag 

är inriktad till det auditiva inlärningen, och det förespråkas ju i skolan av elever ska 

ha en multimodal inlärning. Men hur ska eleverna lära sig bokstävernas tecken 

kopplat till ljudet om inlärningen sker utan visuella bilder?

Det som är positivt i Wittingmetoden är att sammanljudningen och avlyssningen 

kompletterar varandra genom olika övningar. När jag som lärare artikulerar ord som 

eleverna ska lyssna och skriva av får jag en uppfattning om vilka som har svårigheter 

med vissa ljud. 

Jag tror att elever kan se ett samband mellan olika ljud i och med listan med 

tvåbokstavskombinationer som är till nytta för elever i deras kombinationer av nya 

ord. Jag kan också som lärare se vilka elever som har begrepp att bygga nya ord när 

begynnelsebokstaven byts ut och ersätts av en annan. Det är också positivt att 

eleverna får en medvetenhet om ord och deras betydelse och att nya ord kan komma 

eleverna till hjälp i deras ordförråd. 

Witting skriver att eleverna självmant kommer att vilja börja läsa, men de elever som 

inte vill läsa då. Det finns faktiskt de elever som inte vill och behöver bli motiverade 

av mig som lärare att läsa och skriva. Då tar de ju inget eget ansvar för sitt lärande, 

något som Witting påpekar att eleverna vill göra. Kanske kan jag som lärare motivera 

mina elever att läsa med hjälp av de små texthäften som med följer i Witting 

metoden?.  

11. Avslutning
När denna uppsats är avslutad anser jag att jag har fått en bra grund att stå på när jag 

ska lära elever att läsa och skriva. Genom de olika inre (elevers erfarenheter) och 

yttre (delar som påverkar eleven) delarna har jag fått en förståelse för hur viktigt det 

är att vara förtrogen med olika metoder och att använda sig av en väl anpassad 

planering i elevernas väg att erövra läsning och skrivning. Jag anser att det är viktigt 

att utgå från elevernas tidigare kunskaper eftersom eleverna kan relatera det nya som 

de lär sig mot det gamla som de redan kan. Jag är vara väl medveten om att det inte 

finns någon metod med stort M som passar alla elever. Elever är individuella och jag 

anser att deras inlärning ska vara för deras bästa och att de därför ska få lära sig på 

det sätt som passar dem. Jag tror därför att det är viktigt att bli förtrogen med olika 
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metoder så att jag kan plocka det som passar min aktuella klass bäst i deras väg mot 

läs- och skrivinlärningen.
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