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Syftet med denna uppsats är att undersöka hur LTG-metoden fungerar och hur man arbetar 

med denna metod på en skola i Mellansverige. Jag har en kvalitativ ansats på mitt arbete och 

har därför använt mig av öppna intervjuer med två lärare där jag ville få dem att beskriva hur 

de arbetar med metoden på skolan. Dessutom genomförde jag sex barnintervjuer för att även 

få barnens syn på hur de läser i skolan samt några observationer. Det resultat jag fick fram var 

att man använder tre av de fem faserna i LTG-metoden på skolan och att man regelbundet 

genomför olika tester för att kontrollera läsutvecklingen hos alla barn. Min slutsats är att 

LTG-metoden med sina olika faser verkar vara ett givande arbetssätt för både lärare och 

elever eftersom man utgår från barnens gemensamma upplevelser och erfarenheter. Jag 

märkte under observationerna att alla barnen verkade delaktiga och räckte upp handen då 

barnen skulle diktera meningar. Det är också en metod där man lätt kan individanpassa 

undervisningen genom dess arbetssätt. 

         Av barnintervjuerna framgick att barnen har en medvetenhet om den använda läs- och 

skrivinlärningsmetoden. 

 

Nyckelord: Läsinlärning, fem olika faser, analytiska och syntetiska metoder. 
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1 Inledning 

Hur man lär sig att läsa är en viktig fråga och det samhälle vi lever i idag är uppbyggt på ett 

sätt som kräver att vi är läskunniga, då vi kontinuerligt matas med de skrivna orden överallt 

genom post, media, reklam, datoranvändning, mail och sms. De flesta arbeten idag kräver 

också att du är läskunnig då det är mycket instruktioner och liknande som man måste läsa på 

arbetsplatserna. Även barn kommer tidigt i kontakt med skriftspråket genom bland annat tv 

och dataspel. Inom skolan får man det också besvärligt om man inte behärskar läsandet då de 

flesta ämnena utgår från skriven text till exempel alla faktaböcker eller lästal inom 

matematiken. Lundberg och Herrlin (2005) menar att det är den viktigaste uppgiften för 

skolan, att lära alla barn att läsa, kunna förstå och använda texter. Därför är det viktigt att alla 

barn tidigt ges möjlighet att lära sig läsa och det finns flera olika metoder för läsinlärning i 

skolan.    

         Arnqvist (1993) menar att man redan på förskolan ska uppmuntra barnens läs och 

skrivutveckling, inte genom att lära dem läsa utan snarare genom att uppmuntra deras 

nyfikenhet för språket. 

         Tidigare under min utbildning har jag kommit i kontakt med läsinlärningsmetoden 

Läsning på talets grund eller LTG som den förkortas och jag vill därför undersöka och 

fördjupa mina kunskaper i denna metod då den gjort mig nyfiken. Mina kunskaper om LTG- 

metoden, en metod som jag med stor sannolikhet kommer att arbeta med i mitt kommande 

yrke, är i första hand teoretiska. I detta examensarbete vill jag närmare undersöka hur man 

arbetar med metoden i praktiken. Därför har jag använt mig av en skola i Mellansverige där 

de arbetar med LTG- metoden och intervjuat både lärare och elever.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur lärare på en grundskola i Mellansverige 

använder sig av LTG- metoden i praktiken. Syftet är också att undersöka hur eleverna på 

skolan uppfattat arbetet med metoden.   

 

 

 



                                                                                                        Maria Wasberg  
 

 6

1.2 Frågeställningar 

Hur arbetar man med LTG på en mellanstor skola i Mellansverige? 

Hur uppfattar barn i ettan på en skola, där man arbetar enligt LTG-metoden, att de läser och 

skriver i skolan? 

 

 

2 Forskningsbakgrund 

För att kunna undersöka hur man arbetar enligt LTG-metoden måste jag även beskriva vad 

som krävs för läsinlärning och där har jag även valt att beskriva några vanliga metoder för läs- 

och skriv undervisning. För att få fram fakta som beskriver vad som krävs för att ett barn ska 

kunna lära sig att läsa och vad det innebär att arbeta enligt LTG-metoden har jag använt mig 

av ett antal böcker som bygger på tidigare forskning i ämnet. Jag kommer även att beskriva 

bakgrunden till LTG-metoden. 

 

2.1 Vad krävs för att lära sig att läsa? 

Enligt Ejeman och Molloy (1997) märker man på ett barn som är på väg att lära sig att läsa 

självständigt genom att det blir väldigt frågvist om vad det står på skyltar, på burkar och 

annan skriven text. Man brukar kalla dessa ord för signalord. Dessa kan vara till exempel 

Apotek, Polis, Post och så vidare Ejeman och Molloy (1997) menar även att det är viktigt att 

man som vuxen svarar på barnens frågor och är positiv till deras vilja att lära. Ett sätt som 

barnen går vidare på är att de upptäcker språkljuden i orden till exempel att Polis och Post 

börjar på samma ljud. En annan upptäckt barnen gör är t.ex. att dessa ord båda innehåller O. 

Därefter börjar de se samband mellan ljud och bokstavstecken och hur det fungerar när man 

läser. Ett annat sätt är att barnen intresserar sig för bokstavstecken och frågar hur de olika 

bokstäverna låter man får då som vuxen svara tålmodigt. Så småningom kopplar barnen 

samman tecknen med ord och att man kan kombinera tecknen på olika sätt och få nya ord 

(Ejeman & Molloy 1997).     

         Lundberg och Herrlin (2005) menar att det är skolans viktigaste uppgift att se till att alla 

elever lär sig att läsa men också att de lär sig förstå och använda texter. Författarna menar 

också att man som lärare behöver veta hur man kan följa upp barnens läsutveckling men 

också kunna hjälpa de elever som eventuellt kört fast. Lundberg och Herrlin rekommenderar 
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att man använder sig av ett utvecklingsschema för varje barn där man fyller i hur långt barnet 

kommit i sin läsutveckling och det gör man för att på ett överskådligt sätt kunna se varje barns 

utveckling. 

         Enligt Arnqvist (1993) är skriftens liksom talets huvudsakliga syfte att förmedla ett 

budskap och det är en viktig princip att ta hänsyn till vid all läs- och skrivundervisning. För 

att ett barn ska lära sig att läsa krävs vissa grundläggande förutsättningar hos barnet och om 

det finns brister i någon eller några av dessa förutsättningar kan barnet utveckla läs- och 

skrivsvårigheter enligt Fridolfsson (2008: 19). Det är därför viktigt att man inom skolvärlden 

upptäcker eventuella brister hos barnet tidigt för att kunna sätta in rätt hjälp och stöd så fort 

som möjligt. Genom att sätta in stöd tidigt får barnet en möjlighet att lära sig läsa och skriva 

på bästa sätt efter sina egna förutsättningar. En förutsättning för läsinlärningen är den 

fonologiska medvetenheten vilket innebär att vara medveten om ljudsystemet i språket och att 

man kan koppla ihop ljud och bokstäver med varandra men även att man kopplar varje fonem 

till en bokstav: ”ett fonem är den minsta betydelseskiljande byggstenen” (Fridolfsson 2008: 

23). Ett exempel kan vara orden kul och gul där enda skillnaden är fonemen g och k, men 

dessa fonem gör att orden får olika betydelser (Arnqvist 1993). Genom rim och ramsor kan 

man tidigt öva barnen att bli fonologiskt medvetna då detta tränar barnen på att lyssna till hur 

orden låter, för att höra till exempel att troll och boll rimmar måste man vara medveten om 

hur orden låter i slutet (Lundberg & Herrlin 2005).  

         Många barn visar tidigt redan vid 3–4 års ålder att de är intresserade av bokstäver och 

läsning. Det är då viktigt att man som pedagog tar tillvara på detta intresse hos barnen och gör 

det till något positivt med böcker och skriven text för att det är den erfarenheten som sedan 

ligger till grund för läsinlärningen hos barnen menar Arnqvist (1993).   

         Arnqvist (1993) menar även att det är viktigt att barnens första möten med de skrivna 

orden och barnens första trevande försök att läsa blir positiva. Annars blir det lätt att barnen 

tycker att läsning är något negativt och jobbigt som de inte vill fortsätta med. Det gäller för 

läraren att individanpassa läsmaterialet efter barnens förmåga för att barnen ska tycka att det 

är roligt att prova på att läsa. Det är viktigt att texten som barnet ska försöka läsa inte är för 

svår för barnet, för då blir det för jobbigt och problematiskt att avkoda när barnen är i början 

av sin läsinlärning. Om den första läsinlärningen inte blir positiv kan det lätt skada barnets 

självförtroende genom att barnet känner sig misslyckad och det i sin tur kan lätt bli till en ond 

spiral, där det dåliga självförtroendet gör att barnet kanske misslyckas även nästa gång det 

försöker läsa vilket då leder till ännu sämre självförtroende och så vidare enligt Arnqvist 

(1993). 
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         Lundberg och Herrlin (2005: 11) menar att det är en alfabetisk kod som man måste 

knäcka för att lära sig läsa, och Leimar (1974) menar att det är lättare för barnen att bryta 

denna kod om man sätter samman bokstäverna i kombinationer som symboliserar begrepp 

som barnen känner igen från sin egen tankevärld och omgivning, inte bara nonsensord som till 

exempel la, li, so och så vidare. 

        Andra förutsättningar för läsinlärningen är att förstå de grammatiska och morfologiska 

regler som vårt språk är uppbyggt på. Med morfologi menas de regler för hur vi böjer olika 

ord där morfem är de minsta betydelsebärande enheterna till exempel ordet bil lägger vi på 

morfemet - ar så bil blir bilar så är det de morfologiska reglerna som styr detta enligt 

Fridolfsson (2008: 27). Språksvaga barn använder inte dessa ordböjningar utan säger kanske 

”fådde och gådde i stället för fick och gick” menar Fridolfsson (2008: 27). Hon menar också 

att man inte behöver tillrättavisa barnen när de säger dessa fel utan att det ofta räcker att man 

som vuxen är en förebild och pratar korrekt, men det finns naturligtvis en gräns för hur långt 

upp i ålder som man kan acceptera denna felsägning hos barnen. Barnets ordförråd har även 

det betydelse för läsinlärningen då barn med ett rikt ordförråd har lättare att lära sig läsa 

menar författarna.  

         Enligt Leimar (1974) måste man också förstå sambandet ”mellan skrivtecken och 

uttalade ord” (Leimar 1974: 39) för att kunna lära sig att läsa och skriva. Hon menar också att 

barnen måste bli medvetna om vad ord faktiskt är och att de ljud som barnen uttalar kan sättas 

ihop och bilda nya ord.  

         Miljön man växer upp i påverkar också språkutvecklingen vilket innebär att två barn 

som har vuxit upp i samma land kan ha olika förkunskaper och vara på olika nivå 

språkmässigt trots samma ålder. Enligt Leimar (1974) påverkar barnets uppväxtmiljö hur 

barnet använder talspråket både när det gäller ordförrådet, uttalet, ordformer och satsernas 

organisation. Barnet kan känna sig väldigt bortkommet när det kommer till skolan när det ska 

lära sig skriftspråket om det kommer från ett hem där man använt sig av det som Bernstein 

enligt Leimar (1974) kallar begränsad språkkod. Den begränsade språkkoden innebär att man 

bara pratar kort till varandra till exempel ”–Ta på dig jackan!  – Varför det? – För att jag säger 

det. Lyd unge!” (Leimar 1974: 19) Skriftspråket i skolan bygger på en mer utvecklad 

språkkod och tidigare citat skulle med utvecklad kod låta ”–Ta nu på dig jackan. Det har varit 

så kallt i natt – det är nog köldgrader ute fortfarande.” (Leimar 1974: 19) Det blir då väldigt 

stora skillnader för barnet vilket kan göra att barnet känner sig osäker. Leimar (1974) menar 

därför att man som lärare måste försöka att sätta sig in i hur barnet använder språket, vad det 

har för bakgrund eller hur det tänker. Som pedagog måste man ha en förståelse för barnet och 
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inte vara dömande mot barnet då miljön barnet växt upp i inte är något som barnet själv kan 

påverka. Man behöver även bli medveten om att det kan vara skillnader i hur barn och vuxna 

använder språket men också att barn från olika miljöer kan ha stora skillnader i 

språkanvändningen. Detta måste medvetandegöras för att man som lärare ska kunna främja 

barnens språkutveckling på bästa sätt. Det gör man lättast genom att samtala med varje barn 

enskilt men även genom att observera hur barnen kommunicerar med varandra enligt Leimar 

(1974). 

         Man kan säga att den språkliga förmågan eller språkliga medvetenheten hos barnen är 

direkt sammankopplad med läsinlärningen. Enligt Fridolfsson (2008: 21) behöver man som 

läsare ha en god språklig förmåga för att kunna tolka och förstå de texter vi läser och för att 

kunna skriva egna texter. En viktig faktor för barns språkutveckling är att de får språklig 

stimulans från vuxna eftersom vi föds med ”anlag att interagera med andra människor för att 

lära oss tala” Fridolfsson (2008: 20). Redan det lilla barnet söker kontakt med sin omvärld 

genom joller till en början för att sedan börja prata. Det är då viktigt för barnet att det får en 

möjlighet till språklig stimulans och det räcker inte att bara prata med barnet, om det inte är 

på ett stimulerande och utvecklande sätt som man gör det. Det är viktigt att man som vuxen 

använder sig av hela meningar och inte bara två ords satser som till exempel titta lampan utan 

det är då bättre att säga titta på den vita taklampan då det är mer stimulerande och 

utvecklande eftersom man använder sig av flera ord. Om man till exempel frågar barnet något 

där barnet kan svara med bara ett ord är det inte så utvecklande för barnet, men om man 

istället frågar barnen på ett sådant sätt att de måste svara med flera ord stimulerar det barnets 

språkliga förmåga mer. Ett exempel på sådana frågor är att fråga ”varför” då detta tvingar 

barnen att tänka efter och prata mer vilket i sig leder till utveckling. Man kan också tänka på 

som vuxen om man till exempel ska be barnet hämta en boll att man då säger kan du hämta 

den stora röda bollen istället för att bara säga hämta bollen då detta också gör att barnen får ett 

mer utvecklat ordförråd (Fridolfsson 2008). 

         Man kan enligt Fridolfsson (2008) se samband mellan svårigheter att lära sig läsa och 

språksvaghet hos barnen och därför är det viktigt att man som pedagog arbetar 

språkstimulerade med barnen redan på förskolan.  Men det är också viktigt menar Fridolfsson 

(2008) att man med lässvaga barn inte forcerar fram för fort. Det är viktigt med mycket 

repetitioner av det som man tidigare lärt sig. Många barn lär sig bäst genom att repetera 

samma sak många gånger och särskilt de barn som har långsam inlärningsförmåga. Om man 

som pedagog försöker att introducera nya saker för fort så hamnar de svagare barnen på 
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efterkälken. Det är dock viktigt att all träning sker utifrån barnens tidigare kunskap och efter 

deras förutsättningar menar Fridolfsson (2008). 

         Enligt Fridolfsson (2008) måste barn lära sig förstå att språket inte bara beskriver 

situationen här och nu utan att det även beskriver saker som har hänt eller som kommer att 

hända. Utan denna förståelse får de svårt att förstå det skrivna ordet. Genom att läsa böcker 

för barn och att prata om vad boken handlade om utvecklar man barnens grammatiska 

kunskaper och dessutom deras ordförråd.   

         Enligt Leimar (1974) bygger läsinlärningen på en analys av det talade språket och att 

man jämför det talade språket och den skrivna texten. Hon menar också att man som lärare 

kan sätta upp delmål för att genomföra talspråksanalys och dessa är: 

- Att kunna repetera korta satser   
- Att höra om en sats består av två ord eller flera än två ord  
- Att i korta satser kunna identifiera antalet ord 
- Att i korta satser kunna analysera vilket ord som kommer först- sist 
- Att identifiera lika och olika satser 
- Att identifiera lika och olika ord 
- Att höra om ett ord är längre eller kortare än ett annat givet ord 
- Att lyssna ut antalet ljud i ord med två eller tre bokstäver 
- Att höra om givet ljud hörs i början, i slutet av eller inuti ett ord  
- Att ge rimord till givet ord (Leimar, 1974: 65). 

Utifrån dessa delmål kan man då planera sina lektioner och man ser då tydligt vad eleverna 

redan kan eller behöver träna mer på. En övning man kan göra med barnen är att läsa en saga 

med bilder för dem. När man läst klart får barnen titta på bilden och så får de komma på saker 

på bilden som har ett visst ljud antingen i början, i mitten eller i slutet. Efter det får varje barn 

säga sitt ord som de kommit på och läraren skriver upp detta på tavlan eller på ett 

blädderblock samtidigt som läraren högt ljudar ordet hon/han skriver. Sedan får barnet tala 

om ifall ljudet kommer i början, i slutet eller mitt i ordet. Ett mål med läsundervisning är att 

barnen ska förstå sambandet mellan ljud och bokstäver och mellan det talade orden och den 

skrivna texten. Inom LTG utgår läsningen från den text som eleverna dikterat och läraren 

skrivit ner. Där ingår textanalys och för den kan man ställa upp följande delmål menar Leimar 

(1974) 

- Att lära orienteringsbegrepp: 
       Rad - ny rad, över raden - under raden, i början, i mitten, i slutet, före – efter, först – sist, vänster – höger,                           
       upp – ner, riktning 
- Att identifiera given bokstav i text  
- Att identifiera ord i löpande text 
- Att identifiera ett kort respektive långt ord i text (t ex ”mat” resp ”maten”) 
- Att identifiera en mening i löpande text 
- Att lära användningen av stor respektive liten bokstav 
- Att observera olika ljudkvaliteter hos vokaler 
- Att identifiera ljudstridigt stavade ord (Leimar 1974: 66) 
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Dessa delmål har men med sig och utgår från när man planerar lektionerna. Man ska vara 

extra tydlig när man till exempel skriver något på tavlan, visar man att man börjar med stor 

bokstav och slutar med punkt benämner man detta med ord.  

         Ett annat sätt att träna den språkliga medvetenheten är Bornholmsmodellen där man 

genom språklekar tränar språklig medvetenhet intensivt 15 minuter per dag i 15 veckor.  Man 

tränar där bland annat skillnaden mellan ordet och det föremål eller den företeelse ordet avser 

till exempel att ordet tåg är kortare än ordet nyckelpiga. Barn som inte är språkligt medvetna 

tycker att ordet tåg är längre eftersom det är längre om man ser till vad ordet står för. Man 

tränar också hur man kan sätta samman två ord och få ett nytt ord till exempel att hus och bil 

blir husbil, men även genom att ta bort ord från varandra, exempelvis om man tar ordet 

bildäck och tar bort däck vad kommer skapas för nytt ord då? Då får man ordet bil istället. Ett 

barn som inte är tillräckligt språkmedveten kanske ger ett annat svar och då måste man som 

pedagog ha förståelse att det handlar om barnets mognad menar Fridolfsson (2008).  

 

2.1.1 Analytiska och syntetiska läsinlärningsmetoder 

Ljudningsmetoden eller syntetisk inlärningsmetod innebär att man börjar i delarna av orden 

och sedan bildar en helhet. Barnen får i denna metod på ett strukturerat sätt, lära sig en 

bokstav, ett ljud i taget. Man börjar med någon av de vanligaste vokalerna (a, o, i eller e) eller 

någon av konsonanterna (r, s, l eller v) och man lär in bokstäverna grundligt. Man jobbar med 

det visuella genom att se likheter och olikheter hos de olika bokstäverna och man lyssnar på 

bokstavens ljud. Oftast finns det bilder till bokstäverna där föremålet börjar på den aktuella 

bokstaven. När barnen har lärt sig två eller tre bokstäver ordentligt börjar man sätta samman 

dessa till korta ord. Det är lättast för barnen att lära sig ord med två bokstäver och ordet börjar 

på en vokal till exempel os. Skrivinlärningen sker parallellt med läsinlärningen på det viset 

sker kopplingar mellan bokstäver och ljuden på ett naturligt sätt. Barnen måste ljuda samtidigt 

som de skriver. För att inte barnen ska känna sig misslyckade börjar man på en väldigt lätt 

nivå för att stegvis öka svårighetsgraden. Metoden innehåller även ljudanalys där barnen ska 

lyssna på ljuden i orden. Kritik som riktats mot metoden är att den skulle vara för teknisk och 

att den skulle leda till att barnens läsning blev mekanisk. Men en styrka med metoden anses 

vara att barnen genom att grundligt lära sig varje bokstav och ljud får en säker avkodning och 

stavning (Fridolfsson 2008).  

         Ordbildsmetoden och analytisk metod går i stort sätt ut på samma sak att får barnen lära 

sig att läsa orden som en helhet eller en bild. Den lilla skillnaden är att i analytisk metod får 
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barnen lite mer lärarhjälp. Barnen lär sig här efter ett tag att se att orden går att bryta ner i 

mindre delar och bokstäver. Inom denna metod tränas inte barnen att se kopplingen mellan 

bokstäverna och fonemen på samma systematiska vis som i den syntetiska metoden. Här anser 

man att barnen själva ska upptäcka sambanden mellan bokstav och ljud genom att läsa 

ordbilder. Barnet förväntas att självständigt jämföra ordbilderna med varandra och se 

olikheter och likheter och på så sätt se de detaljer som skiljer orden åt. Detta ligger sedan till 

grund för att förstå kopplingen mellan grafem och fonem för barnen. En kritik mot denna 

metod är att barnen kan ha svårt att göra kopplingarna mellan bokstav och ljud själva vilket 

begränsar deras läsförmåga och att de istället gissar vad som står skrivet (Fridolfsson 2008). 

         Anita Hjälme (1999) riktar viss kritik mot LTG-metoden. Hon menar att barnen inom 

LTG-metoden har risk att få en sämre litterär kvalitet på sin undervisning. Hjälme (1999) 

menar även att det finns risk för att eleverna blir uttråkade av att repetera samma läsmaterial 

flera gånger. Hjälme (1999) menar också att eleverna kan memorera texterna utantill och 

därmed inte lära sig att läsa dem. En som också riktar kritik mot LTG-metoden är Karin 

Taube (1997). Hon hävdar att det finns risk för att eleverna inom LTG-metoden får möta alla 

lästekniska svårigheter på en gång och att det då blir för svårt för eleverna att ta till sig.   

      

2.2 LTG-metoden 

2.2.1 Bakgrund till LTG-metoden  

LTG-metodens grundare är Ulrika Leimar och hon arbetade fram metoden på 1970 talet. Hon 

menar att LTG-metoden inte bara är en metod utan mer ett förhållningssätt till barns språkliga 

utveckling. Leimar hade arbetat som lärare på lågstadiet under flera år där hon tidigare 

kommit i kontakt med laborativt arbetssätt inom naturvetenskapliga ämnen och hon kände att 

hon ville prova på detta inom språkinlärning också (Leimar 1974). Leimar ville prova på att 

lära barn att läsa utan att följa strikta traditionella läsläror. Hon ansåg att de traditionella 

läslärorna var för hårt lärarstyrda och att fokus i dessa låg på den tekniska avkodningen vilket 

ledde till att läsförståelsen blev åsidosatt.  Hon menade även att texterna i läseböckerna inte 

uppfyllde barnens behov av att läsa meningsfulla texter. Hon menade också att arbetssättet 

under 1960-talet som var väldigt styrt hämmade barnens utveckling av eget tänkande och eget 

skapande (Fridolfsson, 2008). Leimar (1974) ville att eleverna skulle få skapa fria texter som 

byggde på deras eget språk, tankar och erfarenheter för att på det sättet bli mer betydelsefulla 

för barnen. Leimar menade också att det var viktigt att man tidigt lärde barnen att förstå 
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sambandet mellan text och det talade språket. Leimar ville även att barnen skulle förstå att 

text kan vara barnens eget tal som man skrivit ner och att texten faktiskt har en betydelse 

(Ejeman & Molloy 1997).  

         Leimar hade bland annat märkt hur en pojke kunde läsa ordet ”astronaut” men hade 

svårt att läsa ett enklare ord som ”väv” i en traditionell läslära (där man ser ordet tillsammans 

med en bild). Då tänkte hon att det kunde vara för att ordet ”astronaut” var något som pojken 

kände igen medan ”väv” inte ingick i pojkens vardag eller ordförråd, och dessutom 

illustrerades ordet ”väv” med en bild som pojken lätt tolkade som en trasmatta vilket 

ytterligare försvårade läsningen eftersom pojken ville säga trasmatta då han tyckte att det såg 

ut som det men ordet som stod var ”väv” (Ejeman & Molloy 1997).  De traditionella 

läslärorna bestod av ord som ofta var främmande och onaturliga för barnen. Leimar (1974) 

menade också att de traditionella läslärorna där barnen fick lära sig ett ljud eller bokstav i 

taget och sedan läsa betydelselösa bokstavskombinationer inte var ett bra sätt att lära barn 

läsa. Leimar fick också en tankeställare när hon pratade med en elev på hösten i årskurs ett, 

Leimar frågade flickan om skolan och om något var tråkigt? Flickan svarade då att hon tyckte 

att svenska var tråkigt för den var så ”tjatig” Leimar frågade då flickan vad hon hade lärt sig 

och flickan svarade åtta bokstäver och så rabblade hon upp dem, Leimar sa då till flickan 

”men kommer du inte ihåg när vi träffades i julas så kunde du läsa” varpå flickan svarade 

jajust det hade jag glömt (Leimar 1974: 10).  Leimar (1974) menade att dessa metoder inte 

utvecklar barnens eget tänkande och det kan lätt göra så barnen tappar intresset och tycker att 

läsning är tråkigt. Ett barn behöver motiveras och kunna se fördelen med att kunna läsa och 

skriva för att faktiskt vilja lära sig att skriva menar Leimar (1974).  

 

2.2.2 Vad är LTG-metoden? 

Lite kort kan man säga att LTG-metoden mest berör den första läsundervisningen hos barnen 

(Ejeman & Molloy 1997).  Ejeman och Molloy (1997) menar också att man som lärare måste 

vara förtrogen med de traditionella läsinlärningsmetoderna som beskrevs tidigare, för att 

kunna avgöra svårighetsgraderna på de individuella uppgifter som ingår i LTG-metoden. De 

menar även att man som lärare ska tro att varje barn har en inre lust att vilja lära men också att 

de själva till viss grad kan strukturera sin inlärning (Ejeman & Molloy 1997).  

         Leimar menar att LTG-metoden är ”individuell läsinlärning, utgående från och 

växelverkande med barnets egna upplevelser och barnets tänkande, så som det kommer till 

uttryck i dess tal” (Leimar, 1974: 64).  LTG-metoden grundar sig på att eleverna stegvis ska 
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få mer förståelse kring sambandet mellan ljud och bokstäver. Det innebär också att eleverna 

måste lära sig förstå vad skrivet språk är. Ett första sätt att visa barnen sammanhanget är att 

barnet får rita en bild som man sedan skriver text under där barnet berättar vad bilden 

föreställer då ser barnen tydligt att det dem säger kan skrivas ner (Ejeman & Molloy 1997).  

När man bygger barnens texter på deras egna erfarenheter och upplevelser och skriver ner 

dessa känner eleverna att texten betyder något för dem. Man kan därefter bryta ner texten i 

ord och bokstäver/ljud och arbeta med texten, barnen har då lättare att förstå den och ta den 

till sig eftersom den är deras egen. Inom LTG-metoden får barnen arbeta mycket med olika 

sorters sorterings och grupperingsövningar. När man börjar med dessa övningar måste det 

vara på en väldigt lätt nivå för alla barn vet inte vad det innebär att sortera eller gruppera. Man 

kan till exempel låta barnen tillsammans sortera olika skor på något sätt som de gemensamt 

har valt, exempelvis efter färg, material, storlek och så vidare. Övningar av det slaget övar 

barnens iakttagelseförmåga och logiska tänkande. Leimar (1974) menar att man i 

klassrummet kan sätta upp skyltar i klassrummet med vad saker och ting heter. Det viktigaste 

då är att man ser till att eleverna är med och tittar när läraren skriver skyltarna och att de 

tillsammans ljudar alla ljud i orden högt (Fridolfsson 2008).   

         LTG-metoden består av fem olika faser dessa är 1, samtalsfasen, 2, dikteringsfasen,             

 3, laborationsfasen, 4, återläsningsfasen och 5, efterbehandlingsfasen. 

 

1. Samtalsfasen innebär att gruppen samtalar och diskuterar för att få fram textmaterial som 

de ska kunna känna igen som sina egna ord. Barnens och lärarens samtal kring gemensamma 

erfarenheter är grundläggande för barnens språkutveckling i skolan. Det är då viktigt att 

texten beskriver något som barnen och läraren upplevt tillsammans eller utifrån en gemensam 

iakttagelse av ett föremål om man till exempel varit på ett museum så utgår man från det. Man 

kan också använda sig av rubriker utifrån de gemensamma erfarenheterna till exempel 

skolvägen, om katter och så vidare (Leimar 1974) genom att sedan utgå från dessa rubriker 

och samtala i gruppen så kommer man fram till en gemensam text. Dessa samtal ska 

genomföras i mindre grupper menar Ejeman och Molloy (1997) och även Leimar menar att 

metoden fungerar bäst i smågrupper för att alla barn ska våga och få komma till tals. Enligt 

Fridolfsson (2008) är denna första fas till för att utveckla och träna barnens/elevernas 

ordförråd. Leimar (1974) håller med om detta och hon hävdar att denna fas utvecklar barnens 

ordförråd genom att gruppen tillsammans kommer på ord och benämningar på saker och ting. 

Gruppen har tillsammans ett rikare förråd av ord än om varje elev skulle sitta enskilt och 
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benämna saker och händelser.  Hon menar också att gruppdynamiken i samband med 

gemensamma direkta upplevelser har positiva effekter på inlärningen. 

 

2. Dikteringsfasen ska komma antingen direkt efter samtalsfasen eller någon dag senare enligt 

Leimar (1974). Denna fas sker också i grupp där barnen gemensamt diskuterar och formulerar 

de meningar som läraren sedan skriver på tavlan eller på ett blädderblock. Barnen sitter då 

samlade framför tavlan eller blädderblocket och tittar på när läraren skriver. Hela gruppen 

måste ha godkänt meningarna som läraren ska skriva detta för att texten som läraren ska 

skriva alltid grundar sig på en gemensam händelse, iakttagelse eller upplevelse.  På detta sätt 

uppstår diskussioner mellan barnen på ett naturligt sätt och de elever med större ordförråd 

delar med sig till de elever som inte har ett lika utvecklat ordförråd. Barnen får också se hur 

texten växer fram ur deras egna formuleringar och de ser då sambandet mellan tal och skrift. 

Ett exempel på en mening kan vara ”Vi var i skogen idag sa Kalle” eller ”Vi åt matsäck sa 

Lisa” om det är så att de dikterar meningar från en gemensam utflykt till skogen. De ser och 

får en ökad förståelse för de regler som gäller det skrivna språket och de ser också att man vid 

skrift skriver ett ord i taget och att man börjar med stor bokstav. Stor bokstav ska representera 

för barnen när man börjar prata och att man sedan avslutar med punkt när man pratat klart 

(Leimar 1974). Medan läraren skriver texten ljudar man gemensamt ljuden för varje bokstav i 

orden som skrivs. Innan och efter man har ljudat meningen så säger man meningen med 

naturlig intonation för att alla ska höra hur den ska sägas eller läsas. Leimar (1974) menar att 

dikteringsfasen ger alla barn en chans att efter sin egen förmåga kunna lära sig att se 

sambandet mellan ljud och skrift. 

 

3. Laborationsfasen har man dagen efter dikteringsfasen.  

Denna fas kan man som lärare anpassa efter elevernas olika kunskapsnivåer på ett väldigt bra 

sätt, genom att man utgår från den text som klassen dikterat tillsammans (Leimar 1974). 

Läraren förbereder denna fas genom att utifrån den gemensamma texten skriva upp bokstäver, 

enstaka ord, ändelser eller hela meningar på olika pappersark, dessa använder man sedan i 

olika övningar. Övningen börjar med att ett barn pekar längsmed raderna på tavlan eller 

blädderblocket där läraren skrivit barnens diktering. Eftersom barnen känner till sin egen text 

så ”läser” alla med högt i texten några barn kanske bara följer med men de som kan läsa de 

läser också orden som skrivits. De barn som inte kan läsa men som ändå följer med och 

”läser” högt när alla läser tillsammans stärker sin självkänsla och känner att de kan något de 

också. Efterhand lär de sig läsa ett och annat ord de också, de börjar knäcka koden. Efter det 
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får alla barn var sin remsa anpassad efter deras nivå där det står antingen bokstäver, ord eller 

meningar så får de jämföra det som står på deras papper med orden som är skrivna på tavlan 

eller blädderblocket. Till exempel kan Lisa ha fått en lapp där det står ”fika” då får hon titta 

på texten på blädderblocket där det till exempel kan stå ”Vi hade fika med oss till skogen sa 

Pelle” då ska Lisa se om hon hittar sitt ord i texten. Sedan kan man be barnen räkna hur 

många ord eller hur många ljud de har på sin lapp eller så kan man klippa isär ordet och sätta 

ihop bokstäverna igen de gör då en språklig analys av texten. Man kan också se om 

bokstäverna i ordet kan bilda ett nytt ord och så vidare (Leimar 1974). 

 

4. Återläsningsfasen följer på laborationsfasen den är individuell men sker under en 

grupplektion. Till denna lektion har läraren skrivit av barnens text på datorn och dragit ut en 

kopia till varje barn så att alla barn får sin egen text som arbetsblad. På lektionen får barnen 

läsa texten tyst för sig själva och rita bilder till den medan läraren sitter med ett barn i taget 

och läser texten med barnet. Läraren bör börja med de barn som läser bäst för de avläser 

texten på någon minut vilket gör att läraren får mer tid till dem som mest behöver den menar 

Leimar (1974). Läraren läser sakta texten ord för ord samtidigt som hon pekar på orden och 

barnet läser de ord som det kan och läraren stryker under dessa ord. Efter det får barnet blanka 

kort lika många kort som ord barnet klarat att läsa (dessa kort använder de sedan i 

efterbehandlingsfasen). För de barn som läser utan några svårigheter stryker läraren under ord 

som till exempel är ljudstridigt stavade eller kanske ord som är likadana men har olika 

böjning exempelvis ”glass” ”glassar”. De barn som bara kan läsa mycket enkla ord får dessa 

understrukna. Så fortsätter man att utveckla läsningen därifrån t ex om barnet kan läsa ”är” så 

lägger man till h framför då kan barnet snart läsa ut ”här” och så vidare. På så sätt kan man 

öka inlärningen hela tiden och det är stimulerande för alla och undervisningen blir på så sätt 

individualiserad.  

 

5 Efterbehandlingsfasen kommer direkt efter återläsningsfasen där får barnen jobba med sina 

ord. De får skriva av orden (som de har understrukna på sina arbetsblad) på de blanka korten 

som de fick tidigare ett ord på varje kort. När de skrivit orden på korten får barnen också om 

de kan eller om det går rita en bild som visar vad ordet står för. Om de till exempel har ordet 

bil så får de rita en bil men det får inte vara saker som kan tolkas med ett annat ord. Efter det 

så får barnen läsa orden som det skrivit och även ljuda de olika ljud som varje ord består av, 

när de klarat av dessa saker får de lägga ner korten i sin ordsamlingslåda. I lådan finns flikar 

med hela alfabetet uppradat och varje kort placeras efter begynnelsebokstaven på ordet som 
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står skrivet på kortet. Leimar (1974) menar att barnen blir ivriga att samla ord och lära sig nya 

ord som de inte har i sin samling. När de har många ord i sina lådor får de försöka bilda 

meningar av orden (Leimar 1974).    

         Leimar (1974) menar också att man i klassrummet måste ha ett stort sortiment med 

material som stimulerar och uppmuntrar till läsning som bilderböcker, sagoböcker, 

bredvidläsningsböcker och även böcker intalade på band (numera på cd-skivor) så att barnen 

kan välja fritt mellan dessa och läsa i sin egen takt då blir det ett komplement till LTG - 

aktiviteterna. Hon menar att genom att barnen själva får välja bland en mängd böcker och 

material så bibehåller man barnens motivation till att vilja läsa då barn annars lätt tappar 

denna motivation i lägre åldrar. Leimar (1974) menar också att man genom att använda denna 

metod kommer ifrån tävlingsmomenten barnen emellan då de producerar texter tillsammans 

så behöver de inte jämföra sig med varandra hur långt de har kommit i sina böcker och så 

vidare. Genom detta arbetssätt där de jobbar med sina egna ord fokuserar barnen på att 

utvecklas själva och komma vidare och vidga sina vyer. De lär sig att samarbeta mot något 

gemensamt mål istället för att tävla mot olika mål (Leimar 1974).  

         Enligt Leimar (1974) ska elever som gått i klasser där man använt LTG-metoden inte ha 

lika stora problem med b och p vid läsinlärning som annars är vanligt att barn förväxlar med 

varandra de till exempel läser bil istället för pil och tvärt om. Detta tror hon beror på att i 

LTG-klasserna så skriver man och läser bil när man menar bil och man håller inte på och 

skriver orden utan verklighetsanknytning. Barnen lär sig se innebörden av orden på ett annat 

sätt. 

         En annan del av LTG-metoden är själva bokstavsinlärningen i ett LTG-klassrum har 

man alfabetets alla bokstäver både små och stora uppsatta i A4 format på väggen i alfabetisk 

ordning i lagom höjd så att barnen kan nå dem. Under varje bokstav finns en plastficka med 

lösa bokstäver. En övning är att visuellt identifiera lika och olika bokstäver samt att sortera 

upp dem i sina plastfickor. Man kontrollerar barnens bokstavskunskaper regelbundet minst en 

gång per månad inom metoden. En sådan här kontroll görs enligt följande:  

   1. Alla alfabetets bokstäver på lösa smålappar läggs upp på bordet i slumpmässig ordning 

antingen gemener eller versaler används.  

   2. Läraren pekar sedan längs rad efter rad med bokstäver på en bokstav i taget och barnet 

benämner den om det kan. Säger barnet namnet på bokstaven så ber man barnet att ljuda 

bokstaven hur den låter.  
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   3. Om barnet kan säga hur bokstaven låter tar läraren upp bokstaven från en bokstavs låda 

och gömmer den i handen tills vidare. Detta för att läraren ska kunna hålla reda på hur många 

ljud eleven kan.  

   4. Läraren ljudar bokstav för bokstav som hon har gömd i handen och barnet ska nu lyssna 

på ljudet och peka ut rätt bokstav på bordet. 

   5. Efter att barnet har klarat av både att se och höra och peka ut en bokstav så skriver läraren 

upp detta i en tabell med datum.  

Barnen får efter varje avklarad bokstav skriva in den i sin bokstavs bok med alfabetiskt 

fliksystem. Till varje bokstav får barnet rita en vinjettbild där barnet tycker att ljudet hörs 

tydligt i början av ordet. På detta sätt menar Leimar (1974) att barnet lär sig bokstäverna i sin 

egen takt och de blir motiverade att vilja lära sig fler bokstäver på detta sätt. 

2.3 Vad säger styrdokumenten? 

De styrdokument man måste följa i skolan är bland annat läroplanerna, kursplanerna och 

skollagen. Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94) ska skolan anpassa sin undervisning efter alla elevers olika 

förutsättningar och behov. Det gäller då att man som pedagog/lärare använder sig av metoder 

eller arbetssätt som på ett enkelt sätt kan anpassas efter all behov och förutsättningar. Vidare 

står det i Lpo 94 att ”skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen” (Lpo 94: 10) på så sätt kan man inte utforma 

undervisningen så att den är lika för alla utan man måste utforma den efter alla individer. 

Barnen i skolan ska också ges möjligheter att tala, läsa och skriva och på så sätt utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och på så vis få en tilltro till sin egen språkliga förmåga (Lpo 

94). Ett av strävansmålen i Lpo 94 är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla lust och 

nyfikenhet att lära sig saker. Ett annat mål som alla elever i grundskolan ska uppnå enligt Lpo 

94 är att de när de slutar grundskolan ska kunna behärska det svenska språket, kunna lyssna 

och läsa aktivt och kunna uttrycka sina egna tankar och idéer både muntligt och skriftligt. 

Inom förskolan ska man bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 

utveckla både svenskan och sitt modersmål enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98). Ett 

annat mål enligt Lpfö 98 så ska eleverna utveckla ”ett rikt och nyanserat talspråk och sin 

förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka sina tankar” (Lpfö 98: 30). Vidare ska 

barnen också utveckla sitt begrepps- och ordförråd men även sin förmåga att leka med ord, 
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intresset för skriftspråket och förståelsen för symboler och deras kommunikativa förmåga ska 

också utvecklas. 

Enligt kursplanen i svenska ska alla elever när de slutar år 3 lägst uppnått dessa mål när det 

gäller läsning 

- 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,  

- kunna stava ord som eleven själv ofta använder i skrift och ord som är vanligt förekommande i elevnära 

texter, och 

- kunna använda sig av storbokstav, 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. (Skolverket 2008). 

Enligt Lpfö 98 ska eleverna ges möjligheter till att öka sin kompetens och utveckla nya 

kunskaper och insikter genom egna aktiviteter där de får stöd och vägledning från de vuxna 

i skolan. Enligt skollagens första paragraf ska skolans undervisning syfta till att ge alla 

elever den kunskap och de färdigheter som eleven behöver för att delta i samhällslivet. 

Utbildningen ska även ligga till grund för gymnasieundervisningen.                       

 

3 Metod 

Jag har en kvalitativ ansats på mitt arbete och jag har valt att intervjua två lärare och sex 

elever jag har även genomfört observationer i både förskoleklass och skolår ett. Jag valde att i 

resultatredovisningen skriva en målande beskrivning det vill säga lärarnas egna ord fick 

beskriva hur man arbetar med LTG-metoden i undervisningen. Enligt Stukát (2005: 32) så 
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innebär kvalitativ forskning att man lägger tyngden på att förstå helheten kring ämnet man 

forskar i och man ska även tolka och förstå de resultat man får fram. Jag tycker att denna 

metod passade för att jag undersökte hur skolan arbetar med metoden och då var jag inte ute 

efter en massa kvantitativa data.  

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

De metoder jag har valt för att få reda på hur man arbetar med LTG-metoden och läsinlärning 

på den undersökta skolan är att intervjua två lärare samt att genomföra observationer hur de 

arbetar med metoden. Jag valde att göra två öppna semistrukturerade intervjuer där 

lärarna/informanterna fick berätta hur de arbetar efter LTG-metoden. Genom 

semistrukturerade intervjuer gavs jag möjlighet att ställa följdfrågor till informanterna och jag 

var inte låst till ett fast intervjuschema utan kunde gå djupare på vissa frågor (Stukát, 2005). 

Jag har också genomfört sex barnintervjuer. Även här genomförde jag semistrukturerade 

intervjuer eftersom jag ville få en bild av hur barnen ser på läsning och skrivning i skolan. 

Genom att genomföra dessa sex barnintervjuer kunde jag få en bredare bild av barnens 

uppfattning och jag kunde även göra jämförelser mellan barnen och se om de hade olika 

uppfattning om sin läsning och skrivning. Stukat (2005) menar också att det är vanligt att man 

vid kvalitativ forskning genomför öppna intervjuer där man låter informanten beskriva sin 

egen uppfattning kring ämnet i mitt fall är det LTG-metoden. 

         Jag genomförde även observationer för att undersöka hur lärarna faktiskt arbetar och 

inte bara hur de säger att de gör. Enligt Stukát (2005) får man vid observationer fram ett 

konkret resultat. Jag valde att observera hur läraren gjorde vid specifika tillfällen då hon till 

exempel tillsammans med klassen dikterade meningar utifrån en gemensam händelse som är 

en del av LTG-metoden. Jag var deltagande i klassen men valde vid de tillfällen som hör till 

LTG-metoden att sitta längst bak i klassrummet och observera hur de gjorde eftersom mitt 

syfte var att ta reda på hur de arbetar enligt LTG-metoden.  

 

3.2 Urval 

Det urval jag gjort till detta arbete är att intervjua de lärare som arbetar med LTG-metoden på 

en utvald skola. Jag valde att intervjua enbart de lärarna som arbetar enligt LTG-metoden 

eftersom syftet är att få fram just hur de arbetar med metoden, och eftersom LTG-metoden 

främst riktar sig mot den första läsinlärningen så kändes det inte aktuellt att intervjua några 
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andra lärare än de som arbetar i första klass. Lärarna och jag känner varandra sedan tidigare 

och att intervjua dem var något naturligt för oss alla. Stukát (2005) kallar detta för ett 

strategiskt urval vilket innebär att man väljer informanter som passar syftet med 

undersökningen. Jag presenterade för lärarna att jag skrev en C-uppsats om LTG och att det 

var helt frivilligt att delta. Jag valde att intervjua sex barn som går i första klass och jag 

känner barnen sedan tidigare, jag valde dem för att det skulle vara en så naturlig situation som 

möjligt då de är vana vid att jag frågar dem många saker. På detta sätt blev det inte en 

konstlad situation utan barnen kunde känna sig bekväma och svara på de få frågor som jag 

hade till dem. Barnen som jag intervjuade hade också kommit olika långt i sin läsutveckling 

men jag tyckte att det var intressant att få deras olika uppfattningar kring mina frågor. Jag har 

även sammanställt svaren jag fick på mina barn intervjuer där jag dessutom jämförde svaren 

med varandra. 

3.3 Forskningsetiska överväganden  

När man skriver en forskningsuppsats finns det fyra viktiga principer eller huvudkrav som 

man som forskare måste ta hänsyn och förhålla sig till enligt Humanistisk- 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjande kravet. Vad dessa olika krav innebär kommer jag att 

redovisa här nedan ett krav i taget då jag anser att det är viktigt att belysa dessa i en uppsats 

som denna. 

 

3.3.1 Informationskravet  

Informationskravet innebär att man som forskare måste informera de som man vill samla 

uppgifter från, sina informanter, vad syftet med undersökningen är. Men även vilken uppgift 

deras deltagande har i själva arbetet, vilka villkor som gäller för deras deltagande. Det innebär 

att de måste få information om att deras deltagande är helt frivilligt och att de får dra sig ur 

om de vill. Genom att jag presenterade arbetet för personalen redan när jag frågade om jag 

fick intervjua dem och även vid intervjun beskrev jag mitt arbete och berättade vilka regler 

som gäller så kunde de välja själva om de ville delta eller inte. 

 

 3.3.2 Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet betyder att forskaren måste få samtycke från uppgiftslämnarna och 

undersökningsdeltagarna för att få använda deras uppgifter. Skulle någon uppgiftslämnare 
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eller undersökningsdeltagare vara under 15 år måste forskaren begära samtycke från 

föräldrarna eller vårdnadshavarna särskilt om undersökningen är av etiskt känslig karaktär. 

När jag presenterade mitt arbete klargjorde jag att det var helt frivilligt att delta i intervju 

undersökningen och eftersom den var riktad till lärarna så behövde jag inget samtycke från 

några föräldrar. I intervjuerna med de sex barnen som jag gjorde frågade jag deras lärare och 

även varje barn frågorna gällde inte några etiskt känsliga frågor utan bara hur barnen uppfattar 

vissa lektionstillfällen i skolan.  

 

3.3.3 Konfidentialitetskravet   

Enligt konfidentialitetskravet ska de som deltar i undersökningen få vara helt konfidentiella 

deras identitet ska inte gå att få fram. Jag klargjorde i min presentation av undersökningen och 

min c-uppsats att de som deltar i intervjun kommer att vara helt anonyma och konfidentiella 

och även i informationen på enkäten så beskrev jag att de som deltar kommer att vara helt 

konfidentiella, jag skrev heller inte upp några namn vid intervjuerna eller sa några namn på 

inspelningarna vilket gjorde att dessa var helt anonyma för mig också när jag sedan satt och 

transkriberade uppgifterna. 

     

3.3.4 Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet innebär att man som forskare informerar om vad undersökningen ska 

användas till och att uppgifter insamlade om privata personer endast kommer att användas för 

forskningen. Inga uppgifter om enskilda personer som man har samlat in till sin forskning får 

lånas ut eller användas för kommersiellt bruk eller icke vetenskapliga syften. Jag informerade 

vid intervjun om att intervjun skulle användas till min c- uppsats och har endast använt 

insamlat material till denna studie. 
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4. Resultat 

4.1 Barnintervjuer 

Här är de resultat jag fick efter att ha intervjuat de sex barnen. 

Alla barnen uppgav att de trivdes i skolan, och ett barn svarade ”Ja när man får rita”. 

         Ett barn tyckte inte om att läsa och skriva men fyra av barnen sa att de tyckte om att läsa 

och skriva. Ett av barnen svarade ”jag tycker inte så mycket om att skriva bara skriva böcker, 

men jag gillar att läsa”   

         När jag efterfrågade vad de tyckte om att läsa så sa ett barn att han tyckte att det var 

tråkigt att läsa och skriva, ett annat barn tyckte om att läsa allt och att skriva i matteboken, ett 

tredje barn tyckte om att läsa och skriva sagor, ett fjärde barn tyckte om att läsa och skriva om 

Tor, ett femte barn tyckte om att läsa och skriva om precis allting och det sjätte barnet tyckte 

om att läsa i Mini (som är en läsebok de har).                                                                                           

         Barnen hade lite olika uppfattning om när de läste i skolan, ett barn tyckte inte att de 

hade någon särskild dag som de läste, ett annat barn tyckte att de läste när de fick miniboken, 

ett tredje barn upplevde att de läste lite då och då, ett fjärde barn tyckte att de läste på 

onsdagar, ett femte barn sa att de läste på onsdagar, torsdagar och fredagar och det sjätte 

barnet sa att de brukar läsa efter lunchen och ibland på lektionerna.  

         Alla barnen var överens om att det som de läste i skolan det var Mini boken, Vi läser 

och i olika småböcker, ett barn svarade även att de läste böcker ur en blå låda (det visade sig 

vara böcker som de lånat på biblioteket). 

         Barnen var eniga om att de läser ensamma, men några svarade även att de ibland läser 

för sin fröken och ett barn svarade att de ibland läser tillsammans hos specialläraren.  

         På frågan hur de gör när de ska skriva något i skolan hade alla barnen lite olika svar 

därför citerar jag vad alla sagt. Barn ett svarade här att ”Vi räcker upp handen och säger något 

så skriver hon (läraren) på tavlan så får vi skriva av”. Barn två sa ”vi skriver av tavlan”. Barn 

tre sa ”mellanrum kan man ha när man skriver”, barn fyra sa ”Vi skriver om blommor nu det 

har vi som tema” det femte barnet sa ”man börjar med stor bokstav sen kör vi med små” och 

det sjätte barnet sa ”Ibland får vi stava själva när vi gör en saga får vi skriva själva men om vi 

ska skriva typ räven så måste fröken skriva på tavlan och vi skriver av för annars skriver vi 

fel”. Alla barnen var eniga om att de skriver själva. Ett av barnen sa ”vi får tänka ut själva vad 

vi ska skriva”. 
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         Barnen berättade att de ibland hade skrivläxa och ett av barnen sa ”vi skriver läxa och 

tar hem den”, ett annat av barnen sa ”ja ibland kan man få i läxa att skriva om var man vill 

resa”.  Men varje vecka hade de läsläxa i mini och i småböcker sa barnen.  

         Alla barnen läste sin läsläxa för någon hemma ett av barnen svarade ”att han ibland 

behövde hjälp med läxan om det var något svårt ord”. 

         Fem av barnen svarade att de bara läste läsläxan för sina föräldrar hemma men inget 

annat ett av barnen svarade att hon brukade läsa för sina småsyskon på kvällen.            

4.2 Lärarintervjuer 

Detta är resultatet jag fick fram efter att ha intervjuat två lärare enskilt men då de både arbetar 

på liknande sätt så redovisas deras svar ihop.  

         De båda lärarna har arbetat som lärare i ca 30 år och eftersom utbildningen var sådan när 

de tog sin lärarexamen så är de lärare i år 1–3 och de båda har arbetat lika länge med 

läsinlärning hos barn. De har provat på olika läsinlärningsmetoder tidigare som till exempel 

traditionella läsläror men tycker att LTG-metoden är den metod som fungerar bäst just nu 

eftersom metoden utgår från barnens gemensamma texter och erfarenheter. De menade också 

att LTG-metoden är lätt att individanpassa genom att man i laboreringsfasen antingen ger 

barnen bokstäver ord eller hela meningar att laborera med.  

         Lärarna berättade att man bara använder sig av tre av de fem faserna i LTG-metoden. De 

använder sig av diktering och då får barnen tillsammans med lärarna diktera meningar utifrån 

något som de gjort eller sett tillsammans. Alla barnen får tänka efter själva en stund och sedan 

räcka upp handen då de kommit på en mening som har med det aktuella ämnet att göra. Sen 

säger barnen sin mening och läraren skriver då upp den där sa den ena av lärarna att hon 

använder sig av tavlan att skriva på medan den andra använder sig av blädderblocket då hon 

skriver. När de skriver så säger de – jag börjar med stor bokstav så ljudar de orden som de 

skriver och påminner barnen om att ha mellanrum mellan orden och sätta punkt när man 

skrivit klart.  Sedan får barnen skriva av dessa meningar i en skrivbok hävdade båda lärarna. 

Lärarna tar sedan och skriver ner meningarna på datorn och kopierar meningarna så att alla 

barn får varsitt eget papper med meningarna på. Detta papper får barnen sedan ta med sig hem 

i läxa att läsa för föräldrarna.  

         De använder också laborationsfasen då ger de eleverna ord eller meningar på 

pappersremsor. Sedan får barnen laborera med dessa om barnet får ett ord så kan han/hon 

klippa isär bokstäverna och sätta ihop dem till ordet igen ibland kan de pröva att se om de kan 
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bilda ett nytt ord av bokstäverna. Om barnet får en hel mening så brukar de få klippa isär 

orden och prova att lägga orden i olika ordning och se hur meningen kan se ut beroende på i 

vilken ordning orden står.   

        Den sista fasen som de använder sig av var återläsningsfasen. I den fasen låter de barnen 

först träna på att läsa meningarna som de dikterat i skolan tyst för sig själva sedan får barnen 

med sig meningarna hem, och då får de träna hemma med sina föräldrar först för att sedan 

kunna läsa upp detta för lärarna i skolan igen.  

        Vidare berättade lärarna att de följer en bestämd gång i bokstavsinlärningen och de sa att 

detta har de bestämt själva. De använder sig av boken Mini som bas för ljudanalys, skriv- och 

lästräning. Detta för att de ska få en bra läsutveckling med stegrande svårighetsgrad i 

läsinlärningen. När en ny bokstav ska presenteras sker detta alltid i mindre grupper. Men de 

har också en bokstavssaga till varje bokstav och genomgång av denna sker alltid i helklass. 

De använder sig också av arbetsscheman där lästräning och skrivträning ingår i olika former 

som läggspel med ord och bild, Palinspel, de får läsa tyst (detta tränar läsförståelsen). Barnen 

får också skriva egna berättelser som de sedan får läsa upp för sina kamrater genom att läsa 

upp sina berättelser för klasskamraterna så tränar barnen tidigt att prata inför andra på ett 

lättsamt sätt, de får även göra korsord och träna på att forma bokstäver.  

         Lärarna berättade att man i förskoleklassen använder man sig av Majas alfabet där de 

går igenom bokstav för bokstav i alfabetisk ordning, Maja sjunger bokstavssånger på cd skiva 

och barnen sjunger med från A till Ö en bokstav i taget. Man sjunger en bokstav i taget och 

den sjungs flera gånger innan bokstavskortet för just den bokstav man sjungit om sätts upp på 

väggen. Det är på ett lättsamt sätt man gör denna övning i förskoleklassen och det är inga krav 

att barnen måste kunna bokstäverna utan detta är till för att barnen ska få en första kontakt 

med bokstäverna.  

       Som en del i lästräningen får alla elever individuella läsläxor med sig hem. För de barn 

som inte hunnit så långt i sin läsutveckling använder de sig av läsläror av olika 

svårighetsgrad. Till de eleverna med goda läskunskaper använder de sig av olika småböcker 

och kapitelböcker. Dikteringarna skickas också hem för lästräning/läxa efter avslutat 

klassrumsarbete. Bokstavs läxor använder de sig också av varannan vecka istället för 

diktering, dessa ger eleverna bra fakta om djur och är samtidigt bra lästräning. När barnen har 

läsläxan med sig hem så följer det också med en lapp till föräldrarna där lärarna presenterar 

läsläxan och att syftet med läxan är att barnen ska träna sin läsförmåga. Det står också att de 

vill att föräldrarna ska skriva några kommentarer om barnets läsning och om läxan varit för 

lätt eller för svår. När barnet sedan har med sig läxan tillbaka läser läraren vad föräldrarna 
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skrivit och skriver en liten kommentar tillbaka på det viset får lärarna en kommunikation med 

hemmet. 

         De berättar för föräldrarna hur de arbetar om föräldrarna frågar och på 

utvecklingssamtalen berättar de lite allmänt om hur de arbetar med läsinlärningen på skolan.   

Den förväntning som de har på föräldrarna är att föräldrarna ska lyssna på sina barn när de har 

sina läsläxor och att de ska skriva en kort kommentar om hur läsningen har gått för barnet och 

om texten/boken har varit lagom svår eller för lätt eller för svår. 

         De inblandade i lästräningen är eleven, läraren och föräldrarna, och på denna skola 

samarbetar lärarna mycket med speciallärarna på flera sätt. Speciallärarna gör olika tester för 

att diagnostisera den språkliga medvetenheten, bokstavskunskapen och även eventuell 

läsförmåga hos eleverna. Dessa tester ger skolan ett bra underlag för elevernas utveckling 

menar lärarna. De genomför ett test redan i förskoleklassen där de kontrollerar den 

fonologiska medvetenheten hos eleverna först på hösten men sen också på våren. Genom att 

ha dessa tester kan speciallärarna sätta in de resurser som lärarna tycker behövs redan från 

början. Om elever därutöver visar sig ha mer behov av hjälp signalerar lärarna om detta till 

speciallärarna så att eleverna ytterligare kan bli diagnostiserade och kan få den extra hjälp 

som de är i behov av. Under vårterminen i ettan genomför speciallärarna test med samtliga 

elever enskilt, där det finns normer för flickor respektive pojkar hur långt de ska ha kommit i 

sin läsutveckling. Sedan genomför speciallärarna detta test på våren även i tvåan och trean. 

Föräldrarna kontaktas alltid när någon elev behöver hjälp av speciallärare. Då har man på 

skolan alltid ett möte där läraren, specialläraren, föräldrar och elev träffas för att gemensamt 

skriva ett åtgärdsprogram för eleven. Sedan utvärderar man detta efter en viss tid för att se om 

barnet är i ytterligare behov av speciallärare. Genom att ha dessa tester på vårterminen under 

de första åren i skolan har man lättare att se alla barn och det är inte så lätt att falla mellan 

stolarna anser man på skolan.  

         Den ena läraren svarade att den kritik som hon hade hört var att metoden är så 

betungande för läraren. Den andre hade hört att metoden kunde uppfattas för slapp och att 

man inte lär sig allt man behöver kunna. Men den kritiken höll inte någon av de två lärarna 

med om. Lärarna själva hade inte någon direkt kritik mot LTG-metoden men de tyckte den 

kunde vara lite tunn ibland det är därför de har med traditionella läsläror i sin undervisning 

och att de går igenom en bokstav i taget.   
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4.3 Observationsresultat 

 Det resultat jag fick fram från mina observationer är att de rum som läraren har tillgång till 

för sin undervisning är ett stort rum där allas bord står de sitter som i öar med bestämda 

platser. Till klassrummet hör två små grupprum där det ena har en blå matta på golvet som 

barnen sitter på i en cirkel vid olika samlingar. När läraren har halvklass och har samling så 

sitter barnen i en halvcirkel på den blå mattan och läraren har en vit tavla att skriva på även i 

detta rum. Jag observerade även att när klassen har gjort något gemensamt till exempel varit 

på teater (vilket inträffade under ett av mina observationsbesök) då samlar läraren klassen 

framför sig på mattan och inleder med att säga teaterns namn och ber gruppen att var och en 

tyst för sig själv fundera en stund på vad teatern handlade om och vad barnen tyckte om 

teatern. Sedan får varje barn räcka upp handen och berätta vad de tyckte om teatern och vad 

den handlade om och läraren skriver lite anteckningar för sig själv samtidigt som barnen 

pratar. När de gjort det får alla barnen rita en bild som handlar om teatern. Dagen efter hade 

läraren klassen i två halvor enligt schemat då tog hon och pratade med barnen om teatern igen 

och tillsammans dikterade de meningar som handlade om teatern det såg ut så här 

        Vi såg på Snövit teater sa Lisa.  

          Den handlade om en flicka sa Kalle. 

          Hon hade en elak styvmor sa Johan. 

          Felicia sa att jägaren skulle döda Snövit. 

          Fanny sa att Snövit fick bo hos dvärgarna. 

          Snövit höll på att dö av när hon åt ett förgiftat äpple sa Wendela. 

         Men prinsen räddade henne med en puss sa Lara. 

Läraren skriver på tavlan och barnen sitter i halvring på golvet och tittar på. Samtidigt som 

hon skriver så ljudar hon det hon skriver och säger alltid jag börjar meningen med stor 

bokstav och har mellanrum mellan orden och punkt i slutet. När hon skrivit klart meningarna 

läser hon och barnen följer med och ”läser” varje mening. Barnen läser så gott de kan men 

eftersom de känner igen texten så kan de flesta följa med även om de inte kan läsa riktigt än. 

Jag märkte att alla elever var delaktiga under hela lektionen. Efter det så skrev läraren ner 

meningarna på datorn och kopierade ett exemplar till varje barn som hon sedan delade ut till 

barnen. Meningarna fick barnen sedan ta med dig hem i läxa där de skulle läsa meningarna för 

någon hemma. 

         En annan observation jag gjorde var i förskoleklassen där var jag med dels på en 

undersökning som specialläraren hade då kontrollerade hon barnens språkliga medvetenhet 

där barnen bland annat skulle para ihop de ord som började på samma ljud. Det var då två 
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spalter med bilder gick läraren igenom bild för bild där en bild i ena spalten skulle paras ihop 

med en bild i den andra det kunde till exempel vara en bild på en vante då läste hon vante och 

sen gick hon igen alla ord i nästa spalt och när barnen hörde något ord som började på samma 

ljud som vante då skulle de dra ett streck dit. De skulle även lyssna hur många ljud de hörde i 

olika ord till exempel om de hörde ordet pil då kunde de gärna använda fingrarna och räkna 

hur många ljud som hördes i ordet.  

         Ytterligare en observation som jag gjorde var även den i förskoleklass. Det var när de 

hade pratat om bokstaven O och hur den låter då läste läraren en saga i Trulle boken och när 

hon hade läst den fick barnen räcka upp handen och komma med förslag på ord från sagan 

som hade O i sig. Läraren skrev upp dessa ord på tavlan och hon ljudade varje ord högt 

samtidigt som hon skrev på tavlan. Sedan läste hon varje ord och de barn som vill ljudade 

med när hon läste. Sedan gick dem igenom varje ord som barnen sagt ett ord i taget och då 

fick det barn som sagt exempelvis ordet bok frågan av läraren om barnet kunde höra om ljudet 

O hördes i början eller i slutet eller inuti ordet, barnet fick då svara och om det inte visste fick 

det be om hjälp av en kompis eller av läraren som då tydligt ljudade ordet igen och 

tillsammans kom de fram till var ljudet hördes i ordet. Detta tränade läraren med barnen lite 

då och då i halvklass.  

 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Genom att använda mig av intervjuer med öppna ostrukturerade frågor i denna undersökning 

kunde jag få fram lärarnas egna tankar om hur de arbetar med LTG-metoden. Eftersom det 

var två stycken lärare som jag intervjuade och de arbetade på liknande sätt var det inte så svårt 

att sammanställa svaren på intervjufrågorna. Intervjuerna med barnen var också de 

semistrukturerade vilket gjorde att jag kunde omformulera frågorna lite när jag märkte att 

barnen inte riktigt förstod vad jag menade. Jag spelade in intervjuerna och det märktes på 

barnen att de tyckte det blev en lite konstlad eller spännande situation på grund av det. Barnen 

svarade lite tyst så det var svårt att höra vad de sa ibland men eftersom jag bearbetade 

intervjuerna så snart jag kom hem kunde jag komma ihåg vad barnen svarade. Enligt Stukát 

(2005) ska man tänka på att man ska intervjua i en ostörd miljö jag valde därför att hämta ett 

barn i taget och sitta i ett rum där det inte fanns några störande moment för att barnen lättare 

skulle kunna fokusera på att svara på mina frågor.  
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         Observationerna var väldigt givande då det är vid en observation som man faktiskt kan 

se om läraren gör som den säger att den gör eller om den gör på något helt annat omedvetet 

sätt. Jag valde att inte vara delaktig vid observationen då jag ville få en klar bild av hur läraren 

gör vid undervisningen. Stukát (2005) menar att man måste ha fokus på det som ska lyftas 

fram och i mitt fall var det LTG-metoden då jag ville se hur de arbetar med metoden rent 

praktiskt i skolan. 

5.2 Resultatdiskussion 

Hjälmes kritik mot LTG-metoden där hon menar att barnen kan lära sig texterna utantill 

istället för att lära sig att läsa texten, är något som jag måste ta med mig i min kommande 

yrkesroll som lärare. Om jag ska arbeta med LTG-metoden får jag lov att ta i beaktande att de 

kanske lär sig texterna utantill. Men samtidigt borde väl det ha en funktion för läsutvecklingen 

i alla fall då barnen borde lära sig att känna igen de ord de lärt sig utantill. Hjälme (1999) 

menade även att eleverna kan bli uttråkade av att läsa samma texter flera gånger men eftersom 

LTG riktar sig till den första läsinlärningen borde det inte vara så anser jag. Syftet med detta 

arbete var att undersöka hur de använder LTG-metoden i praktiken på en utvald skola i 

Mellansverige. Precis som Lundberg och Herrlin (2005) skriver så är nog skolans viktigaste 

uppgift att lära alla barn att läsa då alla andra ämnen i skolan utgår från den skrivna texten 

även de. Det framkom i min intervju med lärarna att man på deras skola har ett tydligt system 

för hur de ska lära alla elever att läsa och skriva. Det verkar som att de är väldigt måna om att 

se alla elever och arbetar med olika tester för att inte något barn ska missas. 

         Arnqvist (1993) menar att skriftens huvudsakliga syfte är att förmedla ett budskap. Det 

är just detta syfte som barn måste lära sig att förstå, då det inte bara är att tyda texten som är 

viktigt vid läsning utan att också förstå det man läser är viktigt. Det är också där man kan säga 

att LTG-metodens huvudsakliga syfte ligger att få just denna förståelse.  

         Fridolfsson (2008) bland annat tar upp hur viktigt det är att tidigt hitta eventuella 

svagheter och brister i barnens språk för att tidigt kunna sätta in rätt hjälp och resurser för 

läsinlärningen. Där kopplar jag igen till min undersökta skola där man arbetar efter den 

principen och använder sig av olika tester redan i förskoleklassen men även i ettan och sedan 

fortsättningsvis upp i åldrarna för att just se alla barn och hitta eventuella brister. På det sättet 

så ser man alla barn och det är inte någon som kan hamna mellan stolarna och gå genom hela 

skoltiden utan att lära sig läsa.  

         Leimar (1974) tar upp betydelsen av miljön man växer upp i och att det kan påverka 

barnens språkliga förmåga. Det var något jag inte kände till sedan tidigare och reflekterat 
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över. Men det klart att ett barn som växer upp i en miljö där man pratar mycket med varandra 

och läser böcker och tidningar får ett bättre ordförråd och ett helt annat sätt att samtala med 

andra till skillnad från ett barn som växer upp i en miljö där man kanske bara pratar med 

varandra i korta fraser och inte läser för sitt barn. Det blir inte så språkligt stimulerade, kan 

man förstå. Om jag kopplar detta till barnintervjuerna skulle det vara att vissa barn pratade 

mindre under intervjuerna och det i sin tur kan bero på miljön de vuxit upp i.  

         Leimar var tidigt inne på att man måste göra texten intressant och givande för barnen 

när de ska lära sig att läsa, men det är också viktigt att barnen känner att läsning är något 

positivt och roligt och det menade också Arnqvist (1993). Arnqvist ansåg att barnens första 

möten med de skrivna orden måste bli positiva för att inte barnen skulle tycka att läsning är 

någonting jobbigt och svårt. Han menade också att det kan knäcka barnens självkänsla om 

barnens första försök till läsning blir svåra och kanske misslyckade. Det kan man tänka sig 

som ganska självklart. Man behöver bara se till sig själv om det är något man misslyckats med 

så känns det motigt att prova på det igen. Leimar menar att man kan se fördelar där med LTG- 

metoden genom att texten som ska läsas eller skrivas utgår från barnens egna ord och 

gemensamma händelser. Då känner barnen igen bakgrunden till texten och det gör det hela 

lättare när orden ska avkodas. Barnen får också ett helt annat intresse och en ökad motivation 

tror jag när texten kommer från dem själva. Det märkte jag i mina observationer att barnen 

tyckte det var roligt att få säga sin mening om teatern som de varit på det gjorde att alla kunde 

känna sig delaktiga. Alla vågade säga något och alla var med och läste när det hade dikterat 

klart sina meningar.  

         Det är viktigt med språklig stimulans redan från början när barnen är små och det vore 

bra om man till exempel på barnavårdscentralen talade om för alla nyblivna föräldrar hur 

viktigt det är att man pratar med barnen och då inte bara i två ords meningar som ”titta 

lampan” utan mer i hela meningar som ”titta den gröna lampan i taket” det menade 

Fridolfsson att det har stor betydelse för barnens språkliga förmåga och för ordförrådet och att 

man läser mycket för barnen har också betydelse för språkliga medvetenheten.  

         Att lära sig läsa är inte bara att lära sig att tolka bokstäverna och bilda ord utan det är 

också viktigt att man förstår att orden står för något. Fridolfsson (2008) menar just att barnen 

måste lära sig se samband mellan bokstäver och ord men också att förstå att orden vi skriver 

eller läser beskriver något som händer eller har hänt eller också att varje ord i sig har en 

betydelse. Leimar pratar om att man bygger läsinlärningen på talspråksanalys och jag beskrev 

tidigare hur man kan sätta upp olika mål för detta och utifrån målen planera sin undervisning. 

Det gäller då att man gör detta på ett lustfyllt sätt under kort lektionspass annars blir det 
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jobbigt för barnen och de tappar då både lusten och orken. Ett av målen är att höra om ett ljud 

hörs i början, mitten eller slutet på ett ord (övningen med sagan som jag beskrev tidigare) är 

ett bra sätt att träna detta och barnen tycker framförallt att det är roligt. På den undersökta 

skolan var jag med och gjorde den övningen i förskoleklassen och det tyckte barnen var 

jätteskoj. Om de inte kunde höra var ljudet kom i ordet så fick de be en kompis om hjälp och 

det var intressant att se hur bra det fungerade.   

         LTG-metoden med sina olika faser samtalsfasen, dikteringsfasen, laborationsfasen, 

återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen verkar vara en givande metod anser jag efter att 

ha läst om metoden och sett svaren på mina intervjufrågor. På undersökningsskolan svarade 

lärarna att man använder diktering, laboration och återläsningsfaserna inom LTG-metoden 

men där måste man väl säga att de slår ihop samtalsfasen och dikteringsfasen då det är lite 

svårt att diktera meningar tillsammans med barnen utan att samtala. Leimar (1974) menar att 

man samtalar först med barnen och sedan dikterar meningar tillsammans med barnen. Om 

man ser på samtalsfasen så verkar det bra att utgå från barnens gemensamma erfarenheter och 

upplevelser eftersom Leimar menar att det är bra men även genom att det verkade som lärarna 

såg fördelar med metoden. Det måste vara kul både för läraren och barnen att inte behöva ha 

samma texter och ord år efter år. Gruppdynamiken blir positivt påverkad och det i sin tur 

påverkar inlärningen positiv menar Leimar (1974). Det märkte jag under mina observationer 

också att det kändes som att barnen fick en annan gemenskap genom att samtala tillsammans. 

Dikteringsfasen där barnen gemensamt dikterar de meningar läraren skriver på tavlan eller på 

blädderblocket verkar därför inspirerande och motiverande för barnen då det är deras egen 

text som växer fram. Barnen ser också tydligt de regler som gäller för skriftspråket (som jag 

beskrev tidigare att Leimar menade också). Barnen ser bland annat tydligt vilken 

skrivriktningen är. Det framkom i barnintervjuerna att de var medvetna hur de gjorde när de 

skulle diktera och skriva meningar. Ett av barnen sa: ”Man kan ha mellanrum mellan orden.” 

De kunde även berätta att de skulle tänka, räcka upp handen och sedan berätta sin mening om 

olika händelser. Det stämmer överens med hur lärarna uppgett att de arbetar enligt LTG-

metoden och även mina observationer visar att de arbetar som de säger att de gör. Genom att 

läraren skriver på tavlan eller blädderblocket ser barnen hur man ska göra och det menar även 

Leimar (1974) att det var viktigt för barnens språkutveckling. Man märker att barnen blir mer 

delaktiga och tycker det är roligt när det är deras meningar som står där och de kan också 

känna sig lite stolta när de kommer hem och visar texten för sina föräldrar och det står vad 

just det barnet sagt till exempel: ”Vi var i skogen idag sa Kalle”. Det är en del av 

återläsningsfasen.  
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         I styrdokumenten står det att skolan ska anpassa undervisningen efter barnens olika 

behov och just i LTG-metoden är detta väldigt lätt i laborationsfasen och återläsningsfasen, 

eftersom man utgår från en gemensam text och sen delar upp den antingen i ord eller 

bokstäver eller ändelser så eleverna får öva på det som de behöver och man utgår från det de 

kan. Att varje barn i återläsningsfasen får en stund själva med läraren verkar väldigt bra anser 

jag då barnen då kan känna sig mer sedda och lite viktiga eftersom att det bara är ett barn i 

taget som läraren riktar sin uppmärksamhet på just då. Efterbehandlingsfasen är också 

individanpassad och barnen arbetar efter sin egen förmåga det stämmer också bra med 

styrdokumenten. Jag kan hålla med Leimar (1974) i hennes tankegång att man i klassrummet 

måste ha mycket material som böcker i olika svårighetsgrad men även lite spel som används 

för att stimulera och utveckla språket. På min partner skola framkom det i intervjuerna att de 

använder bland annat Palinspel, läggspel och olika böcker detta bibehåller och utvecklar både 

motivationen men även kunskaperna hos barnen det stämmer överens med Leimars tankar om 

att ha mycket material i sitt klassrum. Känslan man får av undersökningsskolan är att de 

lägger ner mycket tid och energi på att göra läsinlärningen till någonting positivt och viktigt. 

Samarbetet med föräldrarna verkar också vara något positivt med barnens läsläxa där det blir 

som en liten brevväxling där läraren kan se hur föräldrarna ser på barnets läsning och läraren 

kan ge respons på det. Det är en stor fördel att de på denna skola har ett bra samarbete med 

speciallärarna det är inte alla skolor som har denna möjlighet tyvärr. Intressant att lärarna 

upplever denna metod som den som fungerar bäst just nu. Det betyder att metoden är bra men 

också att de inte kört fast i ett bestämt mönster utan är öppna för förändringar och förnyelse. 

Men denna metod verkar vara utvecklingsbar och förnyande i sig då den utgår från barnens 

gemensamma erfarenheter och upplevelser.  

         En annan reflektion jag gjorde var kring frågan om de läste hemma där nästan alla 

svarade att de bara läste läxan hemma där kan man undra om det beror på åldern hos barnen 

att de inte riktigt fått upp läsintresset än eller om det är någon annan orsak till att barnen inte 

läser hemma eller inte upplever att de läser. Men det var roligt tycker jag att alla barnen var 

positiva till skolan då det är en förutsättning för inlärningen att man tycker att det är roligt att 

lära sig.  

         På undersökningsskolan prioriterar man att ha vissa undervisningar i halvklass det 

menar ju också Leimar att man behöver göra i LTG-metodens olika faser. Det underlättar för 

barnen oavsett vilket ämne man har att ibland få vara i halvklass då det kan vara lättare för 

barnen att få hjälp men även att våga fråga saker kan kännas bättre i halvklass ibland. 
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         De forskningsetiska överväganden som finns att rätta sig efter när man bedriver 

forskning och skriver uppsatser på detta sätt är väldigt bra att de finns anser jag för annars 

skulle det inte finnas rättigheter för informanterna.   

         Enligt Lpfö 98 skall barnen ges möjlighet att öka sin kompetens och utveckla nya 

kunskaper och insikter genom egna aktiviteter där de får stöd och vägledning från de vuxna i 

skolan där anser jag man kan dra paralleller direkt med LTG-metoden som genom sina olika 

faser får eleverna att arbeta självständigt.     

         Jag tycker LTG-metodens sätt att lära in bokstäver verkar vara ett roligt och intressant 

arbetssätt genom att barnen får lära i sin egen takt det skiljer sig inte så mycket från det 

arbetssätt som de använder sig av på den aktuella skola. De har valt att lära in en bokstav i 

taget och det tycker de fungerar bra och barnen får även lite mer språkträning och ordförrådet 

utvecklas bland annat genom bokstavssagan som min skola använder sig av i 

bokstavsinlärningen. 

         Mina observationer när det gäller träningen av språklig medvetenhet där barnen bland 

annat fick tala om ifall ett ljud hördes i början eller slutet eller inuti ett ord men även testet de 

gjorde i förskoleklassen stämmer överens med det som Leimar menar ingår i talspråks analys 

hon menade att man kunde planera lektioner där barnen fick öva att lyssna på ord var ljuden 

hörs i ordet men även hur många ljud som hörs i ord och det var precis det de gjorde på 

skolan där jag observerade. 

      

6. Avslutning 

Avslutningsvis kan man säga att det har varit väldigt givande och roligt att arbeta med denna 

uppsats då den har gett mig en djupare inblick i hur man arbetar enligt LTG-metoden. Det har 

varit intressant att se att arbetssättet som de har på min undersökningsskola stämmer överens 

både med vad jag kommit fram till att LTG-metodens arbetssätt är men även att de följer det 

som står i styrdokumenten. LTG-metoden verkar vara en metod som fungerar på ett roligt, 

stimulerande och givande sätt både för läraren och för eleverna. Det känns som att denna 

metod är något som jag kommer att arbeta efter när jag ska arbeta som lärare i de lägre 

åldrarna.     

         Barnintervjuerna var roliga att göra och det var kul att se hur barnen tyckte och tänkte 

om vissa saker. Det var också kul att se hur olika de tyckte om vissa saker som till exempel på 

frågan om när de läste i skolan var vissa på det klara med att det var vissa speciella dagar som 
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de läste medan någon tyckte att de läste lite då och då. Jag hade trott att barnen skulle svara 

att de läste hela tiden i skolan eftersom man läser i flera olika ämnen men den uppfattningen 

hade inte barnen. Det kanske har med åldern att göra hade man intervjuat äldre barn kanske de 

hade svarat att man läser i alla ämnen.  

6.1 Förslag på vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning i ämnet är att ta reda på vilken ytterligare kritik som riktats 

mot LTG-metoden och om kritiken märks i skolan hos lärarna. Man kan även försöka ta reda 

på djupare om kritiken är befogad.  

         Jag läste på nätet om en metod som heter LTUG vilket betydde Läsning på talets och 

upplevelsernas grund där man hävdade att det var lite skillnad mellan LTG och LTUG för att 

LTUG var mer inriktade mot själva upplevelserna. Ett annat förslag från min sida är därför att 

man kan forska vidare i detta ämne för att se om det verkligen är någon skillnad på LTG och 

LTUG.  
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Bilaga 1  Intervjufrågor till lärare   

  

 

Hej jag heter Maria och jag skriver en c- uppsats där jag undersöker vad LTG-metoden är och 

hur ni arbetar med den på skolan. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och ni får när 

som helst avbryta ert deltagande om ni vill det. Ni kommer vara helt anonyma i redovisningen 

av era svar och jag kommer att använda era uppgifter enbart till denna uppsats det kommer 

inte att användas till något annat ändamål. Tack på förhand.   

 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Hur länge har du arbetat med läs och skriv inlärning? 

3. Använder ni någon speciell läsinlärningsmetod här på skolan? 

4. Vilka delar av LTG-metoden använder ni? 

5. Hur arbetar ni med läsinlärningen? 

6. Har ni något samarbete med hemmen när det gäller läsning och skrivning? 

7. Är föräldrarna informerade om att ni arbetar enligt LTG-metoden och att det 

arbetssättet skiljer sig från andra arbetssätt? 

8. Förväntas föräldrarna vara engagerade på något speciellt sätt när ni arbetar enligt 

LTG-metoden? 

9. Vilka är inblandade i lästräningen? 

10. Känner du till någon kritik mot LTG-metoden? 
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Bilaga 2  Barn intervjufrågor    

  

 

1. Trivs du i skolan? 

2. Tycker du att det är kul att läsa och skriva? 

3. Vad tycker du om att läsa och skriva? 

4. När läser ni i skolan? 

5. Vad läser ni i skolan? 

6. Läser ni ensamma eller tillsammans med någon? 

7. Hur gör ni när ni ska skriva något i skolan? 

8. Skriver ni ensamma eller tillsammans med någon? 

9. Har ni någon läs- och skrivläxa? 

10. Behöver ni hjälp av någon hemma när ni ska göra läxan? 

11. Läser ni för någon hemma? 

 

 


