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Detta examensarbete undersöker vilken läsinlärningsmetod som lärare i grundskolan 

främst använder när de möter en elev som ska starta sin läsinlärning. Studien är 

baserad på intervjuer med sex olika lärare. Två lärare är från södra Sverige och fyra är 

från mellersta Sverige, varav två är verksamma lärare och två är pensionerade sedan 

fyra år tillbaka. Genom intervjuerna framkom det att den läsinlärningsmetod som 

förekommer mest i grundskolan är ljudningsmetoden. Alla informanter framhöll att 

de använder eller har använt metoden när de ska lära en elev att lära sig läsa. Det är 

en välkänd metod som bygger på en presentation av varje bokstav i alfabetet och som 

sedan ljudas samman till ord. Informanterna betonade att läraren, med hjälp av 

ljudningsmetoden, kan göra läsinlärningen till ett roligt, spännande och lustfyllt 

lärande där arbetssättet går att variera efter de förkunskaper eleven har.  
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1 Inledning 

När jag som sjuåring stod i ett nytt klassrum med en ny fröken och skulle lära mig att 

läsa var det med en skräckblandad förtjusning. Det var något nytt och lite läskigt men 

oerhört spännande. Jag lärde mig läsa genom ljudningsmetoden, där varje bokstav i 

alfabetet presenteras var för sig, och som man sedan ska sätta samman. Jag minns 

hur jag till en början rabblade sammansättningar som ”sa, so, se” för att till slut bli en 

fullständig läsare.  

 

Under mina år på lärarutbildningen och med språk- och språkutveckling som 

inriktning har intresset för läsinlärning hos barn växt mer och mer för varje år. När 

ett barn börjar skolan är det stort fokus på att lära sig att läsa. Men hur går det 

egentligen till? I grundskolan förekommer det ett flertal olika läsinlärningsmetoder 

som lärare kan verka utifrån, men det är upp till var och en att välja vilken metod 

som passar läraren men också den grupp av elever som ska starta sin läsinlärning. I 

en grupp elever finns det många individer med olika förutsättningar. Jönsson och 

Englund (2005:5) menar att varje elev ska ges tillfälle att läsa texter som är 

anpassade efter honom/hennes utvecklingsnivå för att vidga sitt självförtroende och 

sin självkänsla. Detta gäller både den elev som är nybörjare men även den elev som 

redan vid skolstarten är en god läsare. 

 

Skolans viktigaste uppdrag är att lära elever att verka och leva i samhället. Eleverna 

ska erbjudas möjligheter till att läsa, skriva och samtala för att få tilltro till sin 

språkliga förmåga.  Skolans uppdrag är att stimulera eleven till att inhämta kunskap 

och i Lpo 94 står det beskrivet att eleven efter genomgången grundskolan ska kunna 

läsa aktivt (Lundgren, Pramling Samuelsson, Säljö, Börlin, Rickardsson, Brytting & 

Hülpers, 2008:37–42). 

 

En lärare i grundskolan måste ta ställning till vilken läsinlärningsmetod han/hon ska 

arbeta utifrån men det är inte enbart metoden som är avgörande för läsinlärningen. 

Jönsson och Englund (2005:5) framhåller att grunden för en god läsutveckling består 

dels av lärarens metoder men fokus ligger även på engagemang och kompetens, 

relationen mellan lärare och elev och på elevens kognitiva – och sinnesfunktioner 

som syn och hörsel. 
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1.1 Syfte 

Syftet med mitt examensarbete är att se vilka läsinlärningsmetoder som förekommer 

samt vilken läsinlärningsmetod som främst används bland lärare i grundskolan. 

Under mitt arbete utgår jag från följande frågeställning: 

Vilken läsinlärningsmetod föredrar lärare i grundskolan? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Jag har valt att disponera mitt examensarbete i sex olika kapitel. I kapitel 1 

introducerar jag examensarbetet genom en inledning och tydliggör syftet och 

uppsatsens disposition. I kapitel 2 redogör jag kring den forskning som tidigare 

skrivits kring läsinlärning och olika läsinlärningsmetoder som förekommer i 

grundskolan. Kapitel 3 beskriver den metod och det material som jag använt under 

min undersökning och jag presenterar även det urval och de etiska 

forskningsprinciper jag vidtagit. Det resultat som jag funnit har jag valt att analysera i 

kapitel 4 med varje intervjufråga för sig, för att ge en tydlig översikt. I kapitel 5 

diskuterar jag mitt resultat och slutligen presenteras en avslutning med 

sammanfattning och slutsatser under kapitel 6.  
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2 Forskningsbakgrund 

2.1 Språklig medvetenhet 

För att representera det talade språket har olika skriftsystem utvecklats. Människan 

skapade ett alfabet som företrädde de ljud som ingick i det talade språket. Alfabetet 

är en slags kod för det skrivna språket och ser olika ut i olika delar av världen 

(Lundberg, 2006:16). Fonologisk medvetenhet innebär en insikt i språkets 

ljudsystem. Den alfabetiska skriften är byggd på samband mellan skrivtecken, så 

kallade grafem, och ljud, så kallade fonem, i det talade språket. Alfabetets 

skriftsystem är ljudbaserat och vid läsning ska rätt ljud kopplas till rätt bokstav. När 

ett barn förstår innebörden av att bokstäver har ljud och kan läsas, har en språklig 

medvetenhet uppstått (Stadler, 1998:17–25). 

 

Skriftspråket är dock inte en naturlig konstruktion, det finns regler som kräver ett 

mer abstrakt tänkande, till skillnad från det talade språket. Språket blir synligt och 

den språkliga medvetenheten visar sig främst genom en förståelse för att skrift 

representerar talade ord (Stadler, 1998:14–15).  

 

2.2 Avkodning och läsförståelse 

När ett barn ska lära sig att läsa krävs två olika processer, avkodning och förståelse. 

Båda processerna är oumbärliga vid läsning. Alfabetets bokstäver kan ses som olika 

koder för språket. Eleven måste kunna tyda bokstäverna samt knäcka koden kring 

vilken bokstav som hör till vilket ljud. När eleven förstår vad de olika bokstäverna har 

för betydelse kan han/hon avkoda. De flesta elever knäcker den alfabetiska koden och 

många blir goda avkodare. Men det är dock inte givet att de förstår texten. De klarar 

den tekniska delen men måste även fokusera på läsförståelsen (Lundberg, 2006:17–

18).  

 

När eleven kommit så långt att avkodningen är automatiserad och förstår tecknen 

och dess tillhörande ljud i alfabetet, gäller det att övervinna läsförståelsen. Att läsa 

med förståelse betyder att eleven förstår innebörden i en text och kan läsa på, mellan 

och bortom raderna (Taube, 2006:21–25). Förståelsen är dels beroende av ett stort 
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ordförråd med ordbetydelser för att kunna tolka orden de möter i en text och dels av 

att eleven har en omvärldskunskap. Eleven använder sina tidigare erfarenheter för att 

reflektera över texten, knyta den till egna upplevelser och skapa en förståelse 

(Samuelsson, 2006:60).  

 

2.3 Läsundervisning 

En grupp med nybörjarelever är individer med olika ekonomiska, sociala och 

kulturella livsvillkor. De har kommit olika långt i sin utveckling, både språkligt, 

emotionellt, fysiskt och kognitivt och bär med sig olika erfarenheter. 

Läsundervisningen ska utgå från elevens eget språk, tidigare kunskaper och 

upplevelser och varje elev har rätt att utvecklas i sin egen takt. Redan från början ska 

läraren låta eleven upptäcka och erfara nyttan med att kunna läsa (Larsson, Nauclér 

& Rudberg, 1992:23–24).  

 

I Sverige tillämpas i huvudsak två olika läsinlärningsstrategier inom 

läsundervisningen, en syntetisk metod eller en analytisk metod. Vilken av 

strategierna som ska användas väljer läraren själv (Larsson, Nauclér & Rudberg, 

1992:13). När en lärare ska välja läsinlärningsmetod finns det flera aspekter att tänka 

på. Läraren måste göra sig bekant med metoden, acceptera den grundsyn och de 

teorier som metoden innebär och känna efter om metoden passar läraren personligen 

(Witting, 1985:114).  

2.3.1 Syntetisk metod 

Den syntetiska metoden innebär att eleven lär sig ljud för ljud samtidigt som 

han/hon kopplar ihop ljudet med en bokstav ur alfabetet. Att kunna sammankoppla 

ett språkljud med rätt bokstav är grundläggande för läsinlärningen. Fördelen med att 

arbeta utifrån ett syntetiskt perspektiv är att det leder till säkerhet i avkodning och 

stavning hos eleven (Jönsson & Englund, 2005:7).  

2.3.2 Analytisk metod 

Inom analytiska metoder utgår man från hela ord när en elev ska lära sig att läsa. 

Ordbilderna analyseras och bryts sedan ned i sina beståndsdelar, det vill säga 

stavelser eller bokstäver. Fördelen med att arbeta ur ett analytiskt perspektiv är att 
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metoden framhåller det sätt som barn brukar lära sig på när de lär sig själva (Jönsson 

& Englund, 2005:7).  

2.3.3 En kombination av syntetisk och analytisk metod 

Läsinlärning kan även ske genom en kombination av den syntetiska och analytiska 

metoden. Det är främst Ulrika Leimars LTG-metod, en förkortning av läsning på 

talets grund, som ses som en kombinerad metod men där det analytiska arbetssättet 

dominerar (Leimar, 1974:45–46). 

 

2.4 Läsinlärningsmetoder ur ett syntetiskt perspektiv 

2.4.1. Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen är en läsinlärningsmetod som utarbetats av Ingvar Lundberg 

och finns presenterad i boken ”Bornholmsmodellen. Vägen till läsning. Språklekar i 

förskoleklassen” (2007:9–20). Huvudsyftet med metoden är att utveckla en språklig 

insikt hos eleven. Metoden är uppbyggd av språklekar, anpassade främst för barn i 

förskoleklassen, under en viss tidsplan. Metoden vilar bland annat på att ge eleven 

god bokstavskunskap samt att eleven ska förstå att ett talat ord kan delas upp i ljud, 

fonem, och att dessa avbildas av bokstäver. Som exempel börjar ordet banan, på 

ljudet/b/ och ljudet motsvarar bokstaven b. Eleven har då utvecklat en funktionell 

bokstavskunskap. Ett avgörande steg för läsinlärningen är sedan att kunna ljuda 

samman flera bokstäver till hela ord. Metoden vilar även på en språklig medvetenhet, 

hur språket låter och hur det är uppbyggt av ord och meningar samt ett gott 

ordförråd och motivation till att vilja lära sig läsa. Språklekarna är indelade i fem 

olika kategorier: 

1. Lyssna på ljud: Barnet får lyssna efter ljud och koncentrera sig på en uppgift. 

2. Ord och meningar: Barnet ska få insikt om att meningar är uppbyggda av olika 

ord och öva sig på hur olika ord låter. 

3. Första och sista ljudet i ord: Barnet får träna på att höra olika språkljud i 

början och i slutet på olika ord.  

4. Fonemens värld – analys och syntes: Barnet förbereds på ords uppbyggnad 

och att ljuda samman fonem till ord.  
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5. Bokstävernas värld – på väg mot riktig läsning: Barnet får lära sig att alla ljud 

representeras av en bokstav (Lundberg, 2007:21–22).  

2.4.2 Ljudningsmetoden 

Inlärning genom ljudningsmetoden utgår från beståndsdelarna i ord, det vill säga 

bokstäver, ljud och stavelser, som sätts samman till ord eller satser. Bokstaven 

presenteras och arbetet startar oftast med en presentation av ljudet genom ett samtal, 

ett föremål eller en bild. Läraren gör tillsammans med eleverna en ljudanalys genom 

att lyssna vart ljudet förekommer i olika ord. Tecknets form presenteras genom 

exempelvis bokstavskort som med hjälp av pilar visar hur tecknet ska formas. Eleven 

spårar med pekfingret, skriver tecknet i luften eller skriver på tavlan eller på ett 

papper. Läraren övergår sedan till att presentera vissa ordbilder som han, hon, och, 

att, jag och du för att eleven snabbare ska kunna läsa hela meningar. Dessa ord ska 

eleven lära sig som ordbilder och används därför inte för ljudanalys. När eleven har 

lärt sig bokstäverna och dess ljud kan de börja ljuda samman olika bokstäver, 

exempelvis ljudas i och s samman till is (Larsson, Nauclér & Rudberg (1992:27–29).  

 

Weiner Ahlström (2001:41) anser dock att läsinlärningen kan förenklas genom att 

läraren presenterar fyra bokstäver åt gången för eleven. Alfabetet delas upp i sju 

grupper med fyra bokstäver i varje som eleven får arbeta med. Författaren betonar att 

eleven lättare minns alla bokstäver samt deras position när de presenteras i grupper 

om fyra, istället för en och en. 

2.4.3  Wittingmetoden 

Maja Witting utvecklade en läsinlärningsmetod som kom att bli kallad för 

Wittingmetoden. Metoden riktar sig mot nybörjarläsare och innebär att eleven ska 

utveckla ljudenliga kombinationer. Läraren inleder arbetet med de långa vokalerna a, 

i, o, e, ö, å, y, ä, u och sedan konsonanterna l, s, m, p, f, k, v, t, r, b, n, g, j, d, h. Eleven 

inleder med att arbeta med vokalerna eftersom dessa är bärande beståndsdelar i 

språket. Sedan bildar eleven strukturer utifrån dessa bokstäver. Eleven startar med 

att foga samman vokalerna med den första konsonanten, l, till exempel orden le och 

lo, sedan vokalerna med konsonanten s, som sa, se, so eller sy och slutligen en 

blandning av både vokaler och konsonanterna l och s som till exempel orden sol eller 

sal. Eleven lär sig nya konsonanter, ljudar samman bokstäverna och det bildas många 
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olika och längre variationer. Författaren framhåller att det är av vikt att arbetssättet 

byggs upp successivt och att framåtskridandet sker långsamt för att eleven ska kunna 

utveckla en säkerhet (Witting, 1985:53–54).  

 

2.5 Läsinlärningsmetoder ur ett analytiskt perspektiv 

2.5.1 Helordsmetoden 

Inom läsinlärning kan man arbeta utifrån helordsläsning som förekommer i tre olika 

nivåer. Det är framför allt ord som benämner namn på vänner eller familj som eleven 

oftast kan läsa utan att förstå varje bokstav i ordet. Att namn är vanligast 

förekommande beror på att namn har en emotionell påverkan samt att ordet ser 

relativt lika ut oavsett sammanhang och blir därför lätta för eleven att känna igen. På 

den första nivån utgår läsningen från en helhet genom att eleven läser hela ord, 

ANNA. Läsningen sker utan att eleven har någon kännedom om läsning och känner 

bara igen ordet, om det möter det i liknande sammanhang. Detta kallas logografisk 

läsning och eleven läser utifrån visuella kännetecken. På den andra nivån, den 

alfabetiska läsningen, dominerar den alfabetiska principen. Det igenkännbara ordet 

bryts ner i sina beståndsdelar och eleven tolkar bokstäverna till dess ljud, A-N-N-A. 

Inom den tredje nivån, den ortografiska läsningen, känner eleven omedelbart igen 

ord och förstår att orden är uppbyggda av orddelar som kan förekomma i flera andra 

ord. Eleven läser ordbilderna automatiserat baserat på ordkännedom och den 

tidigare bearbetningen av bokstäver och orddelar. (Liberg, 2006:43–51).  

2.5.2 Ordbildmetoden 

Ordbildsmetoden bygger på att eleven lär sig läsa genom att se hela ordbilder. 

Läsinlärningen sker genom att läraren och eleven arbetar via sex olika steg. Första 

steget innebär att läraren presenterar och förklarar ett ord. I steg två visar läraren hur 

ordet ser ut skrivet, antingen på tavlan eller på ett papper. När man har kommit till 

steg tre så uttalar läraren ordet för eleven. Steg fyra innebär att eleven betraktar och 

uttalar ordet efter läraren. Läraren tar sedan i steg fem bort det skrivna ordet och 

låter eleven själv skriva. I det sista steget, steg sex, utläser eleven själv ordet som det 

på egen hand har skrivit (Huttunen, 1982:295).  
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2.6 Läsinlärningsmetoder ur ett kombinerat syntetiskt och 

analytiskt perspektiv 

2.6.1 LTG - Läsning på talets grund 

Läsning på talets grund är en läsinlärningsmetod som Ulrika Leimar utvecklade och 

brukar benämnas LTG-metoden. Det är en metod där läsinlärningen sker genom 

både en syntetisk-, analytisk- och ordbildsmetod. Metoden kan ses som en 

kombinerad metod men det är det analytiska arbetssättet som dominerar (Leimar, 

1974:45–46).  

 

Leimar (1974:86–108) beskriver fem olika faser som eleverna arbetar genom. I den 

första fasen, samtalsfasen, bygger läraren upp ett material genom samtal med 

eleverna. Läraren kan dels utgå från den enskilda eleven eller ha utgångspunkt i 

gemensamma upplevelser som klassen gjort. Efter samtalet övergår läraren till 

dikteringsfasen. Eleverna dikterar tillsammans en text utifrån samtalet som läraren 

skriver ned. När en mening är klar ljudar eleverna meningen gemensamt. Det är av 

vikt att alla elever är nöjda med varje mening som skrivs, innan de går vidare för att 

skapa fler meningar. Under denna fas blir eleverna medvetna om sambandet mellan 

det talade språket och de skrivna tecknen. Eleverna läser igenom den gemensamma 

texten och får sedan arbeta individuellt i den så kallade laborationsfasen. Eleverna 

arbetar med praktiska övningar och läraren har i förväg gjort remsor med de 

meningar som skrevs ned vid dikteringen. Remsorna kan sedan vikas och klippas så 

att eleverna kan arbeta med enskilda ord eller ändelser. I återläsningsfasen, har 

läraren skrivit ut ett exempel av hela texten till varje elev. Texten verkar nu som ett 

arbetsblad där en del elever läser eller illustrerar till berättelsen medan andra 

återläser texten tillsammans med läraren. De ord som eleven kan läsa själv, stryks 

under och dessa ord fortsätter eleven att arbeta med. I den avslutande fasen, 

efterbehandlingsfasen, får eleven individuellt arbeta med sina ord genom att skriva, 

läsa och illustrera ordet och benämna de ljud som ordet innehåller. Ju fler ord eleven 

samlar, desto fler meningar kan de sedan sätta samman. Huvudpunkterna i LTG-

metoden är att skapa en förståelse över att text är nedskrivet tal och att utgå från 

eleven, vilken gör texterna meningsfulla.  
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3 Metod och material 

Min undersökning baseras på en kvalitativ analys. Denscombe (2009:369–388) 

beskriver att kvalitativa undersökningar grundar sig på fem olika steg. Första steget 

är förberedelse av data där forskaren samlar in, bearbetar och sorterar material innan 

det kan analyseras. Andra steget innebär förtrogenhet med data där forskaren 

organiserar, läser och fördjupar sig i detaljer och blir väl förtrogen med sitt material. 

Tolkning av data benämns som det tredje steget och forskaren kan nu starta den 

formella tolkningsprocessen. Tolkningen innebär fyra olika processer, att koda data, 

kategorisera dessa koder, identifiera samband, mönster och kopplingar mellan koder 

och kategorier och att komma fram till generella slutsatser. Materialet är styrkt, vilket 

är det fjärde steget och det som återstår, det femte steget, är en presentation av 

innehållet. Varje steg behöver inte slutföras innan forskaren går vidare till nästa utan 

han/hon kan eventuellt behöva gå fram och tillbaka mellan stegen innan analysen 

kan starta. 

 

Jag har valt att använda mig av intervjuer som metod för att samla in data. I min 

kvalitativa undersökning anser jag att intervjuer är den metod som passar min 

undersökning bäst genom att jag får samtala och ta tillvara på informanternas 

erfarenhet kring läsinlärning. Strömqvist (1989:46) betonar att en beprövad metod 

för att samla in stoff är att göra intervjuer. Samtalet ger skribenten material för 

skrivandet genom att det ofta uppstår nya idéer och tankar, skribenten får ett bättre 

grepp om ämnet och får en klarare och tydligare helhetsstruktur. Samtalet kan alltså 

med fördel användas för att samla stoff inför skrivandet (a.a.). Varje intervju var 

baserad på elva intervjufrågor och tog mellan 45 och 70 minuter. Under intervjuerna 

kunde jag ställa om frågan ifall informanterna inte förstod men också vidareutveckla 

mina intervjufrågor samt få en tydlig helhetssyn genom samtalet med informanten, 

vilket jag ansåg gynnande min undersökning.   

3.1 Urval 

Jag har valt att intervjua sex olika lärare i grundskolan. Två lärare är verksamma 

inom grundskolan i södra Sverige och fyra stycken i mellersta Sverige, två av dem 

arbetar i grundskolan och två stycken är pensionerade sedan fyra år tillbaka. För att 

få en så bred variation som möjligt valde jag lärare som är, eller har varit, verksamma 
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i olika delar av Sverige samt är i varierande ålder. I undersökningen förekommer det 

inte några manliga informanter utan alla intervjuade lärare är kvinnor. 

3.2 Etiska aspekter 

Under både intervjuer och i mitt skrivande av examensarbetet har jag beaktat olika 

forskningsetiska principer enligt Denscombe (2009:196). Alla informanter har blivit 

informerade om mitt syfte med examensarbetet och att intervjuerna enbart kommer 

att användas i min undersökning. Intervjuerna har varit frivilliga och informanterna 

har själva bestämt över sin medverkan. De har blivit väl informerade om att de 

kommer vara anonyma och att deras eller skolans namn inte kommer att nämnas i 

mitt skrivande. Jag har valt att benämna informanterna som lärare A, lärare B, lärare 

C, lärare D, lärare E och lärare F. Data kring informanterna sammanfattas i figur 1. 

 

Lärare  Kön Utbildning   Examensår 

Lärare A  Kvinna Lågstadielärarutbildning 1975 

Lärare B  Kvinna Grundskollärare 1-7 Ma/No/Id 1995 

Lärare C  Kvinna Grundskollärare 1-7 Sv/So/Mu 1991 

Lärare D  Kvinna Småskollärare  1965 

Lärare E  Kvinna Småskollärare  1965 

Lärare F  Kvinna Grundskollärare 1-7 Sv/So 1999 

Figur 1: Sammanställning av informanter 
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4 Resultat 

Intervjuerna är analyserade varje fråga för sig för att ge en tydlig översikt. 

4.1 Vad anser du är viktigast att tänka på när du möter elever 

som ska börja sin läsinlärning? 

Jag fann att lärarna ansåg att det finns flera aspekter att tänka på när elever ska 

starta sin läsinlärning. Det som alla informanter framhöll var att läsinlärning ska vara 

något roligt, lustfullt och spännande. Att lära sig läsa ska vara något kul och läraren 

vill väcka intresset för att eleven ska vilja lära sig att läsa. Lärare E förtydligar detta 

när hon beskriver att ”Det viktigaste är väl när man går igenom en bokstav att man är 

lite rolig, kanske läser en saga som innehåller mycket av det ljudet eller hittar på en 

ramsa eller har någon festlig bild eller har en kartong med roliga saker, att man gör 

det lite kul! ” 

 

Utifrån lärarens perspektiv är det viktigt att läraren känner sig säker på den metod 

han/hon valt att arbeta utifrån. Läraren ska kunna stå för metodens innehåll och 

passa dess personlighet. Det är också av vikt att han/hon undersöker vad eleven 

redan kan från förskoleklassen för att finna en passande nivå att arbeta utifrån. 

Lärare C understryker detta och menar att det är viktigt att se ”Vad kan de för 

bokstäver, har de knäckt koden, så att man inte tar död på intresset hos någon som 

kan mycket redan.” Fem av sex informanter framhöll att läraren ska varva 

undervisningen och tänka på att använda sig av lek för att lära. Han/hon kan växla 

mellan stillasittande och rörligare arbetssätt, för att på bästa sätt fånga elevens 

intresse och vilja till lärande. 

 

4.2 Vilka läsinlärningsmetoder har du varit i kontakt med? 

Intervjuerna visade att de tillfrågade lärarna i grundskolan var väldigt eniga och har 

varit i kontakt med samma läsinlärningsmetoder. De metoder som informanterna 

framhöll var ljudningsmetoden, Bornholmsmodellen, helordsmetoden, 

ordbildsmetoden och LTG-metoden. Lärare A beskrev att de även använder sig av en 

äldre metod, Wittingmetoden. ”Ibland har vi gått tillbaka till Maja Witting, en 

gammal läsmetod som hjälper vissa väldigt svaga barn.” 
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4.3 Hur resonerar du vid valet av läsinlärningsmetod? 

Informanterna var väldigt eniga om att elevens kunskap ska vara bidragande till 

vilken läsmetod som ska användas. Läraren måste anpassa metoden efter elevens 

kunskapsnivå. Utformningen av metoden spelar också roll. Det ska vara en metod där 

arbetssätten kan varieras så det inte blir långtråkigt för eleven och med ett 

arbetsmaterial som lockar eleven till lärande. Lärandet ska vara roligt och det ska 

gynna klassens gemenskap. De intervjuade underströk även att läraren måste känna 

sig säker och vara bekväm med metoden. Lärare A betonar vikten av att det ska vara 

en metod som passar lärarens personlighet och som han/hon är väl inläst på och kan 

stå för. ”De säger ju det, att den metod som läraren känner sig mest bekväm med, den 

som de tycker väldigt mycket om, den ska man ta och så genom det utstrålar det mest 

säkerhet och engagemang. ” 

 

4.4 Vilken eller vilka läsinlärningsmetoder använder du dig 

av? 

Intervjuerna visade att alla informanter använder eller hade använt sig av 

ljudningsmetoden. Lärare B förklarar att: 

Det vi gör mest är ju ljudanalys... vi har ju dem här ”Läs med oss” men en liten del av det är ju 

faktiskt ordbildsinläsning också med de här sekventa orden, de här jättevanliga orden… en, och, 

den, sin och sådana, dem får de ju öva extra på då så de ska gå automatiserade då. Men för övrigt är 

det ljudanalys i första hand. 

 Eleven lär sig varje ljud och bokstav var för sig, innan han/hon ljudar samman ljuden 

till hela ord. Tre av de tillfrågade lärarna kombinerar metoden med inslag av LTG-

metoden, ordbildmetoden eller helordsmetoden men det är främst ljudning som 

dominerar. Lärare C understryker att hon använder en metod som baseras på 

ljudning men hon presenterar fyra bokstäver i taget, istället för en åt gången. 

Informanten berättar att ”Då ska man nämligen ta fyra bokstäver i taget och du skulle 

ta i ordning. En vecka hade vi A, B, C, D, bara versaler, sedan E, F, G, H, sen I, J, K… 

och så jobbade vi så där.” Metoden utgår från en ramsa med hela alfabetet som 

eleverna lär sig och arbetar utifrån.  
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4.5 Vad använder du för läsmaterial vid läsinlärning? 

Jag fann att läsmaterialet som lärarna i grundskolan använder skiljer sig väldigt 

mycket åt. Intervjuerna visade att valet av läsmaterial baseras mycket på vilket 

material som förekommer på skolan. Ett av materialen som fanns på skolorna var ”Vi 

läser” utgiven av Liber. Lärare D framhåller det positiva med materialet. ”Det som jag 

tycker är så bra med den här boken, det är att det finns en a-sida och en b-sida, a-

sidan är enklare text och b-sidan är svårare. Så även om man är duktig så kan man ha 

den här boken och då läser ju de som är goda läsare b-sidan.” 

 

Det andra läsmaterialet var ”Läs med oss” från Natur och Kultur. Lärare B tycker 

läsmaterialet är bra eftersom eleven lär sig bilda många ord med hjälp av materialet. 

”Den här just ’Läs med oss’ har ju utgått ifrån att det ska vara vokaler och 

konsonanter som de först lär sig, det är ju o, l, s, e… att man kan bilda så otroligt 

många ord med hjälp av dem.” 

 

 Två andra läsmaterial som två informanter lyfter fram är ”Miniboken” av Rabén och 

Sjöberg och ”Pojken och Tigern” publicerad av Natur och Kultur för elever i årskurs 

tre.  

4.6 Vilka fördelar finns det med den läsinlärningsmetod du 

använder? 

De fördelar som de intervjuade lyfte fram med ljudningsmetoden är att det är en 

välkänd metod som anses fungera bra. Det finns en tydlig struktur över arbetet när 

läraren presenterar varje ljud och tecken för sig. Det framgår vad eleven har arbetat 

med och arbetssätten går att variera mycket. Strukturen på arbetsgången gör att 

läraren kan låta eleven arbeta mycket på egen hand, vilket ses som positivt. Två av 

lärarna lyfte fram att ljudningsmetoden skapar en gemenskap bland eleverna i 

klassen eftersom varje bokstavsinlärning baseras på en gemensam presentation. 

Lärare E berättar att ”Det är ju en gemenskap, alltså, man jobbar för samma sak. Alla 

samlas för någonting.” 

 

Lärare C som presenterar fyra bokstäver åt gången poängterade att arbetssättet gör 

att eleverna inte hinner tröttna på alla bokstavsinlärningar. ”Barnen hinner inte 
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tröttna, förut var det ju jättemånga bokstäver att dra igenom.” Hon antyder också att 

metoden tydligt visar att läsning och skrivning hör samman och att hon aldrig 

tidigare uppmuntrat sina elever till att skriva så mycket som hon gör detta läsår.  

 

4.7 Upplever du att det finns några nackdelar med 

läsinlärningsmetoden? 

Alla informanter är överens om att det inte finns några klara nackdelar med 

ljudningsmetoden. Däremot har de alla upptäckt olika nackdelar med läsmaterialet. 

  

Läsmaterialet ”Läs med oss” är uppbyggt av tre olika böcker som ska representera tre 

olika nivåer, beroende på hur långt eleven nått i sin läsinlärning. Lärare B anser att 

det är för stora skillnader på textmängden mellan de olika böckerna som eleverna 

använder.”Du ser ju skillnaden, det är väl stort” förklarar och visar hon i en av 

böckerna. Informanten menar att den stora textmängden hämmar eleven för att vilja 

byta och läsa en mer avancerad bok. 

 

De två lärarna som använder ”Vi läser” tycker att det är alldeles för mycket material 

till boken. Det finns små läskort som eleven ska arbeta med under läsningen men 

som lärarna anser är av för stort omfång för att hinnas med. ”Men det är ett enormt 

program till det hela, med alla de här askarna med kort, en människa finns inte som 

kan genomföra allt detta.” berättar lärare D.  

 

Lärare F använder ”Miniboken” och anser att läsmaterial överlag, gör läsinlärningen 

ganska styrd och tycker att texterna oftast är ganska tråkiga. ”Jag kan tycka att det 

blir lite styrt, jag har lite svårt med läsebok, jag tycker det är roligt när barnen gör 

egna texter.” betonar hon. Informanten vill hellre uppmuntra eleverna att försöka 

skriva egna texter.  

 

Lärare C arbetar utifrån fyra bokstäver åt gången och anser att nackdelen med 

metoden är att det inte uppmuntrar till så mycket praktiskt eller kreativt arbete.  

Ja, om jag… jo, något som jag inte gör så mycket som de andra gör och, och då tänker jag så 

stackars mina elever, de har ju mycket så praktiska, roliga saker till varje bokstav, nu har de sytt 

åskmoln där inne till exempel för dem håller på med Å, dem har gjort små båtar om de jobbade 
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med B, ja och de där bitarna, och det tappar jag bort lite med mina stackare, de har inte fått 

pyssla så jättemycket…  

Men informanten poängterar samtidigt att hon som person inte är speciellt pysslig 

och att en annan lärare säkert kan göra det mer kreativt, om han/hon vill uppmuntra 

ett mer praktiskt lärande. 

  

4.8 Hur tidigt upptäcker du lässvaga elever? 

De tillfrågade lärarna är överens om att de relativt tidigt upptäcker vilka elever som 

är svaga respektive starka läsare. Lärare E beskrev att hon märker svaga läsare 

snabbt men betonar även svårigheten med en elevs läsmognad. ”Ja, man märker dem 

nog ganska snart men sen är det ju så att alla är ju inte läsmogna när de börjar men 

det kan ju komma sen men det där tycker jag är svårt att avgöra.”  

 

Lärare A poängterar att det finns elever som inte är läsmogna vid sju års ålder och 

hon nämner även att ”Det finns de barn som inte lär sig förrän i trean.”Alla 

informanter betonade att läraren inte ska vara rädd för att tidigt uppmärksamma en 

elev som inte börjat läsa. Framför allt har de mött föräldrar som har blivit väldigt 

tacksamma över att läraren tidigt lyfte fram problematiken med läsningen.  

4.9 Använder du samma läsinlärningsmetod för starka och 

svaga läsare? 

Jag fann att fyra av lärarna utgår och använder samma läsinlärningsmetod för svaga 

respektive starka läsare. Lärare E menar att läraren får göra en bedömning av elevens 

läsförmåga men att hon inte byter metod. ”Du funderar på liksom när man börjar 

med en ny metod, nej, det gör man knappast i ettan, märker man att svårigheterna 

fortsätter då kör man någon gång i tvåan, de måste ju få en chans. Men det där är en 

avvägning!” De fyra informanterna anser inte att de byter metod beroende på 

läskunnigheten utan att de istället väljer att arbeta med hjälp av andra 

tillvägagångssätt inom samma metod.  

 

Två av lärarna menar att de kan byta metod under tidens gång men att det oftast sker 

i samråd med speciallärare. Lärare C förklarar att det kan vara elever som behöver 

arbeta med en specifik bokstav och tar då hjälp av LTG-metoden. ”Vissa elever som 
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kanske behöver träna sig på en viss bokstav, de kunde få den texten och leta A.” 

Informanten menar att eleven får en färdig text och ska med hjälp av texten 

uppmuntras till att fokusera och träna extra på det som han/hon har svårt med. 

 

4.10 Finns det någon läsinlärningsmetod som du har valt att 

välja bort? 

Alla informanter är överens om att de inte har valt bort någon inlärningsmetod att 

arbeta med. Däremot betonade lärare A att hon väljer mellan flera olika metoder 

beroende på de elever hon ska arbeta med och berättar att ”Jag har olika metoder 

som jag kan använda så det passar för mig och barnen.” Inlärningen anpassas således 

efter elevernas kunskap. 

 

4.11 Finns det någon läsinlärningsmetod du skulle vilja 

använda? 

Fyra av de tillfrågade lärarna anser att de inte skulle vilja arbeta med någon annan 

metod än den de använder just nu. Lärare B påpekar däremot att hon skulle vilja 

använda fler inslag i sin läsundervisning. ”Man skulle ju gärna vilja jobba och testa 

lite mer LTG.” Lärare B lyfter upp LTG-metoden, en förkortning av läsning på talets 

grund, som en metod hon gärna skulle vilja arbeta mer med. Den sjätte informanten 

menar att hon använder olika metoder beroende på de elever hon får i klassen. 
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5 Diskussion 

Syftet med min studie var att jag skulle se vilken läsinlärningsmetod som främst 

förekommer i grundskolan när elever ska lära sig att läsa. Jag anser att intervjuer 

som metod att samla in data för min undersökning, var ett bra val som bidrog till att 

jag fick svar på min frågeställning. De intervjuade lärarna var alla kvinnor men jag 

anser inte att resultatet hade blivit annorlunda även om jag hade inkluderat män i 

undersökningen. Valet av läsinlärningsmetod anser jag inte beror på vilket kön 

läraren är av, utan det är personligheten och kunskapen kring olika metoder som 

avgör vilken metod som han/hon väljer att arbeta utifrån. 

 

Innan en lärare börjar med läsinlärning finns det flera faktorer som är värda att tänka 

på. Alla informanter var överens om att läraren måste göra läsinlärningen till något 

roligt. Det ska vara något spännande och lustfyllt att lära sig att läsa och han/hon kan 

använda olika arbetssätt för att fånga elevens intresse. De intervjuade lärarna 

nämnde även att det är oerhört viktigt att den undervisande läraren är trygg i sig själv 

och i sin lärarroll.  Jag vill som blivande lärare att läsning ska vara något roligt för 

eleven. Det ska vara något lustfyllt att få lära sig något nytt och ta del av en ny värld i 

form av olika texter. Informanterna lyfte fram att jag som lärare måste vara trygg i 

min lärarroll för att utveckla en säker och givande undervisning för eleven. Witting 

(1985:114) skriver att det är viktigt att läraren väljer att arbeta på ett sätt som passar 

läraren personligen (a.a.). Att vara trygg i sin lärarroll tror jag är något som växer 

fram ju mer erfarenhet jag får inom yrket. Jag utökar och bygger hela tiden på min 

kunskap utifrån erfarenhet när jag får verka tillsammans med elever. 

 

Ljudningsmetoden är en metod jag hade hjälp av när jag lärde mig att läsa och genom 

intervjuer med sex lärare bekräftade de min uppfattning att ljudningsmetoden är den 

läsinlärningsmetod som lärare i grundskolan främst använder. Dock bör det påpekas 

att detta är en liten undersökning med få informanter, vilket gör att det inte går att 

dra några generella slutsatser.  

 

Alla informanter använder eller hade använt ljudningsmetoden någon gång under sin 

tid som lärare i grundskolan och alla talade gott om metoden. Det enda negativa som 

framgick av intervjuerna var att lärarna tyckte att det kunde bli långtråkigt för 
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eleverna eftersom man presenterar alla bokstäver i alfabetet. Larsson, Nauclér och 

Rudberg (1992:27–29) beskriver ljudningsmetoden som en metod där varje bokstav i 

alfabetet presenteras en och en för eleven (a.a.). Jag anser att det lätt kan bli väldigt 

enformigt genom att presentera alla bokstäver var för sig men att det är upp till mig 

som lärare att försöka göra det på nya sätt hela tiden. Jag vill fånga elevens intresse 

och vill gärna låta eleverna använda alla sina olika sinnen när de får en bokstav 

presenterad för sig. Det är jag som lärare som kan lyfta fram olika arbetssätt och 

uppmuntra undervisning både inom- och utomhus. 

 

Det som skiljer de olika lärarna åt är vilket läsmaterial de använder. De sex lärarna 

presenterade tre olika läsmaterial beroende på vilken skola de var verksamma på. Jag 

kan dra slutsatsen att den tradition kring läsinlärning och läsmaterial som 

förekommer på en skolan lever kvar relativt länge. De böcker som finns tillgängliga 

används oftast av läraren om han/hon själv inte väljer att köpa in ett nytt material. 

De olika läsmaterialen som lärarna presenterade var alla uppbyggda med olika 

nivåindelningar. Jag tycker det är oerhört viktigt att alla elever får en egen bok om 

läraren väljer att arbeta med ett gemensamt läsmaterial. Boken blir elevens egen och 

läsningen blir mer individuell och spännande. Utifrån det är det viktigt att det finns 

olika nivåer på böckerna. Jönsson och Englund (2005:5) styrker min tanke och anses 

att läsundervisningen måste anpassas efter varje elevs utvecklingsnivå (a.a.). På det 

sättet får alla elever, oavsett läsflyt, en egen bok att läsa i. Alla läser om samma 

händelser men skillnaden är att texterna är skrivna på olika sätt, anpassade efter 

svaga respektive starka läsare. Jag tror att det medför att det skapas en gemenskap i 

klassen kring läsningen där en svag läsare hela tiden kan sträva mot att bli bättre och 

nå en bok på högre nivå. Dock kan jag, trots de positiva inslagen med att det finns 

flera böcker i olika nivåer eller böcker med a- och b-sidor, uppleva att det kan bidra 

till att det blir en form av tävling mellan eleverna i klassen. Alla elever strävar mot att 

få läsa i den svåraste boken och den eleven som inte klarar det lika snabbt som en 

annan elev, tror jag lätt kan tappa självförtroendet, viljan att lära sig läsa kan sjunka 

eller intresset för läsning kan försvinna. Detta är faktorer som jag som kommande 

lärare naturligtvis vill undvika och istället ge eleverna insikten om att alla människor 

lär sig olika snabbt. Dock vill jag samtidigt betona att jag även tror att en liten 

tävlingsinsikt inom läsning kan sporra vissa elever till att vilja lära sig och bli starkare 

läsare. 
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6 Avslutning 

Mitt syfte med undersökningen var att dels se vilka olika inlärningsmetoder som 

förekommer i grundskolan men också vilken metod som främst används. De sex 

informanterna som jag intervjuade visade mycket stora likheter i sina svar kring 

läsinlärningsmetoder. Alla sex informanter beskrev att de har varit i kontakt med 

ljudningsmetoden, LTG-metoden, Wittingmetoden, Bornholmsmodellen, 

helordsmetoden och ordbildsmetoden vid läsinlärning. Informanterna poängterade 

att det är viktigt att göra läsinlärningen till något roligt och spännande för eleven och 

att läraren samtidigt är trygg i den metod han/hon väljer att använda.  

 

Resultatet i den här undersökningen visade att ljudningsmetoden är den metod som 

främst används i grundskolan när ett barn ska lära sig att läsa. Däremot bör det 

beaktas att det är en liten undersökning vilket gör det svårt för mig att dra några 

generella slutsatser. De intervjuade lärarna var överens om att ljudningsmetoden är 

en bra metod som alla informanter använder eller har använt vid läsinlärning. 

Informanterna anser att ljudningsmetodens främsta egenskaper är att det går att göra 

läsinlärningen till något roligt och spännande och man fångar elevens intresse när 

man presenterar alla bokstäver en och en. Ljudningsmetoden är således en metod 

som lever kvar inom skolans värld och som säkerligen kommer att fortsättas 

användas i framtiden.  

 

För vidare forskning skulle jag gärna se en större undersökning med fler informanter. 

Jag skulle gärna se fler intervjuer med manliga lärare i undersökningen för att få en 

jämnare fördelning mellan kvinnliga och manliga informanter. Det skulle även vara 

av intresse att följa elever under en längre tid, som lär sig läsa genom olika 

läsinlärningsmetoder, för att sedan kunna jämföra läsförmågan mellan eleverna. På 

det viset skulle en undersökning kring hur valet av metod bidrar till en elevs 

läsförmåga, kunna göras.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor kring läsinlärning 

 

1. Vad anser du är viktigast att tänka på när du möter elever som ska börja sin 

läsinlärning? 

 

2. Vilka läsinlärningsmetoder har du varit i kontakt med? 

 

3. Hur resonerar du vid valet av läsinlärningsmetod? 

 

4. Vilken eller vilka läsinlärningsmetoder använder du dig av? 

 

5. Vad använder du för läsmaterial vid läsinlärning? 

 

6. Vilka fördelar finns det med den läsinlärningsmetod du använder? 

 

7. Upplever du att det finns några nackdelar med läsinlärningsmetoden? 

 

8. Hur tidigt upptäcker du lässvaga elever? 

 

9. Använder du samma läsinlärningsmetod för starka och svaga läsare? 

 

10. Finns det någon läsinlärningsmetod som du har valt att välja bort? 

 

11. Finns det någon läsinlärningsmetod du skulle vilja använda? 

 

 

 


